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517. Divinul de la Miezul 
Zilei                             
de Liviu Pendefunda 
 

Constructorii de catedrale îşi definesc în 
piatră, sticlă sau mozaic credinţele lor, de la 
Salsbury la Chartres, de la Barcelona la 
Brasilia. Cea de-a treia catedrală a lumii (în 
lungime) după Sf. Petru de la Vatican şi St. 
Paul din Londra, s’a ridicat în New York. 
Distrugerea oraşului (inclusiv Turnurile 
Gemene) este premonitoriu sculptată chiar pe 
coloanele edificiului; simbolurile oculte ale 
societăţilor secrete moderne sunt prezente 
pretutindeni; ritualuri bizare efectuate în 
sanctuarul creştin, toate definesc bazele 
instaurării unei noi religii a lumii... 
 

525. Invitation to a 
Seance Around the 
Banquet Table 
versuri de Nail Chiodo 
 

526. Vară lirică 
versuri de Adrian Popescu, Dinu 
Flămând, Nochita Danilov, Matei 
Vişniec 
 

533. GGaalleerriiaa  AAyymmaarraa 
de Petre Şiţă 
 

Nu departe de ţărmul  plin de cea mai bogată 
faună din insulele oceanului Pacific ne 
uimeşte prin culori şi forme lucrările 
galeriilor de artă, în principal celei care se 
deschide cu vitrine uriaşe spre centrul ce 
cercetare Darwin al insulei unde portul 
principal este Puerto Ayora, în Galapagos. 
Aici expune Maximo Laura din Peru, în 
dimensiuni impresionante minunatele ei 
compoziţii. 
 

536. Calendar 2014 
 

 

537. Baltag şi vis planetar  
de Ioan Holban 
 

Debutul lui Cezar Baltag cu volumul Cununa 
de aur s-a produs în acelaşi an, 1960, cu 
intrarea în literatură a lui Nichita Stănescu 
care îşi deschidea atunci orizontul liricii prin 
Sensul iubirii; pe cei doi îi unesc dar îi şi 
despart multe lucruri în ordinea structurii 
interioare a paradigmei poetice şi de sensi-
bilitate, poezia lor marcând, însă, decisiv 
configuraţia de ansamblu a liricii noastre 
contemporane: în fond, univer-surile poetice 
ale celor doi fixează coordonate tematice şi 
constelaţii simbolice unde se vor regăsi mulţi 
dintre poeţii de azi. Astfel, printre diferenţele 
cele mai vizibile se numără modalitatea de 
abordare a categoriei departe-lui, în „cheie“ 
eminesciană la Nichita Stănescu, apoi, la Ana 
Blandiana, Constanţa Buzea, Mihai Ursachi, 
Virgil Mazilescu, Adi Cusin, Cezar Ivănescu... 

541. Hotel 
versuri de Cezar Baltag 
 

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... 
 

542. Poesia ca recuperare 
a realului 
 

de Virgil Diaconu 
Benjamin Fundoianu editează în anul 1938 la 
Paris Fals tratat de estetică. Eseu despre criza de 
realitate. Tradus în româneşte după 42 de ani 
de la apariţia sa, „falsul” tratat este una dintre 
puţinele lucrări de estetică scrise de un poet 
român (român evreu) şi el ar trebui să îşi 
dobân-dească locul pe care îl merită în seria 
lucrărilor de acest tip, aşadar de artă poetică 
elaborată, concepută de po-eţi, din geografia 
noastră culturală... 

  

545. Natură moartă 
versuri de Benjamin Fondane 
 

546. Arte poetice 
de Virgil Diaconu 
 

Avangarda Dada s-a născut la 5 februarie 
1916, la Zürich, Elveţia, şi a coincis cu 
inaugurarea de către Hugo Ball, împreună cu 
Emmy Hennings, poetul Tristan Tzara şi 
pictorii Hans Arp şi Marcel Iancu, a 
Cabaretului Voltaire.  
Cuvântul DADA, care a dat numele faimoasei 
mişcări artistice, a fost extras de Hugo Ball 
dintr-un dicţionar german-francez, ni se 
spune într-una dintre variantele anecdotei 
dadaiste, iar în alta că a fost găsit de Tristan 
Tzara în Larousse... 
 
 

554. Albăstrelele 
versuri de Veronica Micle 
 
 
 

555. Un Paul Morand 
sârb despre români  
de Constantin Coroiu  
 

Stimulat de o amplă con-vorbire radiofonică 
despre Serbia, despre istoria şi relaţiile ei cu 
vecinii, am revăzut culegerea de „Rapoarte 
diplomatice din Bucureşti” ale lui Jovan 
Ducici, ambasadorul Iugosla-viei în România 
între anii 1937-1939. Cartea, apărută cu ani în 
urmă la Editura Universal Dalsi, în 
traducerea lui Dorin Gămulescu, cuprinde 
texte care se disting şi printr-o remarcabilă 
valoare literară. În Cuvântul înainte, 
academicianul Eugen Simion atrage luarea 
aminte că ne aflăm în faţa unei „cărţi 
excepţionale din multe puncte de vedere”, 
conţinând texte scrise „cu talent şi inteligenţă 
de un moralist şi un observator fin al 
istoriei… un spirit cultivat şi un scriitor care 
nu se ignoră”. 
 
 

557. Adagio 
versuri de Ion Vinea 
 

555588..  CCaa  nniişşttee  ffrruunnzzee  nneeggrree  
versuri de  George Lesnea 
 

559. Cutreierând 
Basarabia desrobită... 
de Livia Ciupercă 
 

Cunoscut prozator, publicist, memorialist, 
traducă-tor, Alexandru Lascarov-Moldovanu 
(1885-1971) ni se relevă astăzi, în acest 
voluptuos şi promiţător mileniu al III-lea – în 
primul şi în primul rând – ca un desăvârşit 
moralist, oglindire a verticalităţii de care a dat 
dovadă în toate aspectele vieţii sale publice 
(juridic, cultural, didactic). Tocmai de aceea, 
majoritatea scrierilor sale edite sau inedite (ce 
odihnesc încă în multe arhive din ţară au 
caracter euharistic .... 
 

561. Mesajul spiritual 
de Elleny Pendefunda 
Alfons Maria Mucha (24 iulie 1860 – 14 iulie 
1939), cunoscut în limba engleză şi franceză 
ca Alphonse Mucha, a fost un pictor ceh de 
Art Nouveau şi artist designer cu un stil 
distinct în pictura mondială. Pe lângă 
numeroasele tablouri el a realizat ilustraţii, 
reclame, cărţi poştale, desene şi modele… 
 

568. Mari personalităţi 
de Liliana Scărlătescu  
 

Ernest Miller Hemingway este considerat de 
mulţi ca unul dintre cei mai originali şi 
valoroşi scriitori ai literaturii mondiale, un 
artist care mai întâi experimentează şi abia 
apoi crează, la modul solipsist... 
William Wilkie Collins este un prozator şi 
dramaturg englez renumit pentru romanele 
romantice  The Woman in White/ Femeia în alb, 
The Moonstone/ Paitra lunii, Armadale, and No 
Name/ Fǎrǎ nume...  
James Fennimore Cooper este un romancier 
prolific şi extrem de popular în America şi 
Europa secolului al IXX-lea, citit si astǎzi cu 
plǎcere de copii şi adolescenţi. Poveştile lui de 
dragoste, plasate într-un cadru istoric inedit 
pentru cititorul European al vremii, descriu 
viaţa de frontierǎ dar şi cea a indienilor 
bǎştinaşi, impinşi nemilos din ce în ce mai spre 
vestul continentului de cǎtre noua hoardǎ a 
cotropitorilor moderni, veniţi de peste tot din 
vestul Europei…  
 

573. Spicuiri cavalereşti  
 

Romanul francez  Cavalerul de Ronsard  şi 
Banul Mărăcine  a lui R. de Cerenes, dedicat 
reginei Elisabeta în 1909, vine să intărească 
relaţia de prietenie intre cele două ţari, la acea 
vreme. Romanul se bazează pe mărturia lui 
P.de Ronsard, pe legendele româneşti şi ale 
lui  V.Alecsandri, de asemenea  pe cronicile 
lui Villehardouin...  
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574. Necunoscuţii cunoscuţi 
de Elena Cristina Potop 
 

Ne-am obişnuit poate, atunci când vine vorba 
despre artă, să aducem aminte numai de 
nume mari ale acesteia. Leonardo da Vinci, 
Michelangelo sau Picasso, vor fi răspunsuri 
pe buzele majorităţii dintre noi. De aceea, am 
hotărât ca de aceasta dată, în textul ce 
urmează, sa aduc aminte de personalităţi mai 
puţin cunoscute. 
 

577. Văzătorul 
 de Emanuela Ilie 
 

Presimţeam, parcurgându-i jurnalul andaluz 
(La umbra lui Don Quijote), că poeta Carmelia 
Leonte se pregăteşte de fapt pentru proba 
ficţionalului pur..... 
 

579. Interni in un interno  
de Luigi Attardi 
Evenimentul prezintă o expoziţie de 12 
picturi ale artistului Justin Bradshaw, care 
prezintă interioare ale bisericilor celebre 
veneţiene în contextul intim al Capelei 
Gandini... 
 

581. ’89 din uşă 
de Marcel Tolcea 
 

’89 din Uşă „Galeria 89” este un proiect 
gândit pentru „Memorialul Revoluţiei din 
Timişoara” împreună cu Traian Orban şi 
Pavel Vereş şi năzuieşte să fie mai mult decât 
o galerie de artă.... 
 

586. II vento di luglio 
versuri de Giuseppe Bonaviri  
prezentare şi traducere de Geo Vasile. 
 

592. Poeme secvenţiale  
versuri de George Stanca 
 

601. Aşteptarea 
versuri de Echim Vancea 

610. Miserere 
versuri de Valeriu Stancu 
în tradunerea lui Mario Castro Navarrete…   
 

 

616. Ce taină este aceasta  
versuri de Theodor Damian 
 

618.Pastel din Manhattan  
versuri de Mihaela Albu  
 
 

621. Sonete 
de Luis de Gongora 
 

traducere Petru Solonaru & Cristian Pavel..... 
 

623. Treisprezece nuduri... 
versuri de Paul Gorban 
 

629. Mântuitorii 
de Gheorghe Andrei Neagu 
 

Pătura groasă, aspră de veşnică purtare, este 
trasă peste capul rotund, ca un bostan, cu 
ochi oblici, abia mijiţi, dintre obrajii lucioşi. 
Mai multe braţe o fixează de jur împrejurul 
unui morman care se umflă, rar, sistematic... 
 

632. Un pas alb  
de Viorica Mocanu 
Prin fereastra  mare, cu perdele trase, Silvia 
privea  spre furtună.Avea senzaţia că cineva 
locuieşte înăuntrul brazilor agitaţi şi că 
dangătul clopotelor se străduiau să-i ridice 
povara din suflet .Un vârf de suliţă îi 
străpunse învelişul de carne şi inima începuse 
să-i picure între coaste....  
 

635. Luigi Puiu,creativitate 
şi valoare 
de Valentin Ciucă 
 

Dacă este adevărat – şi este – că valoarea nu 
aşteaptă numărul anilor, Luigi Puiu confirmă 
convingător că şi-a configurat un profil artistic cu 
o amprentă personală bazată pe o viziune 
originală, personalizată prin idei şi modalitatea 
expresiilor plastice. Fervoarea sa intelectuală, 
frenetică adesea, ilustrează un parcurs modern şi 
detaşat de experienţele altora… 
 

644. Scara lui Iacov 
de Cătălin G. Rădulescu 
 

În seara aceasta nu făcea altceva decât să 
îndeplinească acelaşi ritual pe care îl 
îndeplinea de aproape două decenii. Să se 
oprească, după o plimbare solitară, în faţa 
treptelor acelei locaţii pentru doar câteva 
momente. O singură seară pe an. Spre 
deosebire de ultimile nouăsprezce toamne 
târzii de când ,,ţinea’’ această tradiţie, pentru 
prima dată cea care fusese la un moment dat 
un vag punct de sprijin în viaţa lui, se afla 
acolo.. 
 

659. Les portes, les portes! 
versuri de Elena Armenescu 
 

662. Lupul alb şi 
şobolanul cafeniu 
de Elleny Pendefunda 
M-am întors din călătorie. Obosită, cu 
stomacul ridicat înspre gât a rău de maşină şi 
dorită de patul în care dorm de obicei, în 
camera plină de îngeri, cărţi şi păpuşi.  
- De câte ori să-ţi spun cât de bine e acasă, mă 
întâmpinase mama, plină de bucuria 
revederii şi câteva lacrimi ascunse cu mâna, 
ca şi cum ar fi aşezat o şuviţă de păr. Bucuria, 
însă, de a mă fi văzut teafără era mult prea 
mare... 

664. Poveste 
versuri de Coriolan Păunescu 
 

668. Fumuri... 
de Boris Marian 
 

Mă scol la cinci, din morţi, mă dezmorţesc, 
deschid calculatorul ca pe-un templu, privesc 
tâmpeşte ultimele veşti, apoi scriu un poem, 
mănânc, contemplu, discut, mănânc, discut şi 
iar mă culc, ah, stopul cardiac de ce nu vine, 
să fac economie de un glonţ?... 

676. Atelierul de creaţie la 
Calderon 
de Petre Şiţă cu Petru Solonaru 
 

687. Crâmpeie din arhiva 
Francmasoneriei Române 
de Bogdan Constantin Dogaru 
fotografii... 
 

691. O particulă de 
divinitate 
de Mario Castro Navarrete 
Este necesar să facem câteva lămuriri, înainte 
de a începe această expunere despre 
ocultismul la Jorge Luis Borges, pentru că 
scopul acestor rânduri nu este de a face o 
lectură „ocultistă” sau „esoterică” a operei 
Borgiene, ...  

704. De la musique avant 
toute chose (II) 
de Doru Scărlătescu 
 

Neîndoielnic că lui Platon, cu celebrele lui 
dialoguri socratice, îi datorăm ridicarea 
muzicii, chiar de la vârsta ei aurorală, până la 
rangul de egală, dacă nu chiar de substituită, 
a filosofiei. „În Phaidon, ne avertizează 
filosoful estetician E. Moutsopoulos în 
deschiderea amplei sale exegeze dedicatei 
problemei, tradusă nu de mult şi la noi, Platon 
declară că filosofia este muzică supremă.... 

710. Avatarurile 
afectivităţii (III) 
de Bogdan Mihai Mandache 
 

Fidelitatea. Un orizont, un labirint, o relaţie, 
un parcurs asumat din obligaţie şi 
convenienţă? Un răspuns simplu, abrupt nu 
ar lămuri cu nimic complexitatea unui pact 
uman sau social, ale cărui reguli s-au 
schimbat după epoci, locuri şi domenii....  
 

716. Geometria divină 
  
 

721. Icoana lumii (II) 
de Liviu Pendefunda  
Iaşii Academiei Mihăilene ... 
 

725.Paladiul moldovenilor 
versuri de Gheorghe Asachi 

726. Punta Ballena 
de Octavian Laurenţiu 
În urmă cu câţiva ani, Sandra a călătorit în 
Uruguay, împreună cu tatăl ei,  Liviu 
Pendefunda, care era invitat de Supremul 
Consiliu al Americii Latine, pe Carlos Paez 
Vilaró; acolo au avut onoarea şi bucuria să 
întâlnească un pictor autodidact, sculptor, 
scenarist... 
732. Nicolae Busuioc  -  
Omul şi natura 
de George Bădărău 

734. Biblioteca  
Contact international 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 

Divinul de la 
Miezul Zilei  
 

“The pagan intellectuals reclothed their 
original ideas in a garment of christian 

phraseology but bestowed the keys of 
the symbolism only upon those duly 

initiated and bound to secrecy” 1 
 
 

onstructorii de catedrale îşi definesc în piatră, 
sticlă sau mozaic credinţele lor, de la Salsbury la 
Chartres, de la Barcelona la Brasilia. Cea de-a 

treia catedrală a lumii (în lungime) după Sf. Petru de la 
Vatican şi St. Paul din Londra, s’a ridicat în New York. 
Distrugerea oraşului (inclusiv Turnurile Gemene) este 
premonitoriu sculptată chiar pe coloanele edificiului; 
simbolurile oculte ale societăţilor secrete moderne sunt 
prezente pretutindeni; ritualuri bizare efectuate în 
sanctuarul creştin, toate definesc bazele instaurării unei 
noi religii a lumii. Dar diferenţele se întrepătrund şi 
faptele demonstrerază catedralei exterioare şi templului 
interior al omului că este, de fapt, un altar universal al 
fiinţelor umane contemporane copleşite de influenţele 
atât de derutante ale vieţii. Nu cred că pot fi un misionar 
al divinului ascuns în hainele ce influenţează 
convingerile fiecărui individ, şi nu cred că sensul noii 
culturi care se insinuează azi este doar o păcălelă 
adresată enoriaşilor încrezători într-o casă ocultă a unui 
cult care frizează binele şi răul, componente create 

                                                 
1 Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages - Intelectualii păgâni 
îmbracă ideile lor originale într-o haină de frazeologie creştină, dar 
dăruisc cheile de la simbolismul tainic numai celor iniţiaţi în mod 
corespunzător şi obligaţi să păstreze secretul 
 

primordial de Dumnezeu în perioada atât de 
controversată a Genezei. 

Această clădire neterminată a fost revendicată ca 
fiind cea mai mare catedrală din lume. Este realist să se 
menţină astfel de aspiraţii înalte, atunci când sursele de 
finanţare includ magnati, cum ar fi JP Morgan şi figuri 
proeminente, cum ar fi Marele Maestru al masonilor din 
statul New York, cum era prezentată pe prima pagină a 
revistei "Masonic World" din martie 1925. Dar să 
părăsim pentru o clipă aspectul fizic, pragmatic şi  
tendenţioasa prezentare a conspiraţiilor (de care suntem 
convinşi!) şi să pătrundem în taina timpurilor.  

 

 
Cu cât zorii ştiinţei fizice, palpabile, au avansat către 

miezul zilei, ştiinţele spirituale au fost lăsate tot mai mult 
în umbră, în prezent ignorate sau denigrate. Soarele 
ştiinţei moderne străluceşte atât de puternic, încât ideea 

C 
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că filosofii şi savanţii de odinioară nu ştiau mai nimic şi 
trăiau într’o noapte a superstiţiei devine tot mai 
pregnant o axiomă general valabilă. Aceste lucruri erau 
spuse, cam cu acelaeşi cuvinte în Isis dezvăluită a Hellenei 
Blavatski.  

 

 
 

Divina catedrală newyorkeză este în acelaşi timp 
sediul central al Templului Înţelegerii, constituind un 
efort interconfesional menit să orienteze spre unicul 
Dumnezeu, Spiritul Universal oameni din religiile 
tradiţionale, pledând pentru un tip hibrid de 
spiritualitate bazată pe filosofii New Age, neo-păgânism 
şi un amestec de tradiţii religioase care să repună în 
valoare Cuvintele Pierdute. Printre cei care au asistat pe 
fondatorul Julieta Hollister în încercarea sa de a 
demonstra lumii că oamenii sunt la fel, indiferent de 
originea lor, istoria îi aminteşte pe John D. Rockefeller al 
II-lea, al XIV-lea Dalai Lama, Sfântul Papa Ioan al XXIII-
lea, Eleanor Roosvelt, Secretarul General al ONU U 
Thant, International Planned Parenthood şi Seminarul 
Teologic Evreiesc. Jean Houston, un guru al noului val, a 
scris în cartea sa "Cal troian":  
 

 

 
 

"Scopul templului este de a facilita o religie 
mondială, care să accepte şi să îmbrăţişeze toate religiile, 
credinţele şi ritualurile. Sala de Meditaţie urma să fie 
cunoscută sub numele de "Sala de illuminare", "în cazul 
în care Illuminati, Maeştri ai Inţelepciunii s’ar afla în 
conducerea templului, ei ar instrui publicul în noul cult 
umanist ... pentru a crea un nou tip de mistic."  

Templul a primit acreditarea deplină a ONU şi a fost 
un actor-cheie in cadrul departamentului "spiritual" al 
ONU. Douăsprezece persoane enumerate ca directori 
sau consilieri ai Templului de Înţelegere sunt, de 
asemenea, membri ai consiliilor Global Forum ONU. 
Aceste forumuri au primit numeroşi conferenţiari care 
au sprijinit în mod deschis o apropiere a oamenilor în 
religia primordială, străbună. James Lovelock, a 
menţionat că "Gaia" (un termen vechi care descrie 
Pamântul ca o zeiţă) a fost susţinătoarea viaţii şi a avut 
capacitatea de a se vindeca după fiecare cataclism. El 
descrie simbioza oamenilor cu pământul. Al Gore a fost 
invitat de mai multe ori la Catedrala Sfantul Ioan 
Divinul, unde a spus "Dumnezeu nu este separat de 
Pământ". Ei bine, pentru creştinism, iudaism şi islam, 
aceasta era o blasfemie - Dumnezeu este, de fapt, separat 
de Pământ (în ceruri). Totuşi ideile sale au fost aplaudate 
în mod repetat pentru cărţile şi prelegerile sale. La 
victoria Clinton/ Gore în prezidenţialele americane din 
1996 s’a scris că  ne-am putea numi neo-păgâni, ceea ce 
ar implica o reconstrucţie eclectică de religii naturale 
antice, şi combinarea arhetipurilor mai multor culturi cu 
alte discipline mistice şi spirituale pentru că credinţele şi 
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valorile noastre nu sunt diferite de cele pe care le descriu 
textele antice care au stat la baza religiilor contemporane. 
Ideea că noi trăim ca un tot unitar împlinit în nous este 
de fapt aceeaşi cu faptul suntem o fiinţă vie, omenirea şi 
conştiinţa ei, supuse prin voinţă divină celor cinci arcuri 
reflexe. 

 

 
 

Ştiu că am fost criticat, e drept cu blândeţe, pentru 
prezentarea aridă a ultimelor mele editoriale. Sunt însă 
fapte care generează idei precum viguroaele plante 
izvorîte din boabele de muştar. Adevărul curge uneori şi 
vizibil printre cuvinte! Iar el ne dăruieşte libertatea... 
 

 

 
The man who trades freedom for security does not 

deserve nor will he ever receive either.  
Benjamin Franklin 

 
evista apărută în zorii secolului trecut scria “It is 
particularly fitting that the Masons, who were the 
principal builders of cathedrals and churches during 
the greatest cathedral-building period, should now 

have a prominent part in the movement to build America’s 
greatest cathedral (…) Little need be added to the story of 
Freemasonry during the cathedral-building period; its 
monuments are its best history, alike of its genius, its faith and 
its symbols.” Articolul admite, deci, deschis că marile 
catedrale masonice reprezintă cea mai bună moştenire a 
Frăţiei şi simbolismul lor este proeminent prezentat în 
construcţii, respectând învăţăturile sutelor de mii de ani 
de civilizaţie. Masele sunt totuşi prea ignoranţe să 
recunoască înţelesurile din spatele artei, aşa că pur şi 
simplu le admiră, apreciind frumuseţea, măreţia şi 
respectând credinţa în dumnezeii familiilor lor.  
 

 
 

Catedrala Sf. Ioan Divinul este cea mai mare 
catedrală americană şi biserică anglicană. Arhitectura  sa 
magnifică şi operele de artă pe care le adăposteşte 
concurează realizările lui Gaudi la Barcelona. Înălţimea 
sa urcă mai mult de 124 de metri, prin scări în spirală 
ceea ce o înalţă deasupra altor catedrale din lume. 
Ilustraţia dezvoltării spiritului uman prin vitralii şi 
sculpturi, tapiţeriile reprezentând viaţa lui Isus şi faptele 
apostolilor, arhitectura asemănătoare catedralelor 
marilor edificii europene invită oaspeţii la o privelişte 
minunată a Manhattan-ului de pe acoperiş. Spaţii 
ascunse ne pot invita la explorarea semnelor  şi 
simbolurilor din catedrală, să descoperim atributele 
unice care caracterizează sfinţii, martirii şi îngerii, toate 
în picturi, sticlă şi piatră. O adevărată lecţie despre felul 
în care legendele au inspirat artiştii de-a lungul secolelor. 

R 
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Impresionant exteriorul catedralei provoacă o 

senzaţie umilitoare pentru cei care se uită la ea. Detaliile 

măreţei opere de artă cuprinde pe faţada de vest a 
clădirii pilonii Apocalipsului unde pietrarii au sculptat 
numeroase scene care par ciudate pentru o catedrală. Cel 
mai frapant lucru este descrierea distrugerii oraşului 
New York şi reperele sale - clădirile gemenilor, Chrysler 
şi a altor clădiri, podul Brooklyn se prăbuşeşte cu 
autoturisme şi autobuze în apele agitate. La dreapta este 
Statuia Libertăţii, care pare a se scufunda în apă. Mulţi 
consideră că marele Babilon ar fi oraşul plin de 
învăţături ezoterice, iar el ar urma să fie complet distrus 
de mânia lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei 
menţionează: "A căzut, a căzut marele Babilon2; a devenit o 
locuinţă a demonilor, un sălaş al tuturor spiritelor necurate, 
un cuib al tuturor păsărilor necurate şi respingătoare, căci din 
vinul de mâine al desfrânării sale au băut toate naţiunile, şi cu 
ea s’au destrăbălat regii pământului, iar negustorii 
pământuluis’au îmbogăţit pe urma luxului ei nemăsurat."3 

 

 
 

Pe ceilalţi piloni sunt vizibile alte însemne şi 
simbolismul lor este la fel de esoteric şi misterios ca cele 
postate iniţial. Coloanele sunt amplasate lângă intrarea 
Catedralei, sub figuri de sfinţi. Este sculptată o scenă 
reprezentând naşterea unei flori, înconjurată de mumii 
iar mai sus, un miel cu picioarele legate ce se naşte – anti 
cristul, imaginea fiarei "vine din pământ; şi avea două 
coarne ca ale unui miel "? Dedesubt este prezent un vortex 
- spirală (simbolizand schimbarea de conştiinţă?). Alt 

                                                 
2 În gr. Cetatea Babilon este la genul feminin 
3 Noul Testament, Apocalipsul 18 2-3, Edition de dialogue, Paris 1992 
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pilon simbolizând moartea cu roata într-o roată, plină de 
ochi peste tot în jurul ei, fiind viziunea de la începutul 
carţii lui Ezechiel sau cel cu Pomul cabalistic al vieţii, 
îndeamnă la descifrarea sensului codat cu numerologie 
cabalistică şi ezoterică. Omul din Arborele Vieţii are un 
singur ochi (Ochiul lui Horus) şi poartă o amuletă din 
cuarţ cu proprietăţi magice şi metafizice.  
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Artiştii sunt cei care au descoperit numeroase 
asemănări între New York şi descrierea marelui Babilon 
din Biblie. Se aminteşte că marea prostituată şade pe ape, 
acolo fiind popoare, gloate, neamuri şi limbi şi deţine o 
cupă de aur, domnind peste împăraţii pământului. Să fie 
aceasta Statuia Libertăţii ? Iar în jur comerţ, camătă, 
Negustorii îmbogăţiţi de ea cu acest comerţ, plângând şi 
tânguindu-se vor sta la distanţă de frica suferinţelor ei şi vor 
zice: "Vai! Vai! Tu, marea cetate îmbrăcată în in, purpure şi 
stofe stacojii, acoperită de aur, pietre preţioase şi mărgăritare! 
Într’un singur ceas a fost nimicită atâta bogăţie!"4 Ştiind că, 
astăzi, peste jumătate din capitalul lumii se învârte prin 
acest loc, înţelegem aspectul "financiar" al Apocalipsului. 
Deci, un punct de reper din New York, Catedrala Sf. 
Ioan Divine, prezice în detaliu distrugerea oraşului ca o 
profeţie. 

 

 
 

În jur sculpturi păgâne simbolizează de fapt lupta 
dintre Bine şi Rău, antrenând numeroase elemente 
precum venerarea soarelui, creaturi mitice şi asocierea 
duală soare/ lună. "Fântâna de pace" împrumută 
fantastic, bizar şi distorsionat stilul artei groteşti. Tot 
felul de creaturi şi animale sunt îmbinate cu idoli ai 
tradiţiilor antice. Se poate observa însă şi simbolul ADN-
ului chiar la intrarea in catedrala, modificarea genetică 
devenind aici un simbol creştin, la fel ca şi un citat din 
John Lennon: "... într-o zi lumea va trăi ca unul". 

                                                 
4 Id. 15+17 
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În fiecare an, la Halloween, Sf. Ioan Divinul este 
gazda unui eveniment ciudat numit "Marele Procesiunea 
a Stafiilor", o paradă unde oamenii îmbrăcaţi în costume 
de demoni, stafii, monstri şi alte lucruri ciudate, străbat 
marea sală a catedralei. Aceasta ca şi binecuvântarea 
animalelor sau bicicletelor în interior tinde să frizeze cu 
ritualurile păgâne, afirmă mulţi spectatori.  

Unii spun că Satana este maestru de înşelăciune. 
Pavel a avertizat pe Corinteni: "Astfel de oameni sunt 
apostoli mincinoşi, lucrători falşi, prefăcuţi în apostoli ai lui 
Cristos. Şi nu este de mirare, căci Satana însuşi se preface în 
înger al luminii. Nu este deci mare lucru dacă şi servitorii lui 
se prefac în servitori ai dreptăţii. Sfârşitul le va fi după faptele 
lor."5 

 

 

Construcţia de catedrale a întărit breasla zidarilor 
liber, acea secţiune practică, operativă a masoneriei ce 
cunoştea secretele piramidelor şi megaliţilor antici. După 
cum probabil ştiţi, masoneria a fost, de-a lungul 
veacurilor, ocrotitorul misterelor antice, care sunt 
învăţăturile oculte şi esoterice comunicate numai 
iniţiaţilor. Nu mă întorc la prelegerile mele anterioare 
care explicau într’o oarecare măsură religia misterelor 
pentru care un profan ar avea nevoie de mulţi ani de 
studii pentru a obţine înţelegerea, tâlcul hermeneutic al 

                                                 
5 Noul Testament, A doua Scrisoare către Corintieni 11. 13-15, Edition de 
dialogue, Paris 1992 
Fotografiile realizate de autor si surse din internet 

descifrării ei. Cu toate acestea, mă repet afirmând că 
ocultiştii îşi trag învăţăturile lor de la antici - egipteni, 
babilonieni, din Kabbala şi cultura gnostică, care preced 
cu multe secole era creştină şi care, la rându-le datorează 
lumina continentului Mu răspândită peste întreg 
Pământul.  
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Societăţile secrete au fost forţate să ascundă 
adevărata natură a filosofiilor lor într-un voal de 
creştinism, pentru a evita persecuţia de către Biserică. 
Francmasonii şi celelalte mari ordine, Ordinul 
Rosicrucian şi Cavalerii Templieri, au fost acuzaţi de 
venerarea diavolului şi idolatrie în Europa. Ce maiu 
mulţi masoni care nu au ajuns la înaltele nivele de 
illuminare au rămas la studiul exoteric al principalelor 
religii, cei care doresc să ajungă la grade mai mari în 
Frăţie le sunt necesare o asiduă aplecare asupra 
învăţăturilor pe care doar rabinii, imamii şi preoţii o 
deţin, şi aceea superficial în comparaţie cu Dalai Lama, 
cardinalii, patriarhii sau Papii, ca să amintim cele mai 
înalte grade deţinătoare a cheilor religiei misterelor. 
Francmasoni nu  au căutat niciodată ca lumea să 
îmbrăţişeze nivelul lor de spiritualitate, el fiind strict 
rezervat iniţiaţilor. Cu toate acestea, oamenii cu har, unii 
fiind iniţiaţi, caută să orienteze populaţia faţă de o 
versiune apropiată de vechile tradiţii, în România de 
aceea a cavalerilor traci, a lui Zamolxe etc. 

Celebrarea Solstiţiului de iarnă are semnificaţii 
oculte; unul dintre ritualurile păgâne ancestrale nu este 
decât un old age adaptat new age şi care a trecut prin 
naşterea lui Zaratustra, Mithra, Isus şi Sfântul Ioan. În 
antichitate, observatorii au privit soarele scufundându-se 

mai jos pe cer în fiecare zi, şi se temeau că ar dispărea 
complet şi i-ar lăsa în întuneric. Se practicau ritualuri 
speciale destinate întoarcerii soarelui. Focuri de tabără şi 
lumânări, cu magia lor imitativ, a ajutat la întărirea 
soarelui în scădere şi alungării spiritelor întunericului. 
De unde şi lumânările de Hanukkah şi de Crăciun sunt 
rudele ritualurilor de foc care sărbătoreau minunea de 
reînnoire a pământului.  

Catedrala Sf. Ioan Divine acţionează ca un centru 
nervos pentru latura spirituală a schimbării la nivel 
mondial. Prin numeroase forumuri şi reuniuni la nivel 
înalt ale ONU, reuneşte lideri din toate religiile majore 
pentru a concepe un mesaj universal la acest Templu. 
Toate credinţele religioase sunt înclinat spre aceleaşi 
valori care converge în cele din urmă în umanism. 

E oare ora înserării. Sfântul Ioan Evanghelistul ne 
aduce aminte în fiecare clipă a existenţei noastre despre 
viziunile lui, iar Divinul de la Miezul nopţii, 
interpretabil, ar fi Lumina pe care întunericul nu a 
cuprins-o... 
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Nail CHIODO 

 

Invitation to a Seance  
          Around the  
     Banquet Table 

 
 

Were I to have the privilege of your company 
for a tête à tête at my home some evening, Bob Dylan, 
I would first offer you what, in my opinion, 
is the best place to sit; then, if there were anything 
else hopefully to your liking that I could purvey,  
I would do my best to do so. Then 
I'd shut up, treat you as a monarch of sorts, 
one whom one doesn't speak to unless addressed.                                         © Nail Chiodo 2014 
Were you to be, before close of eve – 
which you may wish to cut short! – so gracious 
as to prompt a consideration from me 
on any matter I – your subject of sorts – imagine 
could be of common interest to us, 
I might hazard the following question: 
“I was wondering whether you would accept 
the Nobel in Literature were it to be – finally, 
as many would be sure to say – awarded to you? 
Because I, too, would hardly disapprove 
were you to be accorded, for literature, the honor: 
I'd be sitting on the edge of my seat 
waiting to hear your Banquet Speech! 
But, even more unimaginable to my mind, 
is what you might say in your Nobel Lecture. 
My ears would be wide open then, 
as they no doubt would be across the globe.  
Would you talk at length, in a prose rhythm? 
Any idea of the tack you might take?!” 
That, dear Bob Dylan, is what I would ask you. 
(Plainly, I do not presume to divine your reply. 
I couldn't possibly put words in your mouth. 
Though I'd be a hypocrite if I didn't admit 
I'd get a crack out of hearing, in royal Hick, 
“I ain't here to lecture no one about nothin'.”) 
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Adrian POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am visat  
 
 
 
 

Am visat un copil cu zâmbet ambiguu, 
nu ştiu ce era el, copilul, cine era, 
nu ştiu nici de unde venea, 
nu avea funingine pe sprâncene, 
dar nici nu mirosea a tămâie,  
ciudat mai zâmbea,  
apoi a scos din buzunar o forfecuţă,  
cum au chirurgii, cu un fel de clonţ la vârf 
încovoiat, de vultur,   
şi, harşt!, mi-a retezat rapid  
un nasture de la veston. 
   
Tu ce zici, de unde era copilul, 
vreau să zic cine-l trimisese, 
cei de deasupra,  
ori  cei dededesubt? 
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Dinu FLĂMÂND –  

 

Umbre 
cum cele sapte culori în lumina ascunse 
în întunericul meu palpitati 
umbre 
cu fetele voastre interioare 
 
si precum 
frunza 
moarta 
îsi 
devine 
elicea 
caderii 
în 
mine cadeti – morti ai mei – 
 
când planati 
în afara timpului 
desi oasele voastre orfice 
înca 
mai rascolesc pamântul 
 
iar eu încep sa miros 
a piatra plânsa si ma zbat 
cu mâinile legate pe dinlauntru 
 
vibrând 
când traversati prin mine spre un 
niciunde 
abia de voi zarit 
 
si ma aflu deja plecat 
în timp ce înca ramân viata voastra 
din culorile invizibilului 
 
iar de îndata ce intru în somn 
cu narile dilatate de întuneric 
voi siroiti din pliurile memoriei 
pe linia 

unde pamântul si norii fac schimb 
de miraje 
 
oare cu ce necunoscute voua ofrande 
sa va mai pot chema  
în tinuturile de-odinioara? 
 
devine o joaca 
a apei cu focul 
aceasta opinteala a 
incomunicabilului 
 
elan al stingerii 
 
iar eternitatea ni se arata 
ca o bogata 
diversitate a imposibilului 
 
lenti si vinovati de vinovatie 
continuam sa se ne înfatisam zorilor 
când evaporarea luminii 
mângâie coaja pietrelor 
 
si precum surzii pot sa auda muzica 
prin oasele lor 
cu întunericul nostru simtim si noi 
umbrele 
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devenite frig al trecutului 
 
tacerea latoasa – batrânetea 
acestei singuratati fumegând 
ca lâna pe oaia ramasa-n ploaie 
 
tine de cald sufletului 
umeda la atingere 
 
iar de crescut din trup îti mai creste 
doar umbra 
întinsa lung pe faleza 
 
semn ca soarele îti apune 
 
iar de crescut din suflet îti mai creste 
doar spaima 
 
frica vitala 
 

piciorul tau în somn cauta 
o treapta de vid 
fluieraturile tale alegeau mieii din turma 
împrastiata 
 
paseai spre mine cu nerabdarea 
tânarului imberb când simte 
viata umflându-se brusc în el 
 
timpul se îndesa în tine 
 
dar mâna întinsa 
cândva sa întoarca 
acea clepsidra 
 
(în care deasupra te aflai si tu 
bob marunt) 
 
a fost data ciungului 
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Nichita DANILOV 

 
 
 
 
Apus 
 

 
 
Tînărul frate Daniel 
Şi-a întrebat umbra răsfrîntă pe perete: 
„Cîte picături de apă şi cîte de vin 
trebuie să bea un călugăr în chilia lui 
ca să nu i se usuce sufletul?” 
”Cît bea o pasăre, 
dacă vrea să fie ca pasărea 
sau să bea ca peştele, 
dacă vrea să fie ca peştele”, 
 i-a răspuns aceasta. 

 
“Cum ai vrea să tac ca peştele, 
odată ce apa Şi vinul  
nu leagă, ci dezlegă limbile?…” 
“Tu să guşti atît ca să devii 
pe jumătate mut.” 
“De ce pe jumătate 
şi nu pe de-a-ntregul?” 
“Pe de-antregul nu, 
fiindcă tot ce-i nerostit 
se va întoarce înzecit şi însutit împotriva ta 
şi te va acoperi de păcate, 
 pe cînd tot ce-i rostit pe jumătate, 
în golul din sufletul tău 
îşi va găsi alinarea…” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
”Dacă vrei să fii ca pasărea, 
călăuzeşte-te după ea, 
iar dacă vrei să alegi calea muţeniei, 
nu vorbi decît noaptea 
cu pietrele, dar cu măsură”, i-a spus aceasta,  
adăugînd după o clipă de tăcere: 
 
“Dacă vrei să te mîntuieşti, 
trebuie  să te călăuzeşti 
după următoarea poruncă: 
“fugi cît mai departe de oameni, 
îndepărtează-te de ei şi de tine însuţi 
ascunde-te în pustiul din tine, 

cît mai adînc…” 
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Luna 
 

 
Luna rumegă încet acoperişurile 
de tablă ale caselor 
presărate cu o pulbere albă, 
rumegă caldarîmul umed al străzilor 
şi pneurile ce huruie pe el, 
rumegă bordurile de beton ale trotuarelor 
şi paşii trecătorilor  
ce pleacă sau se întorc la casele lor 
rumegă ca pe nişte snopi 
de grîu risipiţi pe cîmpul proaspăt secerat 
trupurile şi sufletele celor adormiţi  
(spate lipit de spate 
şi piept lipit de piept) 
preschimbîndu-le în grămăjoare de lut 

şi în grămăjoatre de colivă... 
 

 

 

 
 
Trup  

 
 
 

Trup căzut pradă 
propriei umbre, 
(multimplicată de mii  
şi mii de oglinzi 
necruţătoare) 
ce năvăleşte 
din oraş, dinspre staţiile 
de tramvaie şi de autobuze, 
din gurile de metrou, 
şi din trenurile  
adormite în gară. 
 
Trup căzut 
pradă propriei umbre 
ce răbufneşte 
pătrunzînd prin uşi 
prin ferestre văzute şi nevăzute 
deschise în pereţi 
şi în planşeu, 
de pe terasa blocului vecin 
 
asemenea unui stol întunecat 
de corbi sau de vulturi 
atras de mirosul 
de sînge şi cadavru... 
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Matei VIŞNIEC  
 
 
 
 
 

Aşteptase el, 
aşteptase 

 
 

Aşteptase el, aşteptase, îşi tocise colţii de aşteptare 

i se subţiaseră mănuşile de aşteptare 
dar acum era răsplătit 
luntrii lungi pline cu sudoare  
coborau pe apele fluviului 
 
 
ca dintr-o oglindă care vomită încheieturi, 
      găuri mici şi ţinte ratate 
aşa se trezea el la viaţă 
mare cum era, universal din cînd în cînd 
ciuruit de nopţi albe, vlăguit ca o cîmpie după 
      o lună, două luni de viscol 
 
 
alb şi de nerecunoscut se puse din nou în mişcare 
îşi numără paşii  
mai avea trei pînă la întîlnirea cu mine 
unu  
      doi 
           trei 
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 Maximo Laura, Peru, Puerto Ayora Galapagos  
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Galeria Aymara 
 

u departe de ţărmul  plin de cea mai bogată faună din insulele oceanului Pacific ne uimeşte prin culori şi 
forme lucrările galeriilor de artă, în principal celei care se deschide cu vitrine uriaşe spre centrul ce cercetare 
Darwin al insulei unde portul principal este Puerto Ayora, în Galapagos. 

Aici expune Maximo Laura din Peru, în dimensiuni impresionante minunatele ei compoziţii. 
Máximo Laura s-a născut în Ayacucho, Peru în 1959. El a avut peste şaptezeci de expoziţii personale şi a participat la 
numeroase de grup în Peru şi în străinătate începând cu anul 1985. Lucrarile sale au fost expuse în Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Brazilia, Ecuador, Columbia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Statele Unite, Spania, Franţa, 
Finlanda, Letonia, Germania, China şi Japonia. Se remarcă prin aprofundarea cunoştinţelor în designul textil andin 
care i-au îmbogăţit tapiţeriile cu tehnica veche a incaşilor, realizând prin proiecte educaţionale complexe un 
învăţământ de asistenţă şi crearea de ateliere de lucru în care să se formeze artişti pasionaţi  de tehnicile tradiţionale 

andine.                                                                                                                                                                        Petre ŞIŢĂ 

(foto: Liviu Pendefunda)    

N 
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 Calendar 2014 

IULIE 
ARISTOFAN, dramaturg antic, „părintele comediei” (446-386 î. Hr.), 2460 de ani de la naştere 
OLĂREANU, COSTACHE (1929–2000) prozator; 85 ani de la naştere /1 iulie 
CEHOV, ANTON PAVLOVICI (1860–1904) scriitor rus; 110 ani de la moarte /2/15 iulie  
GÂRLEANU, EMIL (1878–1914) prozator, publicist; 100 ani de la moarte /2 iulie  
GLUCK, CHRISTOPH WILLIBALD (1714–1787) compozitor german; 300 ani de la naştere /2 iulie 
COCTEAU, JEAN (1889–1963) scriitor, pictor, cineast francez; 125 ani de la naştere /5 iulie 
VINEA, ION (1895–1964) poet; 50 ani de la moarte /6 iulie 
LESNEA, GEORGE (1902–1979) poet, traducător; 35 ani de la moarte /6 iulie 
KARLFELDT, ERIK AXEL (1864–1931) poet suedez, laureat Nobel; 150 ani de la naştere /20 iulie 
HEMINGWAY,  ERNEST,  prozator  american (1899-1961), 115 ani de la naştere/21 iulie 
BIBERI, ION (1904–1990) prozator, eseist, critic literar; 110 ani de la naştere /21 iulie  
MIRONESCU, I. I. (1883–1939) scriitor, medic, profesor universitar; 75 ani de la moarte /22 iulie  
NOICA, CONSTANTIN (1909–1987) filosof, eseist, publicist, academician; 105 ani de la naştere /24 iulie 
MEDREA, CORNEL (1889–1964) sculptor, academician; 50 ani de la moarte /25 iulie  
BALTAG, CEZAR (1939–1997) poet, publicist şi traducător; 75 ani de la naştere /26 iulie  
TEODOREANU, AL.[exandru] O.[svald] (PĂSTOREL) (1894–1964) scriitor; 120 ani de la naştere /30 iulie 
 

AUGUST 
CONFUCIUS (Kong Fuzi), filozof chinez  (551 î. Hr. – 479 î. Hr.), 2565 de ani de la naştere 
MICLE, VERONICA (1850–1889) poetă; 125 ani de la moarte /3 august 
FONTANA, LAVINIA (1552–1614) pictor italian; 400 ani de la moarte /11 august 
ISTRATI, PANAIT (1884–1935) prozator; 130 ani de la naştere /11 august 
PACEA, ION (1924–1999) pictor, academician; 15 ani de la moarte /13 august 
VERNET, CLAUDE-JOSEPH (1714 –1789) pictor francez; 300 ani de la naştere /14 august  
DĂRĂSCU, NICOLAE (1883–1959) pictor; 55 ani de la moarte /14 august 
LOVINESCU, VASILE (1905–1984) critic literar, dramaturg, filosof; 30 ani de la moarte /14 august 
HADARCA, ION, poet şi publicist  1949, 65 de ani de la naştere/ 17 august 
RALEA, MIHAIL (1896–1964) sociolog, psiholog, eseist, om politic, academician; 50 ani de la moarte /17 august 
VOREL, LASCĂR (1879–1918) pictor; 135 ani de la naştere /19 august 
BORGES, JORGE LUIS, prozator,eseist,traducător, argentinian  (1899-1986), 115 ani de la naştere/ 24 august 
CORTÁZAR, JULIO (1914–1984) scriitor argentinian; 100 ani de la naştere /26 august 
LE FANU, SHERIDAN (1814–1873) scriitor irlandez; 200 ani de la naştere /28 august 
BAR-SHALOM, HARRY prozator, poet; 75 ani de la naştere /28 august 
OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA (1939–2002) scriitoare; 75 ani de la naştere /28 august 
 

SEPTEMBRIE 
SOFOCLE (SOPHOKLES), poet, dramaturg al Greciei antice  (cca 496 î. Hr. – 405 î. Hr.), 2510 ani de la naştere 
REBREANU, LIVIU (1885–1944) prozator, academician; 70 ani de la moarte /1 septembrie 
DRÂMBA, OVIDIU istoric literar, eseist, profesor universitar; 95 ani de la naştere /3 septembrie  
FILIMON, NICOLAE (1819–1865) prozator; 195 ani de la naştere /6 septembrie  
BLECHER, MAX (1909–1938) poet şi prozator; 105 ani de la naştere /8 septembrie 
COOPER, JAMES FENIMORE (1789–1851) scriitor american; 225 ani de la naştere /15 septembrie  
RAMEAU, JEAN-PHILIPPE (1683–1764) compozitor francez; 250 ani de la moarte /12 septembrie  
RACHIERU, ADRIAN DINU, eseist, prozator şi critic literar  (1949), 65 de ani de la naştere/15 septembrie 
CĂLINESCU, ARMAND (1893–1939) om politic, prim-ministru; 75 ani de la moarte /21 septembrie 
VĂCĂRESCU, ELENA (1864–1947) scriitoare franceză de origine română, 150 ani de la naştere /21 septembrie 
COLLINS, WILKIE (1824–1889) prozator englez; 125 ani de la moarte /23 septembrie 
FREUD, SIGMUND (1856–1939) neuropsihiatru austriac, fondator al psihanalizei; 75 ani de la moarte /23 sept. 
PIERRE DE RONSARD, poet (1524 – déc. 1585,) 490 de ani de la nașterea poetului/24 septembrie 
HEIDEGGER, MARTIN (1889–1976) filosof german; 125 ani de la naştere /26 septembrie  
UNAMUNO, MIGUEL DE (1864–1936) scriitor şi filosof spaniol ; 150 ani de la naştere /29 sep 
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Baltag şi   
vis planetar 
 

 
ebutul lui Cezar Baltag cu volumul Cununa de 

aur s-a produs în acelaşi an, 1960, cu intrarea în 
literatură a lui Nichita Stănescu care îşi 

deschidea atunci orizontul liricii prin Sensul iubirii; pe 
cei doi îi unesc dar îi şi despart multe lucruri în ordinea 
structurii interioare a paradigmei poetice şi de sensi-

bilitate, poezia lor marcând, însă, decisiv configuraţia de 
ansamblu a liricii noastre contemporane: în fond, univer-
surile poetice ale celor doi fixează coordonate tematice şi 
constelaţii simbolice unde se vor regăsi mulţi dintre 
poeţii de azi. Astfel, printre diferenţele cele mai vizibile 
se numără modalitatea de abordare a categoriei departe-

lui, în „cheie“ eminesciană la Nichita Stănescu, apoi, la 
Ana Blandiana, Constanţa Buzea, Mihai Ursachi, Virgil 
Mazilescu, Adi Cusin, Cezar Ivănescu şi, mai departe, la 
poeţii generaţiei ’80, în vreme ce, în lirica lui Cezar 
Baltag, începând chiar cu volumul de debut, continuând 
cu Vis planetar (1964) Răsfrângeri (1965), Monada 

(1968), Odihnă în ţipăt (1969; 2010), Şah orb (1971), 
Madona din dud (1973), Unicorn în oglindă (1975), 
Poeme (1981), Dialog la mal (1985), Euridice şi umbra 
(1988), Chemarea numelui (1995; 1999), Ochii tăcerii 
(1996), Liniştea versului (1997), departele e sursa tuturor 
spaimelor pentru că, iată, toată poezia sa stă sub semnul 

căutării aproapelui, în ambele sensuri ale cuvântului: 
aproapele, opusul departelui şi aproapele-Celălalt mar-
chează teama de singurătate, e o continuă căutare a aproa-
pelui din departe, câtă vreme, în alte paradigme lirice, 
regăsim teroarea prezenţei Celuilalt, a veşnicului călău; 
nimic nu mai este întreg, lumea şi fiinţa sunt secţionate 

la îndepărtarea aproapelui care capătă diverse nume: 
inelul de argint, fereastra de demult, inocenţa şi vinovă-
ţia, torţa gânditoare, întrebarea: „Unde eşti, inelul meu 
de argint,/ a venit primăvara şi tu tot nu apari/ noaptea 
asta senină e bolnavă de prezenţa ta/ uite, răsare la orizont 

otrăvitorul/ Antares,/ dacă mă uit mai multă vreme la 
el/ prietenii mei vor muri/ şi eu nu mai pot îndura/ 
atâta tristeţe/ Unde eşti, fereastra mea de demult,/ creş-
te iarba şi tu nu mai vrei să fii,/ nu mai ştiu de când rătă-

cesc pe străzi/ fără tine/ dacă mă opresc o clipă au să ca-
dă/ zilele/ ora proscrisului şi a femeii tinere/ a trecut/şi 
eu nu pot privi de unul singur/ atâtea stele/ Unde eşti, 
inocenţa şi vinovăţia mea,/unde eşti torţa mea gânditoa-
re,/ am visat că priveam marea şi tu veneai/ pe brizanţi 
dinspre larg/ rosteai ceva nedesluşit, te ridicai în picioa-

re/ pe creasta valului/ şi aproape de ţărmii mei înlăcri-
maţi/ dispăreai iarăşi/ Unde eşti, inocenţa şi vinovăţia 
mea,/ unde eşti, întrebare…?“ (Noapte senină). 

Departele, illo tempore nu reprezintă, în lirica lui 
Cezar Baltag, vârsta de aur şi nici sursa unor misterioase 
tristeţi, ci ţipătul, teroarea absenţei Celuilalt, uitarea, 

„viperă blândă“, care stinge orizontul, iubirea care se 
duce „în margini de margini“, memoria care pleacă 
tăcând-semnalând neîntoarcerea, deplina suferinţă a 
lipsei celui de alături, surparea spaţiului vital: „A fost un 
om/ care era eu însumi./ Eu merg în locul lui./ Şi cel ce 
merge-n mine este golul“, scrie Cezar Baltag în poemul 

Uitarea, delimitând cei doi oameni, al aproapelui şi cel al 
departelui, pentru ca, într-un alt text de referinţă, 
Astarteea, aproapele şi departele să aibă nu doar oamenii 
lor care „se devastează reciproc“, ci şi timpul lor specific: 
„Toate au timpul lor,/ şi pentru tot lucrul sub cer este 
timp:/ timp pentru departe şi timp pentru aproape,/ 

timp de sunet şi timp de lipsă a sunetului,/ timp pentru 
niciodată şi timp pentru oricare timp./ Cine se grăbeşte? 
Timpul trebuie măcinat./ Zeul paşilor recheamă trecu-
tul./ Ştiu bine cine eşti şi cine nu eşti,/ spuse ea, 
sfâşiindu-mă“. Dar poate că modul cel mai explicit de 
manifestare a acestei diferenţe mai mult decât de nuanţă 

îl constituie felul perceperii imperfectului; timp al evocării 

D 
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vârstei de aur („Mărturisesc că o anume utilizare a 
imperfectului indicativului – a acestui timp crud care ne 
prezintă viaţa ca pe ceva efemer, trecător, care, în mo-

mentul în care trasează acţiunile noastre, le şi loveşte cu 
iluzia, le cufundă în trecut fără a ne lăsa, ca perfectul, 
consolarea pe care o oferă activitatea împlinită – a rămas 
pentru mine o sursă inepuizabilă de misterioase tristeţi“, 
nota Marcel Proust în Journées de lecture), imperfectul, 
durata departelui este, în poezia lui Cezar Baltag, un 

timp al infernului, cum îi spune în poemul O clipă de 

neatenţie, al devorării, în Drum; viziunea lirică desparte 
un înăuntru şi un înafară, chipul depărtat şi chipul de 
aproape, iar între ele, mosorul pustiului, ca în acest 
poem antologic, una din capodoperele lui Cezar Baltag: 
„A căzut steaua/ Mi-am strâns cenuşa sub cap şi am che-

mat/ somnul/ Şi am visat că se făcea o vreme fluidă/ Şi 
am visat o balanţă/ care cântărea zile şi nopţi/ şi o feme-
ie care torcea norii/ Era un râs pestriţ în păsări şi peşti./ 
Şi bătrâna secerătoare/ îmi legăna viaţa/ într-un leagăn 
de gresie./ Pământul/ era/ ca pământul/ bun de născut 
şi murit./ Unde şi unde o vamă, unde şi unde/ un deal/ 

Aici apă, dincolo noapte, mai încolo/ mosorul pustiului/ 
Râsul dezleagă snopii, plânsul îl treieră/ lumina îşi caută 
ziua/ cenuşa întârzie./ Vreau o floare de uitat lumea/ o 
iarbă de visat cuvintele din lacrima/ orbului/ Seară 
albastră pentru zodii/ foc înfrunzit/ urcând o clorofilă 
roşie/ în setea cuvântului“ (Iarbă de uitare). 

Cum se vede, dinamica raportului aproa-pe/departe 
se ascunde mereu într-o poveste, în structu-rile unui 
basm, ale unei ghicitori („de tine-o ghicitoare mă 
desparte“, scrie poetul în Nu-i pot răspunde Sfinxului), 
ale unei întrebări, ale unei hieroglife dintr-o limbă 
necunoscută care scrie viaţa poetului, ale unei poveşti 

care poartă vorbele Eclesiastului (ca în Remember: „Ştiu 
un zvon pe de rost,/ clipa trece în zi:/ ce va fi a mai 
fost,/ ce a fost va mai fi“): poetul e un narator pentru sine 
însuşi: „Narator pentru sine însuşi/ al propriei poveşti,/ 
lasă loc de trecere pentru alţii/ prin viaţa lui;/ sală de 
aşteptare/ a spiritului,/ naos al păcatelor altora,/ 

interioritate/ ce nu-i mai aparţine,/ gară de joncţiune/ a 
celor ce vin/ a celor ce pleacă/ a celor ce nu s-au născut 
încă“ (Poetul). Aproape fiecare poem al lui Cezar Baltag, 
începând, mai ales, cu volumul din 1988, Euridice şi 

umbra, spune aceeaşi poveste a căutării aproapelui din 
departe, descoperindu-i miezul fie în istoriile cuplurilor 

Tristan şi Isolda, Orfeu şi Euridice, Elena şi Paris, 
protagonistul din vers şi „pierdutele“ Elena şi Ioana, fie 
în ghicitoarea Sfinxului, unde vorbele capătă chip şi 
numele, formă sau în „basmul“ pipăirii înzadarului, un 
cuvânt devenit motiv liric o dată cu poezia autorului 
Odihnei în ţipăt, care se scrie, iată, „acolo unde înzadarul 

înşală/ şi deşertăciunea minte cu imagini“: poemul este 
definit în chip explicit drept un pattern de basm. 

Dacă aproapele din departe spune povestea fiinţei, 
poezia lui Cezar Baltag creşte din ceea ce aş numi un 

scenariu mitologic, deschizând astfel calea unor poeţi 
precum Ileana Mălăncioiu, Ioanid Romanescu, Nichita 
Danilov, George Vulturescu, Liviu Pendefunda. Patru 

sunt nivelele acestui substrat al liricii lui Cezar Baltag. 
Primul – nu în ordinea importanţei, ci pentru că e chiar 
la prima vedere – se află în mitologia greacă, intrând în 
poezie pe calea codului cultural; otrăvitorul Antares, 
Parcele, Afrodita Urania şi Afrodita Pandemos, palida 
Hecate, „onestele, dragele mele erinii/ care mă urmează 

pretutindeni/ cu aerul lor visător şi absent“, Apollo, 
câinii lui Acteon, Astartes, Artemis sunt protagoniştii a 
căror simbolistică din mitologie fixează structura de 
suprafaţă a poemelor: iată unul dintre modele: „Artemis 
plină, Artemis în descreştere, Artemis nouă,/ Artemis în 
primul pătrar./ Şi la amin de vară Vânătorul 

adulmecând zeiţa./ Şi în jurul lor lumea ca un somn ori 
o căşunătură. În auz/ vorba cu viscol solomonar./ 
Muritor, în umbră de boz, aprins ca un muget. Fântânile 
îi/ strigă buzele într-o sete inversă./ Aerul îi cheamă 
plămânii în caere de oftat./ Unde este ţipătul în care trebuie 
să-l îngropi, Zână, unde îi/ este numele care-l ascunzi?/ 

Reazămă-Ţi, arcul, descinge-Te, scoate-Ţi tunica./ 
Despleteşte-Ţi părul să-l pieptene ştiucile râului./ Ia apă 
în pumni./ Dă înotului braţele Tale, Diană, în apa 
limpede şi furioasă/ ca un lătrat de câini la marginea 
toamnei./ Cine te mai poate feri, zeiţă, de privirea unui 
muritor?/ Şi în jurul lui lumea e ca un somn ori 

căşunătură. În auz îi/ foşneşte viscol solomonar./ Acteon, 
acum e rândul Ei să te Vadă. E rândul Tău,/ luminoaso, 
naşte-l cerb şi blesteamă-l./ E rândul Tău, Doamnă, 
înrăieşte câinii şi pierde-l./ Viscolul îi smulge hainele, 
dar inima lui aleargă, zodiile îi/ sângeră umerii, dar 
numele lui nu se poate opri./ Râs cu trei capete şi ţipăt 

împietrit şi muget şi în urmă/ tăcere./ Cel lătrat de 
proprii ochi a fost devorat de vedere./ Somnul l-a 
înghiţit ca un labirint carnivor./ Dar vederea lui se 
întoarce iarăşi la Tine“ (Vederea). 

Acest poem care, pentru a-i desluşi înţelesurile, pare a 
trimite la dicţionarul de mitologie greacă, introduce subtil 

cel de-al doilea palier al substratului mitologic: „viscolul 
solomonar“ face parte dintr-o altă constelaţie simbolică, 
cu rădăcini solide în mitologia noastră; solomonarului cu 
atribute şamanice, i se adaugă, în poezia lui Cezar 
Baltag, marea Mumă, o figură lirică amintind de unul 
dintre simbolurile centrale ale poeziei lui Lucian Blaga, 

apoi, Ţintaura („Când oi asfinţi, tu te-i ofili, când oi 
scăpăta, tu te-i întrista./ Aşa cum cicoarea este blestem 
de Soare, tot astfel/ Ţintaura, sora grâului, este sora 
suavă a cailor, surâsul lor/ vegetal./ Două năpârci 
negre, din guri încleştate, din cozi înnodate,/ strâng 
lângă flăcările coamei zăbala Ţintaurei“) şi Rariţa: 

„Greul, căţelul-pământului se simte pe el însuşi ca o 
apăsare/ şi răzbit de propria sa greutate, începe să latre 
în hohotul/ unei inimi. Aici era zborul, aici fusese 
căderea, nemişcarea/ doarme la mijloc ca o fântână în 
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cumpănă. Un fluture/ lenevos pâlpâie în odaia auzului 
meu, o şoaptă mare îmi/ coboară bărbia în piept, un vânt 
încet îmi închide/ pleoapele./ Aud un cal galopând rar, 

ca un orologiu din veac în veac,/ aud respiraţia unui nor 
de demult, aud foşnetul coasei unui/ demon în iarba 
stelelor./ Departe, la margini de margini, unde nu mai 
este nimic,/ unde inima mea nu mai poate trimite 
sângele, acolo doarme/ un şarpe, acolo se roteşte o pajură, 
acolo răsare Rariţa peste/ frunza unui alun şi un stol de 

vrăbii încete piaptănă părul/ fecioarelor. Acolo plânge 
floarea care naşte un om, acolo/ se deschide umbra de 
miere a fulgerului“ (Greul-pământului). 

 
Acest palier produce, în fapt, structura de 

profunzime a liricii lui Cezar Baltag, constituind şi cel 
de-al treilea nivel al substratului mitologic; marea 
Mumă, Ţintaura şi Rariţa – plante folosite în practici 
magice, în descântece, vrăji, deochi, în comunităţile 
arhaice – aduc forme lirice care trimit la credinţa în 

deochi, în aceeaşi logică a raportului aproape/departe 
(„Ziua a trecut şi s-a aşternut seara/ şi a venit o 
deochetoare/ şi pe urmă alta şi alta/ cu nouă deochiuri/ 
la rând/ Una cu deochi din ochi albi/ Alta cu deochi din 
ochi negri/ Una din cărare şi alta/ din vânt/ Una din 
gene/ alta de sub gene/ Una cu deochi de mireasă/ Alta 

cu deochi de văduvă cu ochii/ verzi./ Şi la urmă de tot o 
deochetoare din nimic./ Ea vine şi nu vine/ ajunge/ şi 
întârzie/ Şi din când în când se uită cu furie înapoi/ De 
departe calu-şi bate/ De aproape ochii-şi scoate/ Şi de drag 
mă pierde din ochi“ – Ochii) şi în descântec: „Ieşi omul 
negru/ din negru bordei,/ luă secure neagră/ cu negru 

temei/ Merse la pădure/ tăie negru lemn,/ neagra lui 
secure/ are-un negru semn/ Făcu un plug negru/ cu 
negru brăzdar,/ din copacul negru/ negre păsări sar/ 
Luă jugul negru/ îl puse pe boi,/ boii înnegriră/ de tot 
amândoi/ Trase brazdă neagră/ în pământul negru,/ 
lumea era neagră/ şi-nnegrea mereu/ Brazda el o-

ntoarse/ şi negrul se sparse/ O femeie albă/ atunci se 
sculă/ şi pletele albe/ şi le pieptănă/ Luă o vadră albă/ 
şi la puţ porni/ mâna era albă/ apa înnălbi/ Şi din apa 
albă/ luă şi bău,/ faţa ei cea albă/ şi mai albă fu/ Pe 

poteca albă/ cum venea-înapoi/ cântau vrăbii albe/ într-o 
albă Joi/ Joia înflori/ şi albul vorbi/ Vineri la Sumedru/ 
la-înnoptatul slab,/ albul trece negru, negrul trecea alb“ 

(Descântec). Deochiul, solomonarii şi descântecul, dar şi 
bocetul sau cântecul din jocul copiilor (De-a Baba-oarba, 
De-a râsul, An, den, dez etc.) structurează poezia lui 
Cezar Baltag în jurul unor simboluri cu o mare forţă de 
sugestie, membrane foarte fine ale unui filtru unic de 
percepere a lumii şi sinelui, a aproapelui şi departelui: 

toate aceste simboluri sunt ale Nordului, punctul „din 
care-ncepe/ numai sud şi sud şi sud şi sud şi sud“, 
pustia unde, pentru o nouă geneză, elementele primare 
se mişcă, se adună, fac şi desfac viaţa însăşi. Mai întâi, 
fiinţa se „reinclude“ în cremene, într-o lume de piatră: 
„Nici un miracol de-atâta timp. Nici-o/ mirare. Deschid 

şi închid/ la loc/ ochii mei de piatră cu lacrimi/ de 
piatră/ şi văd/ printre genele mele de piatră/ o pasăre/ 
de piatră cu aripi de piatră/ zburând de-asupra inimii 
mele/ care nu vrea şi nu vrea şi nu vrea/ să 
împietrească/ odată/ pentru totdeauna/ în lumea asta/ 
de piatră/ În lumea asta cu totul/ şi cu totul/ de piatră“ 

(De atâta timp),/ În mitologie, piatra e, între altele, 
simbolul pământului şi al germenului roditor, iar 
pietrificarea – ochi de piatră, lacrimi de piatră, gene de 
piatră, pasăre de piatră, lumea cu totul şi cu totul de piatră 
– reprezintă fixarea definitivă într-o stare situată între 
viaţă şi moarte; în poezia lui Cezar Baltag, piatra sufocă, 

adapă nimicul,/ („Înapoi/ la izvoarele fugii,/ unde 
curge fântâna nimicului,/ acolo pasc leii nimicului/ şi 
spaţiul se face de piatră,/ acolo pasc leii nimicului/ şi 
piatra adapă nimicul,/ acolo pasc leii nimicului/ şi 
nimicul în nimic se dizolvă/ şi nimicul macină umbra/ 
nimicului/ şi nimicul spală urma nimicului“, scrie 

poetul în Somn), se asociază infernului: ora piatră este 
ora poeziei, cum se spune în poemul Poarta paradoxală. 
Lângă piatră, şarpele domină acest al treilea nivel al 
substratului mitologic din poemele lui Cezar Baltag; 
şarpele încolăcit şi vipera care „încaieră zgomotele“, 
şarpele care doarme la margini de margini, departe, în 

lătratul lugubru al căţelului-pământului şi în umbra pe 
care o lasă rotirea păsării, înlăuntrul fiinţei („De treizeci 
de mii de ani/ se luptă în mine/ Şarpele şi Pasărea/ într-
un neîntrerupt strigăt de furie/ pietre şi solzi/ Pasărea 
devoră Şarpele/ care zboară/ Şarpele sugrumă Pasărea/ 
târâtoare/ două roţi de foc/ care se izbesc una de alta/ şi 

zilele sar de-a lungul întunericului/ ca nişte scântei“, se 
spune în Mit), şarpele din fântână şi şarpele cu stea în 
frunte este mereu asociat cu lumea de dincolo, cu 
departele care a devorat aproapele, trimiţând poetul, un 
alt Orfeu, în infernul imperfectului, al trecutului 
neîncheiat, durativ şi al pietrei de unde doar descântecul 

sau ivirea, în tunelul marii Mume, a lui Euridice îl mai 
pot elibera. Dacă modelul primului nivel al substratului 
mitologic se regăsea în poemul Vederea, celelalte două 
paliere se adună într-un text precum Isis: „Pământul/ 
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într-un bob de grâu/ grâul/ în guşa unei vrăbii/ vrabia/ 
în inima unui şarpe/ şarpele/ într-o nesperată lumină/ şi 
lumina/ închisă într-o femeie/ Ea împietrea sau mă 

striga/ sau tăcea poate/ iar eu muream şi mă năşteam/ 
dar faţa nu I-o puteam privi…“. 
 

 
 

În sfârşit, al patrulea nivel mito-poetic este cel 

creştin; Cezar Baltag este un poet profund religios, fapt 
relevat nu doar de folosirea unor sintagme consacrate în 
cântările bisericeşti şi de Sfânta Liturghie – „lumină din 
lumină“ şi „uşile, uşile, cu înţelepciune“ din poeme 
precum A plecat memoria noastră tăcând şi Uşile – şi de 
evocarea Cinei celei de Taină în The last supper, cu 

frângerea pâinii, vânzarea, dar şi cu speranţa „intrării 
tuturor în lumină“, ci, mai ales, în ritualul special din 
această rugăciune „Rănit de-o sete care nu poate s-o mai 
stingă/ nici flacără, nici apă, nici timp neuniform/ îmi 
prăbuşesc cascada sângelui meu ce strigă/ pierdut în 
amfiteatrul unui auz enorm/ Decapitată zâna, poetul 

încă doarme/ un vis din care nu se va mai trezi uşor./ 
De nu c-un fir de soare în lumea asta, Doamne/ măcar c-o 
înviere tot le erai dator/ Mă-ntreb de-a ta lumină sângele 
meu străin e?/ Străină e tristeţea cu care azi te strig/ Eu 
nu te rog, tăcere, nimica pentru mine:/ Dacă ne pierzi în 
noapte, în cer se face frig./ Voinţa mea nu-ţi cere să-

ntorci în stalactite/ vocalele durute pe care ţi le-aştern,/ 
dar de jertfeşti iubirea atunci măcar trimite/ Femeia în 
lumină, Poetul în Infern/ De astăzi inocenţă, vai, gândul 
nu mai are/ şi semnul zânei bune n-am timp să-l mai 
aştept,/ Îngerii mei, pavaţi-mi cu stele căzătoare/ Sahara 
arzătoare spre care mă îndrept“ (Ad inferos). Acestui 

substrat mitologic, structurat, cum s-a văzut, pe patru 
niveluri i se asociază orfismul; ca şi în cazul desfăşurării 
substratului mitologic, structura de suprafaţă e a poveştii 
de demult, venită pe calea codului cultural: e coborârea 
în infern a altui Orfeu în căutarea altei Euridice, ca spre o 
viaţă anterioară, spre „lumina de unde am venit“, 

departe, într-o Vale: „Din nou, Euridice, lava/ erorii 
mele o aştern/ şi-i rog pe zeii fără patimi/ să mă întoarcă 

în infern/ La tronul palidei Hecate/ rog câinii lumii de 
noroi/ să-mi smulgă văzul din orbite/ să nu mai pot privi 
înapoi/ Jos în tunelul marii Mume/ când, albă, te voi fi 

aflat/ mâna să ardă ca un ţipăt,/ ochiul să tacă 
sugrumat/ Din noaptea mea să-ţi dau viaţa/ să te 
hrănesc cu viaţa mea,/ tu ca prin vis să-mi mângâi faţa/ 
şi eu să nu te pot vedea/ Şi când tăcuţi ne vom 
desprinde/ din nesfârşite guri de hău/ sângele meu să 
lumineze/ spre suprafaţă drumul tău/ Cu-o sfâşiere fără 

nume/ din gura Văii să te sorb/ să te aduc din nou în 
lume/ Orfeu triumfător şi orb/ Focul nu stinge al 
retinei/ înalt de văz de tine dor,/ pentru privirea mea 
din Hades/ o lungă noapte sunt dator/ De astăzi, văduv 
de privire,/ să-mi ceri zadarnic ochii verzi;/ nu te mai 
pot zări, iubire,/ tu nu mai poţi ca să te pierzi“ 

(Euridice). 
Tema e la fel de vizibilă şi în poeme precum Ultimul 

Orfeu sau Răsfrângere cu spini, constituind pattern-ul de 
basm pentru celelalte „poveşti“, ale lui Tristan şi Isolda, 
Paris şi Elena, eul liric şi Elena, Ioana. Structura de 
profunzime este, însă, aceea a transcrierii cântecului 

originar astfel încât orfismul e mai puţin un motiv 
literar, în poezia lui Cezar Baltag, cât o reincludere a 
poemului în cântecul ciocârliei şi privighetorii, care „iese 
prin orbita goală“, arde noaptea, suie la cer şi „cade în 
soare“: cântecul lor, (pe)trecut în în-cântarea poemului, 
provoacă întoarcerea aproapelui din departe şi deschiderea 

„hotarelor destinului“. Cu totul originală este 
circumscrierea argintului în tema orfică; poetul descoperă, 
pe strada Cuţitului de Argint, inelul de argint al poeziei, 
cântecul-inel, cum îi spune în Un zeu pe jumătate sunet, 
care desfăşoară spre departe „filtrate straturi de argint 
fecund“: în fond, între substratul mitologic şi cântecul 

ultimului Orfeu e o relaţie de geneză reciprocă, cântul şi 
spaţiul mito-poetic născându-se unul din celălalt, 
deodată, simbolul, figura mitologică şi „zgura de argint 
din auz“, în lumină, în poezie adevărată: lumină din 
lumină, durere din durere, adică: „Cine se răstigneşte pe 
sine/ în naşterea sa?/ Ochii bat lumile,/ ochii treieră 

lumile,/ lăcuste de ploaie uscată/ forfotesc în hazard./ 
Mă dau spre lumină/ lumilor/ şi voi avea umbră/ şi 
ochiul va arde văzând/ şi vederea va fi vinovată de 
sunete./ Iată, trec pragul fiinţei/ şi ca lupii ce tabără 
prada/ sar asupra mea simţurile./ Iată, îmbrac 
incendiul/ cărnii mele/ şi respiraţia mă ţese/ cu o 

suveică de zgomot, nimicitoare/ între a fi şi a nu fi./ 
Lumina depune cenuşă/ şi zgură de argint/ în auz,/ 
ochiul arde văzând,/ urechea e vinovată de sunete/ 
Durere din durere. Nicăieri adevărat/ din nicăieri 
adevărat./ Născut iar nu făcut. Şi ca un orb de mână/ în 
lume petrecut./ Totul e moară a totului,/ totul e capcană 

a totului,/ ca şarpele încolăcit pe coasă/ astfel/ vin eu 
din tânărul/ meu mormânt“ (Durere din durere). 

● 
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Cezar BALTAG  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel 
 
 

"atunci iarasi va veti petrece restul 
vietii dormind, afara numai daca 
zeul, îngrijindu-se de voi nu v-ar 
trimite pe altcineva la fel " 
(Platon, Apologia) 
 
Camera 3210. Poftiti cheia, va rog. 
Luati ascensorul din stînga. 
Buna seara, domnilor. 
Eu urc în camera si ma odihnesc putin. 
Cobor într-un sfert de ora. 
Ne vedem jos. Ne vedem sus. 
Nu ne mai vedem niciodata. 
 
Gata. S-a închis usa bine? 
O usa 
nu se mai închide la loc 
în aceeasi lume. 
 
Vecinul din dreapta a coborît. 
Nici în camera din stînga 
nu mai e nimeni. De la 
etajul acesta toti 
ati plecat. 
 
Hei, receptia! Unde au plecat toti? 
E o conferinta undeva 
în seara asta? 

 
E
x
act adineauri coridorul 
era 
întesat de lume. 
Doamne,  
Hotelul e gol 
 
Hai afara. E pustiu si orasul. 
Cum a mai trecut vremea, dom'le,  
n-am stat decît zece minute 
si a început 
vacanta. 
Da vacanta. Se poate în sfîrsit 
Respira. 
A plecat si Dumnezeu în vacanta. 
 
Pa, Doamne. Ne vedem în celalalt 
în celalalt eon,  
daca mai vine vreunul. 
Pa. 
Lumea e în vacanta. 
Lumea a fost. 
Ceva a fost în tot cazul. 
A fost cu siguranta ceva 
În tot timpul acesta. 
 
Oh, daca ne-am putea aminti 
ce anume...  

 
 

 

 75 ani de la naşterea poetului 
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Virgil DIACONU 
 
 
 

Poezia ca 
recuperare  
a realului 

 
 

 
 
enjamin Fundoianu6 
editează în anul 1938 la 

Paris Fals tratat de estetică. Eseu 
despre criza de realitate7 (1). Tradus 
în româneşte după 42 de ani de la 
apariţia sa, „falsul” tratat este una 
dintre puţinele lucrări de estetică 
scrise de un poet român (român 
evreu) şi el ar trebui să îşi dobân-
dească locul pe care îl merită în seria 
lucrărilor de acest tip, aşadar de artă 
poetică elaborată, concepută de po-
eţi, din geografia noastră culturală.  
 

„Arta [nouă] bate pasul 
pe loc;  
predică haosul şi 
sinuciderea” 

Încă de la început, Fundoianu se 
arată nemulţumit de arta, de poezia 
avangardistă a timpului său, confi-
gurată de dadaism, futurism, cu-

                                                 
6 Prezentul eseu face parte dintr-un volum 
care tratează despre artele poetice, fie acestea 
ale curentelor literare sau generaţioniste, fie 
ale poeţilor individuali, fie ale criticilor şi 
teoreticienilor. 
7 Studiul Fals tratat de estetică. Eseu despre criza 
de realitate, tradus în româneşte de Sorin 
Mărculescu, este inclus în cuprinzătorul 
volum Imagini şi cărţi, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1980, ediţie îngrijită de Vasile 
Teodorescu şi prefaţată de Mircea Martin. 

bism, expresionism, suprarealism. 
Fundoianu ceartă poezia modernă/ 
avangardistă pentru că aceasta s-a 
„autonomizat”, aşadar pentru că s-a 
rupt de realitate, de existenţă:   

„Ca şi experienţa, morala şi 
intelectul, poezia s-a vrut «auto-
nomă»; ea s-a emancipat de reali-
tatea afectivă, imaginativă, tru-
pească, istorică, a izgonit din 
conţinutul său râsul, plânsul, 
misterul, fabula, a abolit până şi 
obiectul – şi a permis poemului 
să se autogenereze, cu concursul 
exclusiv al Spiritului; astfel a 
devenit poezia un în sine.” (p. 
636.).  

 
Poezia nouă este în „criză de 

realitate”, afirmă Fundoianu, refe-
rindu-se îndeosebi la poezia pură, 
deci simbolistă, ermetică, şi la poezia 
suprarealistă, care ţin realitatea la 
uşă. Poezia nouă se află în „criză de 
realitate” şi, în lipsa ei, poetul 
modern se vede nevoit  

„să salveze poezia prin încor-
porare masivă de realităţi în noi, 
virgine, ca visul, subconştientul, 
halucinaţia conştientă. Şi totuşi, 
cu toate eforturile ei îndârjite, 
disperate, această nebunie n-a 
dus la nimic notabil; arta bate 
pasul pe loc, e la fel de găunoasă 
ca şi mai înainte; a sfârşit prin a 

se întreba dacă înseamnă ceva, 
dacă are vreun sens: predică 
haosul şi sinuciderea. Nu izbu-
teşte să-şi recapete acele tenebre, 
acea linişte şi acea taină de care 
are nevoie la fel ca mediumul şi 
clarvăzătoarea. Din acest mo-
ment e lipsită de necesitate” (p. 
655), de motivaţie. 

 
Fundoianu citează în Falsul 

tratat de estetică, pe care îl voi numi 
în continuare Tratat, câteva versuri 
asupra cărora va reveni de-a lungul 
lucrării sale: 

„Frunza se îngălbeneşte şi fructul 
cade,  

dar frunza în versurile mele nu 
piere,  

nici fructul oprit, nici trandafirul 
între trandafiri! 

Ea nu piere, dar numele ei  
în spiritul care e spiritul meu, nu 

mai piere! 
Iat-o sustrăgându-se timpului.”  

                                                                       Claudel  
 

Când viermii te vor roade cu 
sărutări haine,  

Atunci, frumoaso, să le spui şi lor 
Că am păstrat esenţa şi formele 

divine  
Şi duhul descompusului amor!  

Baudelaire,  

traducere de Al.Philippide 

B 
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Criticul alege aceste versuri, care 
vorbesc despre „îngălbenirea frun-
zei, căderea fructului copt, clipa 
descompunerii”, pentru că realitatea 
pe care ele o comunică „îl mişcă (…) 
pe poet”. Şi Fundoianu remarcă 
faptul că în aceste versuri, faţă de 
filozof, poetul eternizează un „mo-
ment”, nu un timp, un „obiect sin-
gular”, nu o esenţă. „El eternizează – 
dacă vrem – lucrurile fugitive, (…), 
împrumută eternitate istoricului. (p. 
598). În această surprindere a 
momentului, a obiectului singular şi 
totodată semnificativ în ordine 
existenţială stă poezia:  

„Poezia ne invită deci, şi tocmai 
prin asta e poezie, să rămânem în 
clipă, motiv pentru care eterni-
zează clipa. Lucrarea ei e inversă 
faţă de cea întreprinsă de filozof; 
poezia restituie duratei ceea ce îi 
răpeşte conceptul; lucrează în 
detrimentul generalului şi 
universalului.” (id.). 

 
Poezia ne transmite experien-

ţele, în real, ale omului, experienţe 
numite de Fundoianu evidenţe. 
Concret, evidenţele furnizate de 
poeţi în textele pe care ei le concep 
sunt „viaţa, şi moartea, şi suferinţa, 
şi mizeria, şi dragostea, mânia, 
plictisul, laşitatea, sacrificiul, sin-
gurătatea, necunoscutul, misterul, 
fatalitatea, şansa, libertatea.” 

 Evidenţele pe care le pun în 
vers poeţii sunt, aşadar, evidenţe 
existenţiale, sunt, mai bine spus, 
experienţe de factură existenţială. Poeţii   

„au văzut că singurul [singu-
larul] e mai important decât 
«generalul», contingentul mai 
adevărat decât imuabilul şi 
eternul, ininteligibilul mai pro-
fund, mai bogat decât inteligibi-
lul; ei au văzut că timpul curge, 
că omul îmbătrâneşte, că nepu-
tinţa e în noi, şi infirmitatea, şi 
disperarea, şi urâţenia, şi «bine-
le», «beatitudinea»; ei nu ne-au 
poftit să ne bucurăm cu seni-
nătate de ele, să adorăm 
urâţenia, nedreptatea, să numim 
necesitatea «sfântă», resemnarea 
«virtute», ascultarea «ideal» 

(…). Ei au cântat omul înlănţuit 
de necesitatea inexorabilă, dar şi 
trezit la absurd, la bucurie, la 
libertate.” (p. 635). 
 

 

Poetica tradiţională şi 
poetica modernă.  
Încercări de conciliere 

 
Pe de altă parte, B. Fundoianu 

tinde să împace cele două direcţii 
opuse ale poeziei – poezia 
tradiţionalist-primitivă, inspirată de 
realitate, şi poezia modernă, care 
desfide (?!) realitatea –, apreciind că   

„Cele mai bune opere din 
patrimoniul nostru artistic se 
împărtăşesc clar dintr-o modali-
tate estetică ce îşi trage sub-
stanţa din modurile de gândire 
ireale: animism, activitate oniri-
că, gândirea magică a copilului, 
tot ceea ce, în ochii gândirii 
noastre raţionale, constituie non-
existenţă. (p. 649). 
 
Şi poetul critic observă că dacă 

artistul/ poetul modern practică 
ficţiunea, non-existenţa, irealul, acesta 
o face pentru a se apropia – fie şi pe 
aceste căi ocolite – de existenţă; o 
face pentru a „recupera” şi pune în 
pagină existenţa:         

„această non-existenţă, pe care o 
cântă modernul, coincide exact cu 
însăşi existenţa primitivilor. 
Curentul estetic trece de la 
realitatea primitivilor în non-
realitatea modernilor, (…) fără 
falie; realismul primitivilor şi 
«ficţiunea» modernilor au o 
articulaţie comună: amândouă 
fraternizează.” (p. 649).  
 
Şi Fundoianu insistă: 
„Arta modernilor ar fi deci nu 
un domeniu al ficţiunii, ci tot un 
realism, un realism de gradul al 
doilea, bineînţeles, un realism 
ruşinos.” (p. 650). 

 
În concluzie, vom spune că „deşi 

a ucis realitatea, poetul (modern) nu 
caută decât realitatea.” (p. 654, p.n.). 

Marea teză a lui Fundoianu, ideea 
principală a poeticii sale este aceea 
că „poetul are nevoie de realitate”, 
că poezia porneşte chiar de la 
realitate, nu ajunge la ea. Şi vom 
înţelege că, aici, „realism înseamnă: 
priză asupra realului” (p. 651), 
exprimare a existenţei umane şi că 
prin această priză asupra realului 
„realitatea îi cedează (…) poeziei o 
stare.” (p. 658). Îi putem spune starea 
de real sau starea ontologică. Ajunşi 
aici, ar fi să ne întrebăm dacă priza 
asupra realului şi starea de real sunt 
suficiente pentru a face din discursul 
lingvistic un discurs poetic... 

 
 

Poezie şi viziune poetică 
 

„Misiunea poeziei (...) nu mai e 
de ordin estetic” (p. 603), spune 
Fundoianu, ci de ordin ontologic. Ca 
atare, poezia exclude esteticul şi 
recuperează realul, ea se constituie 
doar prin participarea la real. Iar 
Tratatul sau poetica lui B. Fundoianu 
are „cutezanţa de a-i restitui vieţii 
ceea ce-i aparţine vieţii”, spune 
autorul. (p. 604). 

Nu cred nicidecum că în poezie 
esteticul şi realul/existenţa umană 
sunt termeni care se exclud unul pe 
altul. Din contră: cred că ei cola-
borează; cred că un discurs poate fi 
numit poezie numai atunci când 
recuperarea realului, participarea la 
real, la existenţă a discursului în 
cauză se făptuieşte numai prin 
intermediul esteticului, aşadar prin 
procedee şi norme de ordin semantic 
referenţial specifice poeziei. În mare, 
discursul lingvistic devine poetic, 
deci poezie, doar prin organizarea 
estetică a realului captat, a existenţei 
surprinse. Misiunea poetului nu este 
aceea de a ignora, de a exclude 
esteticul, după cum ne face să 
înţelegem Fundoianu, ci de a se 
folosi de estetic, de procedeele şi 
normele estetice, pentru că tocmai 
ele sunt acelea care pot face din 
exprimarea realului, a existenţei, a 
vieţii noastre şi a lumii poezie. 

Aşa stând lucrurile, din punct 



544 vol. 24,  121-122-123| iulie-august-septembrie, 2014 

 

de vedere referenţial, poezia poate fi 
definită ca o surprindere a realităţii în 
forme estetice, ca o configurare estetică 
a realităţii, existenţei, vieţii. În afara 
acestei configurări estetice a 
existenţei, a realităţii, discursul 
lingvistic rămâne un simplu discurs 
ontologic, aşadar rămâne să fie 
reportaj, biografie, jurnal, proză 
realistă, adică tot ce nu este poezie. 
Dacă Fundoianu se arată solidar cu 
poetul vagabond Rimbaud, care 
scoate minereul poetic din trăirea la 
limită a existenţei, iar nu din raţiune 
sau din „drama intelectului”, după 
cum crede şi recomandă Paul 
Valery, este pentru că poetul 
vagabond are, în poemele pe care le 
scrie, o viziune poetică asupra vieţii, 
este pentru că el prelucrează estetic, 
stilistic viaţa, existenţa.   

Iată însă că Fundoianu pare să-şi 
contrazică poetica (estetica) realităţii 
brute, aşadar estetica întemeiată în 
mod exclusiv pe recuperarea 
realului, a existenţei, acordând 
atenţie şi modului în care limbajul 
exprimă realitatea, existenţa. Astfel, 
criticul observă că poetul urmăreşte 
să exprime realitatea şi experienţa sa 
în real printr-un limbaj încărcat de 
electricitate: 

„adevăratul poet vede în primul 
rând scânteia pe care trebuie s-o 
scapere; abia apoi va pune 
cuvintele faţă-n faţă, le va freca, 
le va împerechea la întâmplare 
şi în mii de chipuri arbitrare 
până când, în sfârşit, curentul le 
străbate. (p.p. 663-664).  

 
Limbajul pe care caută să îl 

producă poetul este, aşadar, un 
limbaj poetic, aşa încât între „«vântul 
din cer» şi «vântul lui Dumnezeu»”, 
de exemplu, poetul va alege să 
producă expresia „vântul lui 
Dumnezeu”. 

Între cele două variante lingvis-
tice, deci între expresia comună 
„vântul din cer” şi expresia poetică 
„vântul lui Dumnezeu”, poetul 
alege expresia poetică. Dar „vântul 
lui Dumnezeu” este, de fapt, o 
imagine poetică de ordin semantic-
referenţial, aşa încât putem spune că 

poetul a urmărit să producă imaginea 
poetică. Şi, ca să speculăm mai de-
parte, vom spune că prin imaginea 
poetică, poetul aduce în scenă 
viziunea poetică, pentru că ceea ce 
creează imaginea poetică este tocmai 
viziunea, imaginaţia poetică…   

Se înţelege că Fundoianu nu 
discută în Tratatul său despre 
viziunea poetică, însă din momentul 
în care ne spune că dintre cele două 
expresii – „«vântul din cer» şi 
«vântul lui Dumnezeu»” – poetul 
alege „vântul lui Dumnezeu”, care 
este o imagine poetică produsă de 
viziune, el ne sugerează că poetul 
alege tocmai viziunea poetică. De 
aici încolo, lui Fundoianu nu i-ar 
mai rămâne decât să trateze modul 
în care realitatea/existenţa şi 
viziunea colaborează în construcţia 
discursului poetic în întregul său şi 
nu doar la nivelul imaginii poetice.  

 
x x x  

În mare, Tratatul sau poetica lui 
B. Fundoianu îmi apare ca o regân-
dire a raportului dintre eul creator şi 
realitate, care este referentul poeziei. 
Realitatea exterioară şi cea interi-
oară, aşadar existenţa, lumea, pro-
priile trăiri şi visuri, împliniri şi 

dezamăgiri, nepăsări şi obsesii, 
laşităţi şi cutezanţe, proiecte şi crize, 
constituie deopotrivă substanţa on-
tologică a poeziei, deci materia 
existenţială pe care viziunea o prelu-
crează. Relatarea modului subtil în 
care Fundoianu ne arată că poetul 
„surprinde” realitatea demonstrează 
că autorul Falsului tratat de estetică 
este un gânditor al nuanţelor şi, în 
acelaşi timp, un căutător al elemen-
telor care constituie  poezia şi îi 
oferă acesteia continuitate în timp. 
Oricum, B. Fundoianu propune prin 
poetica sa o variantă a poeziei mult 
mai aproape de poezie decât vari-
anta avangardistă a poeziei, care a 
măcelărit realitatea, logica, limbajul 
şi, deopotrivă, poezia.  

În acelaşi timp, Fals tratat de 
estetică ne arată că poeţii pot să îşi 
pună şi teoretic problema  poeticii, 
aşadar a construcţiei operei poetice, 
a poeziei. De altfel, de unde vin cele 
mai adânci judecăţi şi sugestii cu 
privire la fiinţa poeziei dacă nu chiar 
din partea poeţilor? 

 
 

 
Baruch Elron 
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Benjamin FONDANE  

 
 
 
natură moartă 
 
 

o sticlă de porto şi un banjo 
trupeşe gutui din Van Gogh pe o masă 
inima în topire lămpile –  
ăst han troienit pe-o vâlcea din Tyrol –  
unde sunt palmierii şi nisipurile 
prospectele de călătorii 
a fost de ajuns ca un tren s-o ia razna de sine 
am făcut 8 km noaptea pe jos 
viforul era un matelot în ştreanguri 
tovarăşii mei din tren erau iugoslavi 
nişte studenţi 
vorbeau de ciorba lor de sfeclă 
vorbele noastre erau păsări moarte de ger 
 
o sticlă şi un banjo pe perete –  
fiică a hangiului accent austriac 
arbust din Adlersberg fruct de zăpadă 
cutezanţă de a te pârgui printre catastrofe 
ţâşnire a gleznelor 
ghicesc acolo pielea ta tulbure ca o privire 
inima mea sau pendula 
drăguţul tău ce ţi l-aş lua-n cuţit  
n-am omorât niciodată pe nimeni 
alcoolul mi se urcă la cap sau gleznele tale 
 
nimeni nu e scutit de accident 
noapte fără cămaşă pe ea pe acoperişul zgâlţâit al 
polului 
păsări din mările australe 
poate niţel prea albe 
eşti atât de singur încât ţi-ai uitat rolul 
despre ce voiai oare să vorbeşti pământul se clatină 
iată că el deja îţi strigă-n trup –  
o sticlă şi-un banjo  
şi-această voce a nimănui 
acolo-i trecutul meu cu care nu mai am ce să fac 
sângele lui ciuruieşte zăpada –  

 
e-un înecat ce nu mai vrea să-l scoţi la mal 
privire de sus, în care păsările se rotesc 
de şi-ar pierde acolo capul –  
 
 
linişte s-o tai cu diamantul 
timpul parcă dă cu banul în gol 
pe stâncile devenirii stau ciute suspendate 
nu se trăieşte-aici decât din vânătoare 
nu se moare de întâmplare 
de pahar sau neprihănire de poveri sau măciucă 
toate drumurile sunt megafoane 
fiece piatră un sertar ce deschide-un abis 
nu vrei să vii cu mine în Montmartre 
e tot un tyrol pentru turişti englezi 
vino vom deschide un bar american 
în care vom asculta cântecul de cocteiluri 
încăierările se vor lăsa cu morţi 
gusta-vei din scârba numită plăcere 
ne-om bate pentru frumuseţea-ţi perfidă şi castă 
surâsul tău o să presare morţi 
fiică de hangiu accent austriac 
care păstrezi pe chip un nu ştiu ce din alpi 
şi până şi-n obraji 
această fericire ce emană 
dintr-o butelcă şi dintr-un banjo. 

 
          (Revista unu, anul II, nr. 9, ianuarie 1929,  

traducere de Ştefania Mincu,  
din antologia Avangarda literară românească,  

ediţia a III-a, 2006, editura Pontica) 
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Virgil DIACONU        

 
ARTE POETICE 

 

I. Arta DADA – prima antiartă  
 

„Dada este artă fără papuci de casă şi fără paralelă; 
care e contra şi pentru unitate şi hotărât opusă viitorului; 

scuipăm pe omenire. (…). Arta nu este serioasă, vă asigur.” 
Tristan Tzara, Prima aventură celestă  

a domnului Antipyrin (1, p. 29). 
  

„Opera de artă nu trebuie să fie frumuseţea în sine, căci ea a 
murit” 

                                    Tristan Tzara, Manifest Dada 1918. (2, p. 12). 
 

„Cel dintâi care şi-a dat demisia din Mişcarea Dada 
sunt eu. Toată lumea ştie că Dada nu e nimic. M-am 

despărţit de Dada şi de mine însumi de îndată ce am 
înţeles adevărata însemnătate a nimicului.” 

                  Tristan Tzara, Conferinţă despre Dada, (1922, 2, p. 105). 

 
 

vangarda Dada8 s-a născut la 5 februarie 1916, la 
Zürich, Elveţia, şi a coincis cu inaugurarea de 
către Hugo Ball, împreună cu Emmy Hennings, 

poetul Tristan Tzara şi pictorii Hans Arp şi Marcel Iancu, 
a Cabaretului Voltaire.  

Cuvântul DADA, care a dat numele faimoasei 
mişcări artistice, a fost extras de Hugo Ball dintr-un 
dicţionar german-francez, ni se spune într-una dintre 
variantele anecdotei dadaiste, iar în alta că a fost găsit de 
Tristan Tzara în Larousse. Unde este adevărul nu se ştie şi 
nici nu prea contează, pentru că nu paternitatea 
termenului este atât de importantă, cât semnificaţia lui în 
contextul mişcării. Astfel, cuvântul dada a fost ales nu 
pentru că avea o semnificaţie anume (în franceză el 
înseamnă totuşi „căluţ de lemn”), ci pentru că dadaiştii 
nu îi atribuiau nicio semnificaţie: „DADA NU 
ÎNSEAMNĂ NIMIC”, spune Tzara în Manifest Dada 1918 
(2, p. 11), referindu-se, desigur, şi la mişcarea artistică.  

Manifestarea Dada, formată mai ales din artişti 
tineri, poeţi şi pictori – Hans Richter, Sophie Taeuber, 
Richard Huelsenbeck, Walter Serner, Otto Flake ş.a. – a 
avut o activitate bogată. Ea a editat câteva reviste – 
Cabaret Voltaire (număr unic), Dada, Merz, 391 ş.a. –, a 

                                                 
8 * Eseul face parte dintr-un volum în lucru, ce tratează despre artele 
poetice, fie acestea ale poeţilor individuali, fie ale criticilor şi 
teoreticienilor prinşi de mirajul poeziei, fie ale curentelor sau 
generaţiilor literare.   

 

organizat o serie de expoziţii de artă plastică, festivaluri 
şi târguri Dada, a reprezentat scenic în mai multe rân-
duri operele dramatice dadaiste, s-a manifestat artistic în 
Cabaret Voltaire sau în stradă, a susţinut conferinţe despre 
arta modernă şi propria artă, a elaborat manifeste. Dada 
a născocit o serie de tehnici artistice noi şi provocatoare – 
colajul poetic, colajul pictural, spectacolul în care se 
reunesc dansul, teatrul, poezia şi muzica. 

Unul dintre fondatorii mişcării Dada este Tristan 
Tzara („trist în ţara mea”), pe numele său de botez 
Samuel Rosenstock, născut în Moineşti (16 aprilie 1896), 
judeţul Bacău, România, într-o familie de evrei.  

În toamna anului 1915 Tzara pleacă la Zürich, unde 
începe cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie, iar în 
iulie 1917 editează revista Dada nr. 1, pe care o conduce. 
Revista Dada apare într-o serie de şapte numere, dintre 
care primele patru se tipăresc în Zürich, oraşul pe care 
Jean (Hans) Arp îl numeşte dadaland. Trimisă „în toată 
lumea”, revista şi ideile ei au ecou, ca dovadă noile 
grupări dadaiste care se nasc şi revistele care se editează.   

Mişcarea Dada va gusta, aşadar, gloria 
internaţională, ca urmare a extinderii sale în Berlin, Paris, 
New-York, Barcelona, Olanda... Mişcarea Dada iniţială, 
din Zürich, petrecută în timpul ororilor războiului, dar 
neatinsă totuşi de ele, a durat oficial până în 1923, deci 
opt ani (1916-1923), deşi Tzara anunţă în „Conferinţă 
despre Dada” (Jena, septembrie 1922) că a ucis Dada 
chiar în acel an, al conferinţei.   

 
 

Tabula rasa: principiul conducător al 
artei Dada  

 
Cel puţin două dintre lozincile-afiş ale avangardei 

Dada – „Diletanţi, ridicaţi-vă împotriva artei!” şi „Jos 
arta! Jos spiritualitatea burgheză!” – precizau care este 
obiectul revoltei şi sensul mişcării.  

Ca toate mişcările artistice ale modernităţii, Dada nu 
a negat doar arta tradiţională, care îi apărea rigidă şi 
epuizată în conceptul ei, ci şi arta modernă a timpului 
său, căreia Apollinaire îi spunea spiritul nou. „Dada nu e 
deloc modern”, spune Tzara în Conferinţă despre Dada 

A 
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(Jena, septembrie 1922, ib., p. 106). Dada îşi declară 
desprinderea de arta modernă a timpului încă din 1918: 
„Nu recunoaştem nici o teorie. Ne-am săturat de 
academiile cubiste şi futuriste: laboratoare de idei 
formale”, afirmă Tzara în Manifest Dada 1918. (ib., p. 13). 
Într-un interviu din anul 1923 cu Roger Vitrac – Tristan 
Tzara îşi va cultiva viciile – (Journal du Peuple, 14 aprilie 
1923, cf. 3, p. 117), Tzara reafirmă ruptura de arta 
modernă şi dezinteresul lui Dada faţă de aceasta:   

„spiritul nou, modernismul nu mă interesează 
deloc. Şi cred că a fost o greşeală să se spună că 
dadaismul, cubismul, futurismul se bazează pe 
un fond comun. Ultimele două tendinţe se 
sprijineau mai ales pe un principiu al 
perfecţiunii tehnice sau intelectuale, în timp ce 
dadaismul nu s-a bazat niciodată pe vreo teorie 
şi nu a fost decât un protest.”  

 
În mare, Dada este într-adevăr un protest. Un protest 

faţă de orice convenţie socială şi artistică. În conferinţa 
Suprarealismul şi epoca de după război (4, p. 609), Tristan 
Tzara afirmă că „principiul conducător” al lui Dada este 
„tabula rasa”. Acest principiu va fi recunoscut de către 
ideologul dada şi într-un interviu dat în anul 1963, în 
care ni se oferă o explicaţie a atitudinii şi „programului” 
Dada:  

„(…) eram foarte revoluţionari şi foarte 
intransigenţi: Dada nu era numai absurdul, nu 
[era] doar o glumă […]. Ceea ce voiam era să 
facem tabula rasa din valorile epocii, dar tocmai 
în beneficiul celor mai înalte valori umane.” 
(Tristan Tzara, citat de Marc Dachy, 3, p. 34, 
s.n.).  

 
Dacă, după cum spune Tzara, Dada făcea „tabula rasa 

din valorile epocii”, este de observat că cele mai multe 
dintre valorile artistice ale epocii nu erau totuşi dedicate 
războiului şi distrugerilor sale, ci erau pur şi simplu 
valorile artei moderne, aşa încât „raderea” lor de către 
dadaişti apare ca fiind gratuită, dacă nu isterică. Pe de 
altă parte, dacă Dada făcea tabula rasa „în beneficiul celor 
mai înalte valori umane...”, aceste „cele mai înalte valori 
umane” care urmau să vină, care urmau să înlocuiască 
arta modernă dezavuată de Dada nu aparţineau în nici 
un caz mişcării Dada. Pentru că arta dada nu producea şi 
nici nu avea pretenţia că produce „cele mai înalte valori 
umane”.  

 
 

Arta Dada – o antiartă  
 
Dar cum este arta dada care respinge arta modernă 

şi în acelaşi timp o înlocuieşte pe aceasta? Cum se 
prezintă pictura, teatrul, poezia dada? Şi ce loc ocupă ele 
în marele ansamblu al artei moderne? 

Pictura dada nu îşi mai propune, de exemplu, să 
„reprezinte” lumea, realitatea, ci renunţă la „obiectul 
reprezentat”.  

„Tabloul este arta de a face să se întâlnească 
două linii geometric constatate ca fiind paralele, 
pe o pânză, în faţa ochilor noştri, în realitatea 
unei lumi transpuse conform unor noi condiţii şi 
posibilităţi. Lume care nu e specificată şi nici 
definită în operă, ci aparţine în nenumăratele ei 
variaţiuni spectatorului. Pentru creatorul său, ea 
este lipsită de cauză şi lipsită de teorie”,  

 
declară Tristan Tzara în Manifest Dada 1918 (2, p. 15), în 
timp ce Kurt Schwitters, cel care a clonat Dada 
schimbându-i numele în Merz, optează pentru colajul 
pictural:  

„Libertatea nu înseamnă licenţă înfrântă, ci 
produs al unei riguroase discipline artistice. (…). 
Un artist trebuie să aibă dreptul, de exemplu, să 
facă un tablou numai asamblând hârtii sugative, 
dacă ştie să formeze [artistic].” (Kurt Schwitters, 
citat de Marc Dachy, 3, p. 47). 

 
Atât Tzara cât şi Schwitters anunţă, aşadar, o pictură 

nouă, inedită, care, după cum este descrisă de cei doi, se 
îndepărtează de pictură. Şi totuşi pictura rămâne 
singurul domeniu artistic în care se produce şi artă.    

În ceea ce priveşte spectacolele teatrale dada, acestea 
exclud mai toate convenţiile consacrate ale teatrului, 
îmbinând manifestările teatrale cu muzica, poezia şi 
dansul. Alte spectacole sunt scoase din sălile destinate 
acestor evenimente şi din Cabaret Voltaire pentru a fi 
mutate în stradă. Pot fi amintite, aici, improvizaţiile de 
tip happening ale lui Baader, Johanes şi Raoul Hausmann, 
care constă în recitarea, pe Rheinstrasse, în Friedenau, a 
unor fragmente, fie fără început, fie fără sfârşit, din 
romanul „Heinrich cel Verde”. Ce efect artistic poate să 
aibă acest spectacol jucat în vara anului 1918? Să vedem 
ce spune Baader:  

„Ultimul răcnet al poeziei prefabricate! Limbajul 
suprem al unei înţelegeri reciproce deasupra 
convenţiilor perimate (…). Cuvintele cărţii [din 
care citeam/recitam la întâmplare] ni se păreau 
misterioase, luminate de vocile noastre exaltate, 
înaripate de spiritul nostru fascinat, agitate de 
combinaţii noi, de un sens dincolo de sens şi 
comprehensiune”. (Bader, citat de Marc Dachy, 
ib., p. 40). 

 
Fragmente întâmplătoare de proză devin, aşadar, 

pentru unii dintre dadaişti, poezie. Aceasta este noua 
poezie despre care Baader spune că se ridică deasupra 
„convenţiilor perimate”; aceasta este noua şi adevărata 
poezie, care manifestă „un sens dincolo de sens şi 
comprehensiune”… Pentru că poezia dada este „dincolo 
de sens şi comprehensiune”… 
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În ceea ce priveşte fotografia şi colajul dada, acestea 
ajung să fie considerate arte în sine. Tzara apreciază 
chiar că fotografia este superioară picturii…  

Cam în acest fel se prezintă, în mare, arta dada, 
căreia Tristan Tzara reuşeşte să-i surprindă fiinţa doar în 
câteva fraze: 

„Pentru creatorul său, ea este lipsită de cauză şi 
lipsită de teorie. Ordine = dezordine; eu = non-eu; 
afirmaţie = negaţie: străluciri supreme ale unei 
arte absolute. Absolut în puritate de haos cosmic 
şi ordonat, etern în globula secundă fără durată, 
fără respiraţie, fără lumină, fără control.” 
(Manifest Dada 1918, 2, p. 15). 

 
Arta dada este, aşadar, „lipsită de cauză şi lipsită de 

teorie”. Ordinea pe care o manifestă arta dada este, de 
fapt, dezordinea, eul care creează arta dada este un non-eu, 
iar afirmaţiile pe care această artă le face sunt negaţii… 
Arta dada, apreciată de Tzara ca fiind „arta absolută”, 
este generată de gesturi absurde şi produce absurd. 
Conform declaraţiilor de mai sus ale lui Tzara, „arta 
absolută” dada apare ca fiind o artă absurdă. Arta dada 
exclude din reprezentările sale categoria frumosului, a 
esteticului, care fundamentează în general arta: 

„opera de artă nu trebuie să fie frumuseţea în sine, 
căci ea a murit” –  

 
mărturiseşte Tzara în Manifest Dada 1918. Opera de artă 
dada nu trebuie să fie frumuseţea în sine, căci ea a murit! 
Arta dada este lipsită de dimensiunea frumosului, a 
esteticului. Discurs nonestetic, arta avangardistă dada se 
defineşte prin joc, incoerenţă, caracter experimental, 
ilogic, absurd, hazard, lipsă de motivaţie şi scop artistic. 
Arta dada se împotriveşte artei chiar prin trăsăturile ei, 
prin modul ei de a fi, iar asta înseamnă că ea este o anti-
artă, aşadar o anti-literatură, o anti-poezie, o anti-pictură. 
Cine vorbeşte despre „arta dada”, ori vorbeşte figurat, 
ori nu a prins esenţa canonului, a poeticii dada. Iar ceea 
ce, din arta dada, este totuşi artă, a depăşit, de fapt, arta 
dada. 

 
 

„Negustori de demenţă, afacerişti ai 
nebuniei”…  

 
Mişcarea „artistică” DADA a fost iubită şi practicată, 

fără îndoială, de dadaişti… Şi a fost negată şi contestată 
de către cei mai mulţi. De fapt, arta dada nici nu a 
urmărit să aibă prea mulţi adepţi sau să fie îmbrăţişată 
de public:  

„Numeroase au fost invenţiile care avură darul să 
exaspereze publicul”, recunoaşte Tzara în conferinţa 
Suprarealismul şi epoca de după război. (4, p. 609, s. n.). Şi 
într-adevăr, publicul a fost exasperat de manifestările 
artistice Dada… Şi nu mai puţin ziariştii. Festivalul Dada 

de la Paris (26 mai 1920) este de exemplu puternic 
contestat de presă. Iată câteva titluri şi declaraţii relatate 
de Marc Dachy (3, p.p. 83-84):  

„«Dada nemţesc, un cal troian modern», titrează Le 
Phare, Nantes, 26 mai, «O dulce nebunie, dadaismul» 
(L’Avenir du Puy-de-Dôme), «Dadaişti şi tonţi» (La France), 
«Dada sau triumful nimicului» (L’Echo de Paris), «Gaga» 
(L’Echo de Paris, semnat AB). Le Petit Parisien, contrariat, 
se lamentează: «DADA. Au zbierat, au mieunat, au 
lătrat, dar nu şi-au tuns părul». 

I se dă chiar cuvântul, între două partide de bridge, 
lui Courteline: «Ar trebui să fie arşi cu toţii în piaţa 
publică, să li se dea foc la expoziţii şi să li se oprească 
şedinţele de elucubraţii nesănătoase. Oamenii din 
fruntea acestei mişcări dada sunt negustori de demenţă, 
afacerişti ai nebuniei». 

În L’Éclair: «Ştiaţi că există o mişcare dada? Nu e 
vorba, cum s-ar putea crede, de o societate pentru 
ameliorarea rasei cabaline, ci mai degrabă de o companie 
pentru năucirea speciei umane. [...] Aud că, în 
comparaţie cu ei, Picasso e un dezgustător clasic, un 
pompier rococo, un fel de Ingres.»”  

„O dulce nebunie”, „triumful nimicului”, „o 
companie pentru năucirea speciei umane” nu sunt 
calificări prea măgulitoare pentru artiştii dada… Dar nu 
urmăreau ei să îşi exaspereze publicul? Marc Dachy 
recunoaşte şi el în arta dada „insurecţia integrală”, „criza 
artistică” şi „arta prototip”. 

 
 

Moştenirea Dada: antiarta 
 
Ce rămâne în urma lui Dada? Se pare că după 

experienţa artistică Dada arta se alege cu un spirit liber… 
Însă acest spirit liber înseamnă pe de o parte libertatea 
de a nega aproape toate formele artistice moderne şi 
estetica lor, iar pe de altă parte înseamnă libertatea de a 
concepe propria artă, înţelegând că propria artă poate să 
fie foarte bine în afara artei autentice, deci o pseudoartă.  

Dada a făcut eforturi să ne inoculeze ideea că artistul 
este absolut liber şi că el poate să producă „artă” în afara 
normelor artistice care întemeiază arta. De fapt, Dada ne 
spune că arta poate să arate în orice fel îşi doreşte autorul 
ei – artist sau nu – şi asta tocmai pentru că el refuză 
principiile generale ale artei. Libertatea creatorului de 
artă dada este, aşadar, una neartistică.   

„Dada a fost o aventură strict personală, 
materializarea dezgustului meu. Poate c-a avut 
rezultate, consecinţe. Până atunci, toţi scriitorii 
moderni urmau o disciplină, o regulă, o unitate. 
Estetica lui Apollinaire era mărginită de pitoresc. 
Poemele lui Reverdy păreau să fi fost reglate 
dinainte. După Dada, indiferenţa activă, 
nepăsarea actuală, spontaneitatea şi relativitatea 
au pătruns în viaţă”,  
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afirmă Tzara în 1925, în convorbirea cu Roger Vitrac. (ib., 
s.n.). După experienţa Dada, arta se eliberează de 
disciplina artistică pe care o presupune arta, aşadar de 
regulile artistice, aşa încât ilogicul/incoerenţa, 
nonartisticul, absurdul, spontaneitatea, relativitatea, 
spiritul distructiv, antiarta pătrund în arta modernă, 
dezvoltând o ramură artistică împotrivită artei moderne 
autentice.  

De fapt, după mişcarea Dada, arta modernă se 
dezvoltă în două direcţii: prima este direcţia modernă 
autentică, produsă şi continuată de personalităţile 
artistice/literare dinafara mişcării Dada, iar cealaltă este 
direcţia constituită din curentele (generaţiile) artistice şi 
avangardele care duc mai departe, sub diverse chipuri, 
moştenirea lăsată de Dada.  

 În prima direcţie avem conceptul, canonul 
artei/literaturii moderne autentice, în cealaltă – 
mulţimea de concepte, de canoane artistice/literare, care 
se îndepărtează de canonul artei/literaturii moderne 
autentice. De o parte avem tradiţia artei moderne, deci 
arta „pe termen lung”, iar de cealaltă parte arta 
modernistă mutantă pe termen scurt, canoanele 
„curentiste” şi avangardiste, módele artistice care se 
schimbă aproximativ la zece ani. 

Arta dada nu influenţează, aşadar, decât 
avangardele şi curentele artistice, în special pe cele 
literare, care şi-au deschis larg braţele ca să o primească, 
şi este respinsă de arta/literatura autentică.  

 
 

II. Poetica DADA sau 
Încercarea de a omorî poezia 

 
„S-au făcut întotdeauna greşeli, dar cele mai mari 

greşeli sunt poemele care-au fost scrise.” 
                            Tristan Tzara, Manifest despre dragostea slabă  

şi dragostea amară (2, p. 37). 
 

„Ne trebuie opere puternice, drepte, precise şi pentru 
totdeauna neînţelese.”  

                             Tristan Tzara, Manifest Dada 1918, (2, 
p. 20, s.n.).  

 
„Pare cel puţin un paradox, dacă nu un non-sens să vorbeşti  

despre o poezie sau despre o imagine poetică dadaistă.”  
                                Ion Pop, Dadaismul – Imagine poetică  

                                 şi anti-imagine. (5). 
 

 
oetul dada este un revoltat. El respinge aproape 
toată poezia pe care o găseşte în viaţă la intrarea 
sa în lumea artistică şi, împreună cu ea, 

conceptul sau canonul care o fundamentează. Dada nu e 
modern, spune în mai multe rânduri Tristan Tzara. Dada 
nu vrea să fie anexat niciunui curent contemporan, fie 
acesta futurist sau cubist, pentru că el are sentimentul că 
este altceva, cu totul altceva. Ce îl determină pe poetul 
dada să respingă poezia modernă contemporană lui? Ce 
îl nemulţumeşte la ea?  

Ceea ce îl deranjează în primul rând pe poetul dada 
la discursul poetic modern este logica, deci 
inteligibilitatea sau coerenţa operei. Şi nu puţine sunt 
reproşurile pe care poetul dada le face fie gândirii 
moderne logice, fie poeziei moderne coerente. „Logica 
nu ne mai călăuzeşte (…). Alte forţe productive îşi strigă 
libertatea”, spune de pildă Tzara în Notă despre poezie. (2, 
p. 80). Dada, mai bine zis creatorul dada vrea ca în opera 
sa „logica să fie redusă la un minim personal (…).” Şi 
dacă pe fundalul acestei diminuări vizibile a logicii, a 
coerenţei absurdul şi hazardul se instalează lejer în 
discursul artistic, Tzara nu îşi face probleme: „Absurdul 

nu mă sperie”, spune el în Conferinţă despre Dada. (ib., p. 
109).  

„O operă care poate fi înţeleasă e un produs de 
ziarist”, spune Tzara în Manifest Dada 1918. (ib., p. 19). 
„Logica e o complicaţie. Logica e întotdeauna falsă. (…). 
Lanţurile ei ucid, miriapod uriaş asfixiind independenţa. 
Căsătorită cu logica, arta ar trăi în incest”, afirmă poetul 
dadaist. (id., p 21).  

Operei poetice dada i se cere, aşadar, să fie un discurs 
amputat logic, incoerent, absurd, de neînţeles.  

„Ne trebuie opere puternice, drepte, precise şi 
pentru totdeauna neînţelese”,  

 
întăreşte Tzara în acelaşi manifest. (ib., p. 20, s.n.). 

Neînţelesul, deci incoerenţa pare să fie principiul generator 
al poeziei dada, aşadar poetica dada. Poezia dada caută şi 
produce ilogicul, incoerenţa, obscuritatea, absurdul.  

Dar cum poţi să produci poezie incoerentă, obscură? 
Poetul dada foloseşte câteva tehnici de obscurizare a 
textului, care sunt tot atâtea poetici. Vom urmări mai jos 
cinci tehnici/poetici prin care se fabrică poezia dada 
incoerentă: poetica colajului lingvistic, poetica 
foarfecelor, poetica colajului pictopoetic, poetica 
sunetelor, care produce poezia de sunete şi, în fine, 
poemul merz – Merzdichtung. 

 

(1). Poetica colajului (ghiveciului) 
lingvistic incoerent 

Iată un fragment dintr-un poem dramatic dada 
semnat de Tristan Tzara – Prima aventură celestă a 
domnului Antipyrine (1, 1916): 

Uşă zăvorâtă fără înfrăţire suntem amare fel 
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel 
stomac imens cugetă şi gândeşte chibzuieşte 

P 
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mecanism fără durere 178958555 ieho fibi aha 
Doamne Doamne de-a lungul canalului 
Febra puerperală dantele şi SO2H4 (…) 
 
Soca Bgad’ Affahou 
tăcerile mlaştinilor petrolifere 
de unde saltă la meridian flanelele îngălbenite şi ude 
faraangama moluştele Pedro Ximenez de Batumar 
înfoiază pernele păsărilor Ca2O4SPh 
lărgirea vulcanilor Soco Bgad’ Affahou 
un poligon neregulat  
scârba în sunet zglobiu şi timp prielnic  
 
Versuri de acest tip contrazic, neagă tot ceea ce ştiam 

despre poezie până acum. Care ar fi regula compunerii 
lor? Versurile sunt create prin amalgamare lingvistică, 
aşadar prin amestecarea unor cuvinte din alte limbi, a 
unor secvenţe lingvistice şi informaţii din domenii 
diverse, a cifrelor şi formulelor chimice, a unor cuvinte 
inventate care nu au niciun sens.  

„Introduceam în poeme elemente considerate ca 
fraze luate din ziar, zgomote, sunete. Aceste 
sonorităţi (…) corespundeau cercetărilor lui 
Picasso, Matisse, Derain, care foloseau în 
tablouri materii diferite”,  

 
spune Tzara, citat de Henri Bèhar în Prefaţă la poeziile 

lui Tristan Tzara (6, p. 391). Aşa se face că în epopeea 
lirico-dramatică Prima aventură celestă a domnului 
Antipyrine (1916), semnată de Tristan Tzara, întâlnim 
cuvinte şi versuri din cântecele folclorice africane şi 
oceanice.  

Tehnica folosită de Tzara este, aşadar, aceea a 
colajului lingvistic, iar ceea ce produce acest colaj sau 
ghiveci lingvistic este în primul rând o „poezie” ruptă 
semantic şi haotică referenţial. Sintaxa poeziei colaj este 
alterată, majoritatea versurilor nu au sens, iar ansamblul 
pe care versurile îl compun este incoerent. 
„Semnificantul este în esenţă vid – aceasta este descoperirea 
pe care o favorizează şi apoi o împinge până la ultimele 
consecinţe experienţa dadaistă”, opinează criticul Marin 
Mincu în Avangarda literară românească (4, p. 30). Poezia 
colajului lingvistic nu vrea să ne emoţioneze în niciun 
fel, ci să ne irite.  

Poezia semnată de Tzara este produsă în cea mai 
mare parte a ei prin tehnica colajului lingvistic, deci prin 
amestecarea în text a informaţiilor de tot felul, chiar şi a 
unor cuvinte şi versuri din cântecele folclorice 
aparţinând culturii africane şi oceanice, prin ruperea 
coerenţei discursului şi lichidarea oricăror intenţii 
artistice şi vizionare. Poezia de acest tip se dezvoltă în 
afara principiilor artistice ale poeziei. Poeziile scrise de 
Tzara în România, la 16-18 ani, sunt înainte de Dada, ele 
nu exprimă spiritul mişcării, deci nu pot fi comentate ca 
poezii dada.  

 

(2). Poetica foarfecelor   
În Manifest despre dragostea slabă şi dragostea 

amară, 1920, Tristan Tzara ne învaţă o altă tehnică prin 
care se poate construi poezia dadaistă. Iată cum sună 
poemul regizoral, poemul artă poetică Pentru a face un 
poem dadaist: 

 
„Luaţi un ziar./ Luaţi nişte foarfeci./ Alegeţi din 
acest ziar un articol de lungimea/ pe care 
intenţionaţi să o daţi poemului dumneavoastră./ 
Decupaţi articolul./ Decupaţi apoi cu grijă 
fiecare dintre cuvintele care/ formează acest 
articol şi puneţi-le într-un sac./ Scuturaţi uşor./ 
Scoateţi apoi fiecare tăietură una după alta./ 
Copiaţi-le conştiincios în ordinea în care au ieşit 
din sac./ Poemul o să semene cu 
dumneavoastră./ Şi iată-vă un scriitor nesfârşit 
de original şi de o sensibilitate fermecătoare, deşi 
neînţeleasă de vulg.” (2, p. 42) 

  
Simplu ca „bună ziua”. Şi, drept exemplu, Tzara ne 

oferă un poem personal, compus tocmai în această nouă 
şi uimitoare tehnică. Iată-l: 

 
 

Când câinii străbat aerul într-un 
diamant aşa cum ideile 
şi apendicele meningelui arată ora 
deşteptării program  

 
Preţ ei sunt convenind după aceea tablouri 
a aprecia visul epocă a ochilor 
pompos că a recita evanghelia gen se întunecă 
grup apoteoza a imagina zise el fatalitate putere a 

culorilor 
tăie bolţi aiurit realitatea o încântare 
spectator toţi cu efort al asta nu mai este 10 la 12 
în timpul divagaţie întoarcere coboară presiune 
a restitui de nebuni unul după altul cărnuri  
pe un monstruoasă strivind scenă 
a celebra însă lor cei 160 de adepţi în nu la pus în al 

meu sidefiu 
fastuos de pământ banane susţinu să se lumineze  
bucurie a cere reuniţi aproape  
de are o un atâta timp cât îl invoca viziuni 
nişte cântă aceasta râde 
iese situaţie dispare descrie aceasta 25 dans salut 
ascunse totul din aceasta nu este fu  
magnifică ascensiunea are banda mai bine  
lumină a cărui somptuozitate scenă mă music-hall  
reapare următor clipă se agită a trăi 
afaceri că nu există a împrumuta 
manieră cuvinte vin aceşti oameni 
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Acest text ilustrează poetica foarfecelor sau a 
decupajului lingvistic şi, după cum se vede, el nu diferă 
prea mult de poetica anterioară. Noutatea nu o 
reprezintă aici decât foarfeca poetică şi sacul hazardului. 
Ajunge poetul dada să producă poezie prin poetica 
foarfecelor?  

Prin cuvintele tăiate din ziare, amestecate în sac, 
extrase şi transcrise, prin care se constituie „poezia” 
foarfecii, poetul dada îşi face principiu creator din 
hazard şi aruncă poezia în neant. Creativitatea poetică şi 
orice viziune pe care poetul-foarfecă ar putea să o aibă 
asupra lumii sunt anulate.  

Dacă o luăm în serios, poetica foarfecelor sau a 
decupajului lingvistic recomandată de Tzara este 
gratuită, ţine de spectacol şi exprimă un teribilism 
infantil. Creativitatea poetului-foarfecă tinde spre zero, 
tocmai pentru că poezia este făcută de foarfecă şi de 
hazardul extragerilor tip loto… Scopul acestei poetici nu 
este de a crea poezie, ci de a produce anti-poezie, adică de 
a distruge poezia.   

Prin poetica foarfecelor Tzara ţine să ne asigure că 
oricine practică această tehnică poate fi considerat „un 
scriitor nesfârşit de original şi de o sensibilitate 
fermecătoare”… Această tehnică absolut nouă, originală, 
care legitimează hazardul în actul de creaţie, legitimează 
totodată ca poet pe orice individ care ştie să mânuiască o 
foarfecă! Poetica foarfecelor nu poate fi decât o  ironie, o 
bătaie de joc la adresa poeziei şi a poeţilor. Dar nu îşi 
propunea Tzara să facă tabula rasa în artă? Nu îşi 
propunea el să distrugă arta? 

 
 

(3). Pictopoezia – poemul vizual  
 

O altă tehnică prin care se creează poezie dada 
constă în lipirea pe un suport a unor litere, silabe, 
cuvinte decupate, de diferite mărimi, caractere şi culori, 
şi chiar a unor imagini vizuale. Alteori, toate aceste 
elemente sunt scrise sau tipărite. În ambele cazuri, 
dispunerea elementelor constitutive este fie haotică, fie 
ordonată după norme „picturale”; şi mai rar după norma 
coerenţei semantice. În acest mod se constituie 
pictopoezia, textul-imagine, aşadar „poezia” construită 
din litere, silabe, cuvinte decupate, imagini vizuale…  

Pictopoezia este dedicată în mod special ochiului, 
receptării vizuale – ea este făcută pentru a fi în primul 
rând privită, iar nu citită, de vreme ce nu este interesată 
de semantica „textului” propus.  

Poemele afişate semnate de Raoul Hausmann, 
realizate prin tehnica fotomontajului, a colajului din 
cuvinte, litere, imagini, cu toate „orânduite” strict vizual, 
sunt tocmai astfel de poeme vizuale. Într-o dezordine 
controlată… se desfăşoară de pildă poemul-fotomontaj 
ABCD, realizat de Hausmann în 1923-1924. 

 

 
 
(4). Poezia de sunete sau poezia 
abstractă 
 

În cadrul unui spectacol artistic pus la cale în Cabaret 
Voltaire, Hugo Ball recită celebra (scandaloasa!) poezie 
Karawane. (3, p. 26). Iată doar primele cinci versuri:  

jolifanto bambla ô falli bambla 
grossiga m'pfa habla horem 
égiga goramen 
higo bloiko russula huju 
hollaka hollala 
 
Celelalte 12 versuri ale poeziei sunt scrise în aceeaşi 

originală „tehnică poetică”. Efectul acestei „poezii” este 
strict auditiv, sonor. Aceasta este poezia de sunete 
(Lautgedichte) sau poezia abstractă, alcătuită doar din 
sunete, din cuvinte care nu au nicio semnificaţie ideatică. 
Vidată de sens şi de referinţă este şi nu mai puţin celebra 
„poezie” gadji beri bimba a aceluiaşi Ball, din care citez 
primele trei versuri:  

gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori 

gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa 
laulitalomini 
gadji beri bin blassa glassala laula lonni cadorsu 
sassala bim 
 
Prin texte de acest fel Ball îşi închipuie că restituie 

poeziei „domeniul ei cel mai sacru”. Pentru Ball, „sacru” 
trebuie să însemne sonoritate. Poezia devine astfel un text 
strict sonor, deci un text care exclude orice sens şi orice 
referinţă.  

Câteva dintre poeziile lui Louis Aragon ar putea 
figura şi ele aici. Iată una dintre ele, apărută în Canibale, 
nr. 2, 25 aprilie 1920:  

 
 
 

Sinucidere 
 

A b c d e f 
g h i j k l 
m n o p q r 
s t u v w 
x y z 
 
Poetica sunetelor, creatoare de texte strict sonore ce 

trebuiau să funcţioneze ca poezie, va fi reciclată în anii 
’40 de către Isidore Isou, care va lansa la Paris un nou 
…ism: letrismul sau poezia letristă. Alt nume, aceeaşi 
tehnică epocală.  
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(5). Poemul merz – Merzdichtung 
 

Asemănătoare într-o anumită privinţă poeziei de 
sunete şi celei picturale sunt şi poeziile lui Kurt 
Schwitters, un artist refuzat de gruparea Dada din 
Berlin, dar acceptat de Tzara. De fapt, Schwitters 
propune o variantă la Dada, numită Merz. Creaţiile lui 
picturale, poetice, teatrale se numesc merz. Astfel, există 
poeme merz, pictură merz, teatru merz. Poemul merz – 
Merzdichtung –este compus din litere, silabe, cuvinte cu 
sens şi fără sens, de cele mai multe ori. Aceste poeme 
sunt numite de Marc Dachy „poeme elementare” sau 
„poeme de litere”. Iată de exemplu primele 12 versuri 
din poemul merz numit Gedicht: „b/ f/ bw/ fms/ bwre/ 
fmsbewe/ beweretä/ fmsbewetä/ p/ beweretäzä/ 
fmsbewetäzä/ p”…  

„Elementele artei poetice sunt literele, silabele, 
cuvintele, frazele. Din deschiderea reciprocă a 
acestor elemente se naşte poezia. Sensul nu este 
important decât pus în valoare în egală măsură 
cu fiecare dintre factori”,  

 
spune Kurt Schwitters, lămurindu-ne astfel asupra 
conceptului de poezie merz. (Kurt Schwitters, citat de 
Dachy, 3, p. 48). Tehnica lui Schwitters, ca şi celelalte 
patru tehnici anterioare, vor fi preluate de avangarda 
rusă, de Max Ernst în colajele sale plastico-literare, de 
Victor Brauner şi Ilarie Voronca în numărul unic al 
revistei 75 HP…  

 
Poezia dada mai cunoaşte şi alte moduri ale 

expresiei care concurează pentru statutul de poezie… 
Acestora li s-ar putea găsi mai greu o tipologie, dacă  nu 
cumva tipologia în cauză ar fi aceea, atât de largă şi 
primitoare, a nonpoeziei. Iată de pildă poezia Zid, 
semnată de Kurt Schwitters, recoltată din volumul Anna 
Blume (1919, 1922): 

 
Cinci Patru Trei Doi Unu 
Zid  
Zid  
ZID 
ZID ZID ZID 
ZID ZID ZID 
ZID  ZID  ZID ZID  
Ziduri  
Ziduri  
Ziduri 
ZIDURI ZIDURI ZIDURI  
ZIDURI ZIDURI ZIDURI ZIDURI 
ZID  
ZID ZID ZID  
ZID ZID ZID  
zid zid zid 
zid 

zid 
zid 
 
zid 
 
La fel de inovatoare par să fie şi aceste două poezii 

dada, fără titlu, semnate de Marcel Duchamp:  
 
Rose Selavy găseşte că un insecticid  
trebuie să se culce cu maică-sa 
înainte de-a o ucide. Pionezele  
sunt de rigoare. 
         Littérature, nr. 5, octombrie 1922 
 
Rose Selavy şi cu mine eschivăm  
echimozele eschimoşilor  
prin cuvinte excelente 
        Revista 391, nr. 18, iulie 1924 
 
Ce putem spune despre toate aceste tipuri de 

poezie dada? Este vreunul dintre ele mai apropiat de 
poezie decât celelalte? Pot fi considerate tipurile în cauză 
poezie?  

Toate tehnicile dada prezentate creează, după cum 
am văzut, poezii aberante semantic, absurde, haotice, 
incoerente, neinteligibile, anti-artistice, anti-poetice. 
Poezia dada respinge logica, coerenţa, sintaxa şi 
gramatica limbajului care ar fi să se constituie ca poezie. 
Poezia dada este un discurs lingvistic alterat semantic, 
deci un discurs parţial sau total desemantizat.  

„Astfel am ajuns să luăm drept obiect al 
atacurilor noastre însăşi baza societăţii: limbajul, 
ca agent de comunicare între indivizi, şi logica 
adică cimentul”,  

 
declară Tzara în conferinţa-eseu Suprarealismul şi epoca de 
după război (4, p. 608). Fiind în general golit de sens, de 
idei coerente, limbajul-„poezie” dada este incapabil să 
producă emoţii sau să transmită vreo viziune poetică. 
Toate aceste trăsături ale poeziei dada ne arată că ea 
neagă, de fapt, poezia: poezia dada este o anti-poezie, o 
nonpoezie.  

Dar poeţii dada nici nu au intenţia de a crea poezie… 
Deşi născocesc atâtea tehnici noi, acestea nu sunt câtuşi 
de puţin tehnici poetice, ci tehnici care urmăresc 
fabricarea unui discurs incoerent, de neînţeles, amputat 
logic, absurd. În fond, intenţia poeţilor dadaişti este 
aceea de a produce texte antipoetice, texte care fac tabula 
rasa, care distrug prin ele însele poezia:  

„Trebuie să spunem că, atunci când am început 
să scriu, era mai degrabă pentru a acţiona 
împotriva literaturii şi artei.” (…). „Mai cred că 
există un mijloc foarte subtil de a distruge, chiar 
prin scris, gustul pentru literatură. Şi anume 
combătând-o cu propriile-i mijloace şi în chiar 
formulele ei”,  
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declară Tzara în interviul cu Roger Vitrac, în anul 1923. 
(3, p. 117, s.n.). Programul tabula rasa sau de distrugere a 
artei este aplicat cât se poate de eficient şi în poezie.  

Poezia dada eşuează ca poezie şi pentru că ea ignoră 
realitatea, aşadar  problematica umană, natura, existenţa 
şi trăirile autorului, din care poezia îşi face obiect. Poezia 
dada nu mai aminteşte decât vag de realitate, de 
referentul ei.   

„Şi aici trebuie să spunem că orice poezie nu 
trebuie să exprime o realitate. Ea însăşi este o 
realitate. Ea se exprimă pe ea însăşi. Ea este o 
creaţiune subiectivă a poetului, o lume specifică, 
un univers particular pe care poetul îl 
însufleţeşte, după un fel de gândire care adeseori 
poate fi obscur, dar care nu este mai puţin 
organic”, spune Tzara în Suprarealismul şi epoca 
de după război (4, p. 613).  

 
Aruncând pe fereastră realitatea, aşadar 

problematica/existenţa umană, natura, propriile trăiri, 
poetul dada nu îşi mai poate elabora poezia ca o viziune 
poetică asupra realităţii, deci o reacţie artistică la realitate, 
fie aceasta o realitate agreabilă sau dezagreabilă, umană 
sau inumană, fascinantă sau dementă. Poetului dada nu 
îi mai rămâne decât să prezinte „o lume specifică, un 
univers particular” cu totul rupt de realitate şi în acelaşi 
timp obscur, incoerent, de vreme ce „poetul […] 
însufleţeşte [acest univers particular] după un fel de 
gândire care adeseori poate fi obscur”, de neînţeles.  

Ruperea poetului dada de realitate însemnă, aşadar, 
eliminarea obiectului care face posibilă viziunea poetică. 
De fapt, viziunea poetică asupra realităţii este înlocuită 
în poezia dada cu o lume particulară obscură, incoerentă, 
absurdă, care nu îl mai poate implica emoţional şi 
intelectual pe lector. Iată ce spune, spre pildă, Tzara cu 
privire la poemele sale dramatice în nota numită 
Authorization, apărută în revista New York Dada (1921):  

„Curând, Dada va putea să se mândrească, 
deoarece el a demonstrat oamenilor că a spune 
dreapta în loc de stânga este, nici mai mult nici 
mai puţin, ceva logic; că roşu şi valiză înseamnă 
acelaşi lucru, că 1765 = 34; că tâmpit este un merit, 
că da = nu.” (Tristan Tzara, Opere Complete, vol. I, 
Ed. Flamarion, Paris, 1975, p. 153). 

 
Tzara se pronunţă şi aici, în mod evident, pentru 

ilogic, incoerenţă, obscuritate şi absurd, trăsături 
prezente, de altfel, atât în poeziile dada cât şi în poemele 
dramatice dada – Prima şi A doua aventură celestă a 
domnului Antipyrin, Inimă de Gaz şi Batista de Nori. Ideea 
că poezia dada urmăreşte să îl implice emoţional şi 
spiritual pe lector este falsă, pentru că Dada nici nu îşi 
pune de regulă problema lectorului: 

„Arta e un lucru privat, artistul o face pentru el; 
o operă care poate fi înţeleasă e un produs de 
ziarist”,  

 
spune Tzara în Manifest Dada 1918. În mare, poezia dada 
este consecinţa unui proiect. Poetul dada nu creează în 
mod natural, dintr-un preaplin existenţial, spiritual, 
tensional, ci ca urmare a unui program „poetic” ce se 
îndepărtează conştient de poezia autentică prin textele 
intenţionat antipoetice pe care le produce.   

 
 

Distrugere şi umanism…  
 
Cu privire la poezie, Dada poate să facă însă şi 

declaraţii de bun simţ şi constructive… De pildă, în 
conferinţa Suprarealismul şi epoca de după război, ţinută la 
Bucureşti în anul 1946, Tzara vorbeşte despre „noul 
umanism literar” şi, implicit, despre poezia umanistă pe 
care o aşteaptă să se ivească la orizontul poeziei. Mai 
mult de atât, el ajunge să susţină chiar şi „umanizarea 
poeziei începută prin dada” (4, p. 614, s.n.)…  

Iată o declaraţie şocantă! A scris Dada poezie 
umanistă? A apărat Dada umanismul şi poezia 
umanistă? Declaraţia lui Tzara, făcută în anul 1946, deci 
la 23 de ani după stingerea mişcării, este doar o figură de 
stil, o piruetă teatrală târzie, menită probabil să repare 
imaginea Dada, după ce în mod constant cele cinci 
tehnici poetice practicate de poetul dada au făcut totul ca 
să omoare poezia şi orice idee de umanism care i-ar fi 
scăpat acesteia printre rânduri:  

„Ceea ce e divin în noi este trezirea acţiunii 
împotriva omului”, spune Tzara în Manifest Dada 1918 (2, 
p. 21). Ceea ce e divin în noi este trezirea acţiunii 
împotriva omului, este antiumanismul. Iată umanismul 
lui Dada! În Prima aventură celestă a domnului Antipyrin 
(1916), Tzara ne asigura că  

„Dada este artă fără papuci de casă şi fără 
paralelă; care e contra şi pentru unitate şi hotărât 
opusă viitorului; scuipăm pe omenire. (…). Arta 
nu este serioasă, vă asigur.” (1, p. 29) 

 
Cu declaraţiile din Suprarealismul şi epoca de după 

război (1946) – „Din parte-mi, văd sinteze într-un nou 
umanism care se desenează la orizontul literaturii 
franceze” (s.n.) şi „umanizarea poeziei începută prin 
dada” – Tzara nu mai scuipă pe omenire, nu mai 
consideră arta ca fiind neserioasă, ci strânge cu putere la 
piept omenirea pe care a scuipat până mai ieri… Dar 
dacă Tzara era conştient şi pătruns de sensul înalt 
umanist al poeziei, ce l-a oprit totuşi să creeze chiar în 
sensul umanismului, aşadar poezie umanistă?  

În general, ideile avangardei Dada şi, fireşte, ale 
dadaistului Tzara despre poezie sunt idei crematorii, aşa 
încât anunţul privitor la aşteptarea înfrigurată a unei 
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poezii umaniste, care să propage valori umane, valori ale 
vieţii, ale binelui şi adevărului, contrazice dadaismul în 
tot ce a făcut el în anii glorioletei sale. Să mai pretinzi şi 
„umanizarea poeziei începută prin dada” (ib., s.n.), tocmai 
prin dada, înseamnă să îţi arogi fapte şi atitudini ce nu ţi-
au aparţinut, vai, niciodată; şi care nu îi aparţin nici 
avangardei Dada, în general, de vreme ce aceasta a 
contestat umanismul prin aproape tot ce a întreprins. 
Dar poate că versuri de tipul acesta –  

Uşă zăvorâtă fără înfrăţire suntem amare fel 
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel 
stomac imens cugetă şi gândeşte chibzuieşte 
mecanism fără durere 178958555 ieho fibi aha 
Doamne Doamne de-a lungul canalului 
Febra puerperală dantele şi SO2H4 (…) –  
 

să ilustreze umanismul şi „umanizarea poeziei începută 
prin dada” şi să ne sugereze cum ar putea să arate, în 
mod concret, „umanismul” aşteptat de Tzara… Morala 

circului literar dadaist s-ar putea afla în Scrisoare deschisă 
lui Jacques Rivière: 

„Este cam acelaşi lucru dacă scriem un poem în 
siameză ori dansăm pe o locomotivă.” (Tzara, 2, 
p. 88). 
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Veronica MICLE  

 

Albăstrelele 
 

 
Printre galbenele spice albastele mândre cresc 
Si`n a diminetii farmec soarele cu drag privesc; 
Fermecati de-a lor privire si cuprinsi de-un tainic dor,  
Mii de fluturi pe câmpie s-au lasat din al lor zbor. 
 
Prin frunzisul des si verde se aud frumoase cânturi 
Fluturasii stau si-asculta leganati de blonde vânturi 
Lânga flori o zi de vara o petrec în desfatari 
Si-a lor dragoste de-o clipa ei le-o spun prin sarutari! 
 
Însa iata, noaptea vine cu-a ei ceasuri de tacere; 
Fluturasii cu-a lor jocuri s-au tot dus ca s-o parere,  
Pasarile nu mai cânta si fumoasele-albastrele,  
Dup-o zi de fericire, ramân iarasi singurele.  

 
 

 

 125 ani de la moartea poetei 
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Constantin COROIU  
 

 
Un Paul Morand 
sârb despre 
români 
 

 
 

 
 
timulat de o amplă con-

vorbire radiofonică despre Serbia, 
despre istoria şi relaţiile ei cu vecinii, 
am revăzut culegerea de „Rapoarte 
diplomatice din Bucureşti” ale lui 
Jovan Ducici, ambasadorul Iugosla-
viei în România între anii 1937-1939. 
Cartea, apărută cu ani în urmă la 
Editura Universal Dalsi, în 
traducerea lui Dorin Gămulescu, 
cuprinde texte care se disting şi 
printr-o remarcabilă valoare literară. 
În Cuvântul înainte, academicianul 
Eugen Simion atrage luarea aminte că 
ne aflăm în faţa unei „cărţi 
excepţionale din multe puncte de 
vedere”, conţinând texte scrise „cu 
talent şi inteligenţă de un moralist şi 
un observator fin al istoriei… un 
spirit cultivat şi un scriitor care nu 
se ignoră”. Lectura rapoartelor 
diplomatice ale lui Ducici confirmă 
din plin aprecierile criticului. Ele 
sunt, într-adevâr, nişte eseuri scrise 
de un moralist inspirat, rafinat, 
despre o istorie ce devenea din ce în 
ce mai tragică şi despre o lume 
europeană ce începea să intre în 
derută, autorul lor presimţind, 
uneori mai acut poate decât alţi 
actori de pe scena politică şi a 
diplomaţiei, marile nenorociri ce 

aveau să se abată asupra Europei şi 
a lumii. Din punctul de vedere al 
modului în care ambasadorul 
Iugoslaviei la Bucureşti surprinde 
psihologia românilor, Eugen Simion 
îl înscrie pe Ducici „în familia 
intelectuală a lui Paul Morand”, 
ambasadorul Franţei la noi, cîţiva 
ani mai tîrziu, autorul unei binecu-
noscute cărţi despre capitala ţării 
noastre şi despre români în general. 
    Într-un amplu raport din 7 
ianuarie 1938, după ce se referea la 
câteva caracteristici ale poporului 
român „care a reuşit să creeze o 
bogăţie, cât şi o artă mai mari decât 
ale vecinilor balcanici”, Ducici 
schiţează un portret al lui Octavian 
Goga (noul şef al Guvernului român, 
alături de A.C. Cuza) despre care 
afirmă dintru început că este „o 
personalitate cu totul de excepţie”. 
Un portret al unui observator 
experimentat şi psiholog fin: „Goga 
este un om care surprinde mai cu 
seamă prin rapiditatea incredibilă a 
reflecţiilor lui, prin fineţea şi bogăţia 
modalităţilor de exprimare. Cu 
fiecare propoziţie dovedeşte o cul-
tură generală remarcabilă şi ordona-
tă, precum şi simţ critic. Se simte în 
el oratorul şi mai cu seamă 
polemistul: nu certăreţul, ci duelistul 
veritabil. Un om rasat ale cărui 

convingeri vin mai degrabă de la 
inimă decât de la raţiune, ale cărui 
intenţii – se pare – sunt în mică 
măsură datorate unui plan decât 
unui caz de conştiinţă sau senti-
mentului datoriei. Este omul care 
crede nu numai în capacitatea sa, ci 
şi într-o chemare... Mai mult patriot 
decât umanist, mai mult român 
decât european sau decât balcanic. 
Ca fost parlamentar maghiar 
(deputat român în Parlamentul de la 
Budapesta – nota mea C.C.), la 
tribună este un as; însă ca fost 
luptător transilvan este abil în 
conspiraţii şi în subterfugii. Se spune 
că altminteri este integru din punct 
de vedere moral, independent, 
stăpân pe sine şi un om care se 
dăruie total... Dacă Goga va reuşi ca 
înainte de alegeri să ducă la bun 
sfârşit câteva lucruri, el va deveni 
mai puternic decât toţi adversarii săi 
la un loc. Este mai puternic decât ei 
cu vorba şi cu scrisul... Goga este 
convins că noua Românie va fi 
creată de el însuşi şi că va constitui 
primul factor spiritual în estul 
european, la fel cum printre celelalte 
[ţări] din zonă România este cea mai 
bogată şi cea mai europeană după 
societatea sa. Pentru o astfel de 
minune el mai are, în afară de talent, 
însuşirile unui iniţiator înnăscut, 

S 
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forţa voinţei şi experienţa politicia-
nului (a fost ministru al afacerilor 
interne), precum şi cinstea personală 
care îi este zadarnic negată”. 
    În acelaşi raport, Jova Ducici 
relatează convorbirea sa cu Octavian 
Goga. Acesta îi declară ambasado-
rului: „Am venit [la putere] să-i 
redau României onoarea, pentru că 
ea pătimeşte - din cauza paraziţilor 
autohtoni şi a străinilor nesătui”. 
Fireşte, şi atunci la ordinea zilei era 
reforma, pentru înfăptuirea căreia, 
informa Goga, – „au fost stabilite ieri 
[în şedinţa Consiliului de Miniştri] 
comisii speciale, formate din oameni 
învăţaţi şi necompromişi”. În fine, 
diplomatul sârb se întreabă „cât de 
departe va ajunge ideea lui Goga 
despre naţionalism”, după ce 
precizează că noul prim ministru, 
care „mi se pare că pentru noi 
prezintă un interes cum poate nici 
unul dintre predecesorii săi nu a 
prezentat”, nu este „apărătorul unor 
idei străine (naziste – nota mea C.C.), 
aceasta este numai o aparenţă. De la 
nazişti are pe steagul partidului său 
doar zvastica; însă acest simbol antic 
fusese folosit de A.C. Cuza încă din 
anul 1910, deci cu mult timp 
înaintea nemţilor”. 
    Scenariul lui Ducici, ca răspuns la 
întrebarea amintită, este nu doar 
fascinant, ci şi plauzibil: „Discutând 
aici cu Iorga... despre faptul că, 
pentru moment, Italia a abandonat 
ideea imperialismului în Balcani, el 
mi-a declarat în mod deschis 
regretul său. Există în Italia ideea 
latinităţii atunci când se are în 
vedere România, fosta Dacie, dar 
această idee există şi în România. 
Aici există asociaţii cuţo-vlahe care 
au legături cu ţinţarii noştri de prin 
Serbia de sud; şi Iorga, care nu e 
singurul [care gândeşte astfel], crede 
că există o Românie şi în Pelagonia, 
în Bitolia şi Kruşcevo. Le sunt 
cunoscute şi masele româneşti 

nesârbizate din districtul Pozarevac 
şi de prin Timoc şi există un ziar 
«Timocul» care se redactează aici 
pentru propagandă. Sunt încredinţat 
că atât Iorga, cât şi Mussolini 
consideră că un imperiu latin este 
posibil, dacă se stabileşte pe această 
cale o legătură peste Albania şi 
Bitolia cu Timocul, legătură între-
ruptă pe vremea vechilor împăraţi, 
dar menţinută până astăzi pe 
temelia unei latinităţi sănătoase”. 
Pentru un astfel de proiect – scrie 
ambasadorul care se dovedeşte a fi 
şi un bun cunoscător al istoriei 
Daciei – „Goga, ca ideolog de rasă şi 
om cu mari convingeri privind ţara 
sa,  este în mod cert foarte deschis”. 
Ideea, atrage atenţia Ducici cu o 
pană de veritabil scriitor şi de 
intelectual vizionar – „este un prin-
cipiu al zilei de mâine şi al viitorului 
pe care îl poţi face cu uşurinţă 
atotputernic cu ajutorul şcolii, 
bisericii, cazărmii şi literaturii”. 
    Aşadar, literatura văzută ca o 
putere – alături de şcoală, de biserică 
şi armată. 
    Sunt multe pagini extraordinare în 
această cronică sui generis constituită 
din rapoarte diplomatice. Mă mai 
opresc la unul dintre ele, datat 18 
decembrie 1938, care se referă la 
înfiinţarea, de către Carol al II-lea, a 
Frontului Renaşterii Naţionale, 
formaţiune ce reunea „personalităţi 
din toate fostele partide naţionale”, 
între care 25 de politicieni, 20 de 
foşti miniştri, dar şi miniştri activi, 
generali etc. Jovan Ducici observă că 
„tocmai Transilvania s-a apropiat 
prima, prin mulţi fruntaşi ai săi care 
în 1919 au fost pentru unire, de 
organizarea acestui partid unic”, şi 
citează nume precum Lucian Blaga, 
Silviu Dragomir, Iuliu Haţieganu, I. 
Fluieraş, şi asta în pofida faptului că, 
în stilul său binecunoscut, Iuliu 
Maniu trimisese Regelui un 
memorandum – condamnat din start 

la insucces – prin care formarea 
noului partid era calificată, în 
esenţă, ca fiind o aventură antide-
mocratică. „S-a produs şi un fapt 
senzaţional” – notează diplomatul 
sârb. Nicolae Iorga a publicat în 
„Neamul Românesc” două articole 
„care au fost confiscate”, istoricul 
protestând pentru că hotărârea fuse-
se luată fără consultarea prealabilă a 
consilierilor regali printre care se 
număra. Lui Ducici i se pare că 
Fondul Renaşterii Naţionale, „chiar 
înlocuind orice alt control, va reuşi, 
în grelele zile de astăzi, să formeze 
cu adevărat un front devotat 
Coroanei şi ataşat ideii de apărare 
naţională”. 
   Din păcate, cel puţin în ce priveşte 
„apărarea naţională”, vezi pierderea 
Basarabiei, a Nordului Bucovinei şi 
a unei mari părţi din Ardeal, 
previziunea lui nu s-a adeverit. Ceea 
ce interesează însă în mod deosebit 
în rapoartele sale este atmosfera 
epocii şi dramatismul unei istorii 
zbuciumate, tipologiile politice şi 
moravurile româneşti care îl exas-
peraseră altădată pe un P.P. Carp şi 
pe care le surprinde şi le analizează 
cu fineţe. De pildă, Fondul 
Renaşterii Naţionale declara, la 
puţin timp de la înfiinţare, că are 3-5 
milioane de membri, cifră „îndoiel-
nică”, apreciază ambasadorul sârb, 
întrucât unele persoane s-au înscris 
„în câte trei şi patru locuri”. 
Ambasadorul dă ca exemplu cazul 
unui cunoscut profesor „care s-a 
înscris în calitate de profesor prin 
Universitate, în calitate de membru 
al Academiei prin Academie şi în 
calitate de cetăţean obişnuit prin 
primăria competentă”. 
   Traseism, incompatibilitate, parve-
nitism, corupţie! Toate-s vechi şi 
nouă toate în Cartierul de Est al 
Europei numit România.   

 

 

 

 

 

Atelierul de Creaţie „Athanor“, ediţia a LXV-a                                                        Expoziţie de pictură   

Elleny Pendefunda   „Chaos şi Lumină“ 
Vernisajul va avea loc luni, 1 septembrie 2014 la Galeriile de Artă ale Municipiului Iaşi, pasaj Hala Centrală, orele 17:00 
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Ion VINEA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adagio 
 
Mars funebru pentru iubirile moarte,  
Aur solemn din fluide fanfare. 
Unde sînt Umbrele? Lung le plâng clopotele. 
Ritmic polenul silabelor rare 
tremura-n floarea cararilor palide 
din cimitirul feeric al toamnelor 
pîna departe,  
ce monoton stelare. 
Cum le plâng de-ndelung clopotele. 
Van uragan de ruini de volute sonore 
grav fulgerat în desertul gol de fantome,  
legeni în drum coroanele fara de nume 
rostogolind pe treptele ude sipote, ropote,  
glorii de dolii pe urma uitatelor urne si ore. 
Unde sunt, unde sunt Umbrele? 
 
Mars funerar în amurg închinat bacantelor moarte,  
Ruga de-apoi pentru cele cazute 
Pasionat pe-al lor câmp de onoare,  
Vis efemer sortind pomenirii eterne. 
 
Glas sepulcral de alamuri finale,  
funeralii iubirii neîntâlnite,  
funeralii eroinei necunoscute. 
Unde sînt Umbrele? Lung le plâng clopotele. 

 
 

 

50 de ani de la moartea poetului 
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George LESNEA  
 

 

 

Ca nişte  
frunze negre 
 
 

Ca nişte frunze negre spulberate ,  
Trec ciorile cernând singuritătate. 
Cu prapurul ei vânăt vine seara,  
Noiembrie măcelăreşte ţara. 
Duc în ţăpoaie clăi de umbră, boii,  
Se rup de ţarini aşchiile ploii. 
 
Stau morile cu aripile ude,  
Ca prin perete râul se aude. 
O cucuvaie, rece şi departe,  
Din hârca turlei strigă după moarte. 
Purtat încet pe năsălii de ceaţă,  
De noi coşciugul frigului s’ agaţă. 
 
Curg depe streşini râme de cenuşă,  
Pustiul suge clanţa dela uşă. 
Gângănii ude se strivesc de geamuri,  
Se zdrenşuieşte ziua între ramuri. 
Ciupită de vărsat e orice baltă,  
In zări amurgul şchiopătând tresaltă. 
 
S’a rătăcit ceasornicul de vreme,  
Arătătorul visului se teme 
Şi ploaia zădărită de risipe,  
Din palmă-şi scapă boabele de clipe. 
Pe sforile ei veştede, amară,  
Putreziunea’n suflete coboară. 
 
Cu moliile gândul se îngână,  
Ni-s degetele strune de şărână. 
Ulcior deşert se simte fiecare 
Şi-l umple vântul cu întunecare. 
 

Inveninarea buzelor e soră,  
Cu sângele ce picură din oră. 
 
Păianjenii urâtului se’ndeasă,  
Pe frunţile tristeşilor din casă. 
Cuvintele-s beşici ce’dată crapă,  
Vărsând vedenii tulburi pe pleoapă. 
Nu-i nicăieri nimic. Se’neacă drumul. 
Căscându-şi gura ne înghite fumul. 
 
Ne răzămăm de crengi, de cuiburi 
goale,  
De gârbovele amintiri domoale. 
Pe lângă câinii vagabonzi, cu chinul,  
Umblăm prin gloduri căutând destinul. 
In ochii lor vedem ce’n noi se’ntâmplă,  
Lătratul sec ne sfredeleşte’n tâmplă. 
 
Ne pare că pornim spre amorţire,  
Că morţii au fugit din cimitire 
Şi s’au ascuns în noi. Cu mâini albastre,  
Işi încălzesc la inle nstre,  
Veciile ucise de uitare,  
De asta e tăcerea-aşa de mare. 

 

35 de ani de la moartea poetului 
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Livia CIUPERCĂ 
 

Cutreierând 
Basarabia 
desrobită... 

 
unoscut prozator, publicist, memorialist, traducă-
tor, Alexandru Lascarov-Moldovanu (1885-1971) 
ni se relevă astăzi, în acest voluptuos şi 

promiţător mileniu al III-lea – în primul şi în primul rând 
– ca un desăvârşit moralist, oglindire a verticalităţii de 
care a dat dovadă în toate aspectele vieţii sale publice 
(juridic, cultural, didactic). Tocmai de aceea, majoritatea 
scrierilor sale edite sau inedite (ce odihnesc încă în multe 
arhive din ţară au caracter euharistic (detalii se pot afla 
în monografia Alexandru Lascarov-Moldovanu. 

Încorsetările unei vieţi. Editura„Doxologia”, Iaşi, 2013). 
Inima lui Alexandru Lascarov-Moldovanu a vibrat 

pentru Ţară şi pentru Neamul său cel Creştin. O 
dovedeşte toată opera sa. Şi nu sunt vorbe mari sau 
exagerate. E purul adevăr. Dacă privim coperta cărţii 
Cutreierând Basarabia desrobită..., ediţia 1943, să nu ne 
mirăm că se află înscrisul unui „S”, în stânga copertei, 
sus. Acel „s” reprezentă rostirea unui timp de tristă 
amintire, un „s” de „fond secret”, despre care autorul 
acestei cărţi avea neîndoios ştiinţă, dar şi sfielnică 
resemnare. Pentru că a trăit şi-acele vremi înnourate. 
Cartea însă glăsuieşte de alţi timpi. În prefaţa, numită: 
„În loc de cuvânt-înainte”, ni se aminteşte de durerea 
unui „comunicat”: teribilul comunicat de sfârtecare a 
Ţării, momentul 1940. Cartea însă, dispusă în patru 
capitole, numite „părţi”, reprezintă impresii de călătorie 
în Basarabia anilor 1941-1942, în plin război. Partea întâi 
descrie ţinuturile: Cetatea-Albă, Ismail şi Cahul; partea 
a 2-a: Lăpuşna, Orhei şi Tighina; partea a 3-a: Bălţi, 
Soroca şi Hotin; partea a 4-a: Vâlcov, Chilia Nouă, 
Ismail, Cartal şi Reni. Iar În loc de încheiere, scriitorul 
ataşează două poeme în proză despre Basarabia: Cântare 

Basarabiei... şi Ţara de dincolo de Prut...  
Basarabia – pământ sfinţit de sângele străbunilor 

noştri! Această parte de Românime „atât de frumoasă, 
atâta de mănoasă şi atâta de plină de <trecut românesc>...” Şi 
cât „i-a fost dat să sufere de-a lungul vremurilor?!” 

Călătoria cu trenul deschide privelişti duioase, în 
mijlocul cărora triumfă Dunărea – „carapace de argint...” 
Deopotrivă, se-ntind, dureros, „mormintele noastre scumpe 
întru eliberarea Basarabiei rănite”. Şi câţi „balauri” rănit-au 

acest Colţ de Rai, Doamne! „Gara Reni şi clădirile din jur 
mai păstrează împroşcăturile gloanţelor şi-ale obuzelor...” 
„Ogoare întinse de rapiţă ne însoţesc de-a lungul drumului. 
Recoltă bună – specială regiunii...” Pe malul Limanului, 
„într-un loc de un pitoresc calm şi mângâietor...”, la Cetatea-
Albă... În Ismail, „oraşul cu flori”, naratorul consemnează 
prezenţa celor trei biserici ortodoxe, „înşirate în linie, spre 
port”. Se-nalţă şi-o întrebare: <De ce-am trecut Nistrul?> 
La Cahul, înconjurat de luminătorii satelor. Starea 
bisericilor, sub bolşevism. În Chişinăul „ruinat de pe urma 
barbarilor...” Sunt vizitate şcoli, biserici, cămine culturale. 
Se organizează expoziţii de carte şi manuscrise 
basarabene. Activităţile Fundaţiei Culturale „Regele 
Mihai I” sunt multiple. Merită a cunoaşte legenda 
Mănăstirii Căpriana, ctitorie a slăvitului Ştefan sau cum 
a decurs dialogul cu guvernatorul Basarabiei!... La Orhei, 
naratorul simte-n suflet „o aromă de patriarhală şi 
voievodală amintire”. Parcă „vede”, cum „pe văi şi prin 
păduri, - pe tăpşane şi pe maluri de ape, aleargă arcaşii lui 
Ştefan, gonind pe prădalnicii Tătari...” Parcă vede pe 
„Nicoară cel focos şi pe Alexandru cel visător, călărind în apus 
de soare spre Nistrul cel întortocheat...” Trimiterile la 
romanul lui Mihail Sadoveanu au o semnificaţie aparte. 
În satul românesc Gruşova, din comuna Ciopleni – se 
vizitează liceul şi şcoala normală, de fete, „aflate în vechea 
şcoală eparhială”. Şi totul renaşte în fiinţa sa: „aici, acum 
câţiva ani de zile în urmă, pe vremea Serviciului social, am 
avut multe ceasuri bune de propovăduire naţionalistă şi 
creştină. Aici era una din localele de comandante ale 
Serviciului social, iar dincolo, la Facultatea de Teologie, era 
una de băieţi”. 

Pitorească este şi-această descriere: „Drumul spre 
Tighina, întru totul asemănător de până acum. Meleaguri 
basarabene, cu văi domoale şi cu căruţe albe, risipite peste tot – 
sau agăţate de cine ştie ce vârfuleţ de deal. Recoltă abundentă, 
- verde de toate nuanţele peste tot. Câmpii întinse de floarea 
soarelui. Un sat mare – Bulboaca – se întinde pe dreapta 
asemeni satelor moldoveneşti de peste tot, cu aceiaşi atmosferă 

C  
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de pace şi tihnă, cu casele tăcute în mijloc de ogrăzi largi, în 
care, la vremea aceea, nu suflă nimeni. Copăraie peste tot, 
bănuiesc salcâmi... ” 

Fiecare periplu, cu-a sa însemnătate: „La Tiraspol, 
printre altele, cercetez cursurile a 400 de învăţători moldoveni 
din Transnistria veniţi la nişte cursuri de perfecţionare, şi le 
vorbesc despre„Ţara noastră“şi „Şi de ce-am trecut Nistrul”. 
De aici, Lascarov-Moldovanu se-ndreaptă spre Odesa. 

A treia călătorie spre Basarabia are ca ţel vizitarea 
„ţinuturilor”: Bălţi, Soroca, Hotin. Sunt consemnări triste, 
precum în Pelinia. Cu toate că este un sat bogat, „n-are 
localuri de şcoală. Cele care sunt, vai de ele – şi mai ales vai de 
şcolari...” O altă durere: „s-au făcut deportări şi aici...” 

Soroca. Alt ţinut românesc. Descris cu dalbă tristeţe: 
„Ce largă se deschide vederea Sorocei de sus de pe înălţimea de 
la intrarea în ea! Soroca e o surpriză pentru călătorul care vine 
întâia dată aici. Nu s’ar aştepta să dea peste o atât de 
pitorească aşezare. Agăţată pe dealul drept, plin de vii şi de 
pometuri, Soroca se coboară apoi până în malul Nistrului, care 
într-o mare meandră încovoiată ca o potcoavă, o înconjoară de 
la un capăt până la altul. Aşa că oraşul seamănă cu un imens 
amfiteatru, în care casele simple şi patriarhale se pierd în 
bogatul frunzar al copacilor, sălaş prietenesc miilor de 
privighetori, care, la Soroca psalmodiază mai frumos ca 
oriunde. E, peste tot, o atmosferă de pace răcoroasă, care dă 
duhului o aplecare spre visare...”  

În ţinutul Hotin se vizitează şcoli, biserici şi cămine 
culturale. Prin ochii naratorului ni se-nfăţişează „casele 
învăluite cu stuf bine aşezat şi gros”, vreo carieră de piatră 
sau o altă aşezare: satul Cristineşti, „unde până în vremea 
bolşevicilor se mai afla casa naşterii marelui Hajdeu. Au 
dărâmat-o în anul de isbelişte al rămânerii lor aici...”  

Vreţi a şti cum arăta Hotinul la 1942? Un „simpatic şi 
liniştit orăşel de şes”; „case mici, străzi largi, ici colo ruine 
proaspete...” Şi-un teatru – „aşezământ făcut de noi 
(Fundaţia Culturală...), în sfertul de veac din urmă şi poartă 
numele B. P. Haşdeu...” 

Şi-o a patra călătorie înspre Basarabia, la mijloc de 
septembrie, purtat de vraja bătrânului Danubiu, care „îşi 
plimbă apele sale spre Mare, sub o lumină solară blajină...” 
Înspre Vâlcov, Chilia, Ismail, Cartal, Reni. De pe 
coverta vaporului, scriitorul priveşte prezentul încrengat 
de un trecut înnegurat şi înspre un viitor (foarte 
apropiat), la fel de îndoliat: „Privesc sălaşul malurilor 
dunărene şi retrăiesc pentru a nu ştiu câta oară toată poezia 
care se desface dinspre taina acestor hugeaguri” basarabene. 
Ce simte? „E şi dor, e şi părere de rău, e şi o tainică 
mângâiere, e şi nu ştiu ce nădejde a unei retrăiri, e şi 
melancolie, mai ales...” Îi este teamă să rostească, totuşi, 
ceea ce simte. Un fir optimist îl înconjoară. Şi cum să nu 
se simtă bine la Vâlcov, „aşezare plăcută, cu străzi strâmte 
şi curate...”, adevărată „Venezzie românească”?! Cum să nu 
fie impresionat de biserica din centrul oraşului Chilia, 
ctitorită de Vasile Lupu, între 1647-1648, cu o frumoasă 
icoană a Mântuitorului, de la 1680, dăruită – „din Galaţiul 
Moldovei”, după cum scrie pe ea?!  

Şi din nou la Ismail: „oraş de muncă şi loc de odihnă, şi 
mişcare şi visare, şi activitate şi patriarhalism, o îmbinare 
fericită a unor stări care deodată s-ar părea contrarii...” 
Pentru Cartal, sat basarabean, soarta s-a vrut de două ori 
mai grea: valul bolşevic şi... frontul. Apoi, „deportări, 
asupriri şi... colhoz”. Şi la Reni, aceeaşi tristeţe.  Apoi, în 
trenul de Tighina, cu aşteptări, cu „soldaţi veniţi dinspre 
front trebuind să fie reţinuţi pentru a li se face baie şi 
deparazitare...” Chiar şi-ajuns acasă, gândul spre 
Basarabia vibrează: „Şi cuget că nu e păcat prea mare, dacă, 
lăsându-mă în valul unei nevinovate visări, făuresc planuri 
pentru Basarabia noastră de mâine...” 

Ce păcat! O Basarabia „de mâine”, aşa cum şi-ar fi 
dorit-o, nu doar Lascarov-Moldovanu... nu s-a mai vrut a 
fi!... Iubim întru dulce amintire optimismul omului şi 
scriitorului Alexandru Lascarov-Moldovanu şi-ale sale 
două poeme care întregesc volumul Cutreierând 

Basarabia desrobită..., cu gândul la acest prezent, la 
fraţii noştri români – de pretutindeni... 

Cântare Basarabiei...  este un monolog adresat 
trupului sângerând din trupul Ţării, şi-o dorinţa-i 
fierbinte, evlavioasă: „Şi-mi ziceam..., că de va vrea 
Dumnezeu să te întorci acasă, niciodată să nu te mai uit”, 
pregătit fiind să-i „dea sufletul său întreg”, şi puterea, şi 
mintea, şi hărnicia... Totul. „Mădular scump şi drag al 
ţării”, Basarabia este, deopotrivă, şi „raclă de aur în care 
dorm amintirile cele mari”. Sunt dureri care ard mocnind 
în sufletele şi-n minţile românilor pentru acest „pământ 
vechi şi scump păstrător de neuitate aduceri aminte de vitejii 
voievodale...” Cu pana sau cu arma, mulţi confraţi români 
şi-au exprimat deschis sentimentele, precum Teodor Al. 
Munteanu, în a sa Doină basarabeană: „Şi tu piatră, 
frânge-te, / Sfarmă-te, răsfrânge-te; / Svârcoleşte-te, Carpate, / 
De-atâta nedireptate. / Vulturi, fâlfâiţi pe creste, / Buciumaţi 
şi daţi de veste / Că-n grădini basarabene / Inima’i un jghiab 
sub gene...” 

Ţara de dincolo de Prut este o  ţară „primitoare”,  o 
ţară „chemătoare”, o ţară „evlavioasă”, o ţară „cuminte”, o 
ţară „păstrătoare”, o ţară „mănoasă” şi, totuşi, „necăjită...” 

Această „ţară creştină” este o ţară „dragă peste fire, dragă ca 
soarele, dragă ca luna şi ca stelele, dragă ca tot ce poate îi mai 
drag în pământeasca viaţă...” Trist alean, precum spune 
poetul George Murnu: „Biată gintea mea română, / Ce 
blăstăm, ce crudă mână, / Poteri ca din iad haine, / 
Pe’nnoptate, pe’nşelate / Puse ghiarele pe tine / Fără milă şi 
ruşine, / De grumaz morţiş te ţine, / Simte bucurii turbate / Şi 
te bate şi te bate şi te bate...” (Neamul Românesc, 
„Convorbiri literare”, nr. 11-12/1941, p. 1251)  

E drept, peste această Ţară (de dincolo de Prut, dar 
şi dincoace de Prut), Apele vieţii, după cum glăsuieşte 
Teodor Al. Munteanu, au lăsat, mereu, urme-adânci, dar 
nu trebuie să ne pierdem nădejdea: „Ţara-i de temei, / Ţara 
n’are moarte...” (Vasile Voiculescu – Scrisoare, 
„Convorbiri literare”, nr. 11-12/1941, p. 1253) 

Depinde numai de noi să vrem a sfinţi întreg acest 
pământ românesc!  



 Vara 2014  | Contact international 561 

 

Elleny  PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Mesajul 
spiritual 
75 de ani de la moartea lui Alphonse 
Mucha 

 

lfons Maria Mucha (24 iulie 1860 – 14 iulie 1939), 
cunoscut în limba engleză şi franceză ca 
Alphonse Mucha, a fost un pictor ceh de Art 

Nouveau şi artist designer cu un stil distinct în pictura 
mondială. Pe lângă numeroasele tablouri el a realizat 
ilustraţii, reclame, cărţi poştale, desene şi modele. 

Alphonse Maria Mucha s-a născut in orașul Ivančice, 
Moravia (în prezent în Republica Cehă). Deşi abilităţile 
sale de canto i-a permis să-şi continue studiile la liceul 
din capitala Moraviei, Brno, desenul a fost principalul 
său hobby încă  din copilărie. A început să lucreze la 
locurile sale de muncă pictură decorativă şi, cu multă 
dăruire scenografie cu pictura datorată decorurilor din 
teatru. În 1879, se mută la Viena pentru a lucra pentru o 
mare companie care se ocupa cu design teatral, în timp 

A 
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ce participa la numeroase cursuri de pregătire a 
educaţiei sale artistice. Atunci când un incendiu a distrus 
afacerea angajatorului său în 1881 Mucha s-a întors în 
Moravia pentru a începe de unul singur pictura 
decorativă şi portretele. Opoertunitatea s-a ivit atunci 
când Contele Karl Khuen de Mikulov l-a angajat să-i 
decoreze Hrusovany Emmahof Castle cu picturi murale. 
Impresionat de talentul deosebit al pictorului, contele a 
fost de acord să-i sponsorizeze lui Mucha educaţia 
artistică la Academia de Arte Frumoase din Munchen. 

 
A fost doar începutul. Mucha s-a mutat la Paris în 

1887, a continuat studiile la Academia Julian şi 
Academia Colarossi şi pe lângă studiile sale, el a lucrat la 
reviste, producând ilustraţii de publicitate. O altă 
întâmplare fericită s-a ivit de Crăciunul anului 1894, 
când pictorului i s-a întâmplat ca mergând la o 
imprimerie să fie solicitat să ajute la realizarea urgentă a 
unui nou poster publicitar pentru un rol interpretat de 

Sarah Bernhardt, cea mai cunoscută actriţă de la Paris, la 
Théâtre de la Renaissance pe bulevardul Saint-Martin. 

 

 
 

 Mucha s-a oferit să-l realizeze voluntar un afiş 
litografiat în termen de două săptămâni şi, de la 1 
ianuarie 1895, publicitatea pentru Gismonda, piesă scrisă 
de  Victorien Sardou a fost postată în întregul oraş, 
atrăgând atenţia atât asupra actriţei cât şi a designerului. 
Sarah Bernhardt a fost atât de mulţumită de succesul 
acestui prim poster încât a încheiat cu Mucha un contract 
pe şase ani. 
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Din acel an, tânărul pictor a lucrat fără încetare, 
realizând atât picturi, cât şi afişe, reclame, ilustraţii de 
carte, precum şi desene sau modele de bijuterii, covoare, 
tapet, şi seturi de decoruri pentru teatru în ceea ce a fost 
numit iniţial Stilul Mucha, dar a devenit cunoscut mai 
târziu sub numele de Art Nouveau. Lucrările lui 
prezintă frecvent femei tinere şi frumoase îmbrăcate 
vaporos, în haine vag neoclasice, de multe ori 
înconjurate de flori luxuriante, care formează aure -
halouri în spatele capetelor lor. În contrast cu tipul 
modern al afişelor el a folosit o bogăţie de culori 
pastelate.  

Stilul Mucha a explodat cu adevărat pe plan 
internaţional cu prilejul Expoziţiei Universale din 1900 
de la Paris, despre care a spus, "Cred că aceasta are o 
mare contribuţie la ridicarea valorilor estetice în arte şi 
meserii." Cu acest prilej el a decorat pavilionul Bosniei şi 
Herţegovinei şi a colaborat cu decorarea pavilionului 
austriac. Stilul său Art Nouveau a fost de multe ori 
imitat şi chiar dacă de-a lungul vieţii a încercat să se 
disocieze de acesta, considerându-l comercial, arta sa 
rămâne nu numai o  formă stilistică la modă, ci şi o 
mândrie a artei cehe în special şi a artei universale în 
general. El a mai declarat că arta a existat doar pentru a 

comunica un mesaj spiritual, şi nimic mai mult. În 
Muzeul Alfons Maria Mucha din Praga paşii mei au 
încetinit, uitând uneori să mai dorească a mă deplasa, 
deşi eram mereu curioasă să văd încă, şi încă altceva din 
arta sa. 
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Liliana SCĂRLĂTESCU 
 

Se împlinesc 115 ani de la naşterea lui  
Ernest Miller  
Hemingway  
(21 iul. 1899 –2 iul. 1961)  

 
rnest Miller Hemingway este 
considerat de mulţi ca unul 

dintre cei mai originali şi valoroşi 
scriitori ai literaturii mondiale, un 
artist care mai întâi experimentează 
şi abia apoi crează, la modul 
solipsist. Aventurile extreme narate 
în romanele si povestirile sale sunt 
savurate (am putea spune mai întâi 
de către autor şi abia apoi de cititor) 
la modul vulcanic şi visceral, 
efervescent, într-un context iniţiatic 
şi, de multe ori, într-unul fatal, chiar 
suicidal. Sunt experienţe din care 
eroul, masculin (i.e. mascul) prin 
excelenţă, iese întotdeauna învingă-
tor (chiar şi atunci când pierde), cu 
trupul fortificat şi spiritul regăsit. 
Lupta este cea antică, a eroului cu 
natura şi cu zeii, este o încercare 
tragică în care eroul, mânat de 
hubris, va trebui, în cele din urmă să-
şi accepte nemesis-ul, care, în 
principal, ţine de transformare.  

 

 

Indragostit de pescuit 

Ernest Miller Hemingway se 
naşte pe 21 iulie 1899, în Oak Park, 
Illinois, o suburbie a  oraşului 
Chicago. Tatăl său este doctor, 
mama sa muzician, ambii foarte 
respectaţi într-o comunitate de 
intelectuali protestanţi din clasa de 
mijloc. Micul Ernest primeşte o 
educaţie conservatoare, promo-
vând atitudinea creştină, munca 
asiduă, exerciţiul fizic susţinut şi 
autodeterminarea. Cei din mica 
aşzare considerau, pe bună 
dreptate, că dacă aderai la aceşti 
parametri, succesul îţi era asigurat, 
indiferent de domeniul de activitate 
ales. Autorul este învăţat de tatăl 
său să vâneze şi să pescuiască în 
lacurile şi pădurile din împrejurimi, 
familia îşi petrecându-şi mare parte 
din vara toridă în casa de vacanţă de 
pe lacul Walloon, în partea de nord 
a statului Michigan, unde Ernest, 
împreună cu fratele şi cele patru 
surori ale sale, pescuieşte în 
pârâurile care se varsă în lac, ori 
merge la vânătoare de veveriţe, 
descoperind de timpuriu starea de 
serenitate simţită atunci când eşti 
singur în natură. Este un sentiment 
pe care va încerca să-l retrăiască pe 
tot parcursul vieţii, oriunde s-ar afla. 
Natura va fi reperul vieţii şi operei 
sale, şi, deşi va locui, în prima parte 
a  vieţii, în metropole precum 
Chicago, Toronto ori Paris, odată ce 
ajunge să aibă succes şi suficienţi 
bani va alege să trăiască în locuri 
rupte de lume, precum Key West ori 
San Francisco de Paula, Cuba sau 
Ketchum, Idaho. Însă toate aceste 
locuri din urmă vor fi renumite 

pentru pescuit şi vânătoare. 
Experienţele din copilărie vor fi 
descrise cu lux de amănunte în 
prozele scurte de maturitate (Râul 
mare cu două braţe este un exemplu în 
acest sens), însă învăţăturile tatălui îi 
inspiră lui Hemingway una dintre 
cele mai durabile pasiuni ale vieţii 
sale: nevoia permanentă de a 
călători în zone îndepărtate şi izolate 
de restul lumii. Când nu vânează 
sau pescuieşte, mama sa îi dă lecţii 
de muzică. Grace Hemingway este o 
cântăreaţă talentată care aspirase 
cândva la o carieră pe scenă dar care 
acum se limitează la predarea 
acestor noţiuni copiilor din 
localitate, inclusiv celor patru fete şi 
doi băieţi ai familiei. Ernest nu a fost 
niciodată atras de muzică şi suferă 
crâncen în timpul lecţiilor de canto 
şi de violoncel. Va recunoaşte, însă, 
mai  târziu, că educaţia muzicală i-a 
sugerat „structura contrapunctuală“ 
din romanul Pentru cine bat clopotele. 

Între 1913 şi 1917 Hemingway 
urmează cursurile şcolii generale şi 
ale liceului din Oak Park, excelând 

E 

Casa natala a lui Hemingway, in Oak Park, Illinois 
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la orele de sport. Este atras de box, 
polo şi fotbal. Tot aici primeşte şi 
primele lecţii de jurnalism, îndrumat 
de unul dintre profesorii şcolii, care 
transformase o sală de clasă într-o 
redacţie de ziar. Astfel, Hemingway 
scrie cu plăcere numeroase texte 
pentru publicaţia şcolii, “The 
Trapeze“, imitând stilul jurnaliştilor 
sportivi, rapid, sacadat şi la obiect, 
care se va regăsi în scrierile de mai 
târziu ale marelui prozator şi va fi 
oferit ca reţetă de succes scriitorilor 
începători care îi cereau sfatul: 
„Foloseşte propoziţii scurte. Folo-
seşte prime paragrafe scurte. Fii 
pozitiv, nu negativ“.   

 

Tanarul Hemingway cu tatal sau, in orasul natal 
 

La începutul anului 1918, 
Hemingway se înrolează în trupele 
Crucii Roşii, ca şofer pe o  
ambulanţă în Italia. Chiar în primele 
zile, este rănit grav, în timp ce se 
întorcea de la cantină, aducând 
ciocolată şi ţigări pentru soldaţii din 
linia întâi. În ciuda rănilor primite, 
Hemingway salvează un soldat 
rănit, cărându-l în spate până într-o 
zonă de siguranţă, fiind apoi decorat 
cu „Medalia de Aur“ de statul 
italian. Nevoit să se întoarcă acasă, 
se angajează jurnalist în Chicago şi 
Toronto. În 1921 se căsătoreste cu 
Hadley Richardson, care este cu 
sapte ani mai în vârstă decât el. 
Cuplul se mută la Paris, călătorind 
extensiv în Spania şi Alpii austrieci. 
Înarmat cu o scrisoare de recoman-
dare din partea lui Sherwood 
Anderson, Hemingway va cunoaste 
la Paris numeroşi scriitori şi artisti 
proeminenţi, cu care va lega repede 
prietenii ce vor dura toată viaţa. 
Printre prietenii săi îi aflam astfel pe 

Ezra Pound, Gertrude Stein, Sylvia 
Beach, James Joyce, Max Eastman, 
Wyndahm Lewis ori Ford Madox 
Ford, care îl apreciază şi susţin în 
cariera scriitoricească. Îi cunoaste, de 
asemenea, pe Miro şi Picasso. 
Reportajele scrise în timpul primilor 
doi ani la Paris acoperă principalele 
evenimente politice dar şi teme 
inspirate de pescuit, lupte cu tauri, 
ski, bob ori, pur şi simplu, de 
ilustrare a vieţii mondene în Europa 
anilor ’20. La recomandarea lui 
Pound (“este un ziarist experimen-
tat. Scrie versuri foarte bune şi este 
cel mai fin stilist dintre prozatorii 
lumii”), Ford Maddox Ford îi 
permite lui Hemingway să editeze 
proaspăta revistă literară “The 
Transatlantic Review”, care va 
rezistă puţin mai mult de un an, dar 
îi va permite tânărului scriitor să- şi 
exprime propriile teorii artistice şi să 
le şi vadă tipărite într-un jurnal 
respectabil.  

Hemingway in uniforma, inainte de a fi ranit 

Din 1925 până în 1929 
Hemingway scrie unele dintre cele 
mai remarcabile cărţi din literatura 
secolului XX, inclusiv colecţia de 
referinţă In Our Time/ În timpul 
nostru (1925).  
 

Impreună cu cea de-a treia sa soţie, Martha, in Hawaii (sus), 
alături de ultima sa soţie, Mary (jos) 

În 1926 îi apare primul roman 
major, The Sun Also Rises/ Soarele 
răsare, soarele apune (după ce 
publicase, în 1925, Torrents of Spring/ 
Torentele primăverii, o parodie 
umoristică ţintită spre mentorul şi 
prietenul său, Sherwood Anderson). 
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Apoi publică Men Without Women/ 
Bărbaţi fără femei (1927), o altă carte 
de povestiri care include The Killers/ 
Criminalii şi In Another Country/ În 
altă ţară. În 1929 publică A Farewell to 
Arms/ Adio, arme, considerat ca cel 
mai bun roman inspirat de Primul 
război mondial. Astfel, în doar patru 
ani, Hemingway devine, dintr-un 
scriitor cvasi-necunoscut, unul din-
tre cei mai important scriitori ai 
generaţiei sale, intitulate şi 
“generaţia pierdută”,  şi, probabil, al 
întregului secol XX.  

Hemingway se va căsători de 
încă trei ori, va mai prinde încă un 
război mondial, va vâna în safari-uri 
africane şi va pescui peşti uriaşi în 
apele Cubei, continuând să scrie 
romane şi povestiri din ce în ce mai 
aproape de perfecţiune, în stilul său 
minimalist, atât de usor de 
recunoscut şi atât de copiat de tinerii 

prozatori ai vremii. Torturat de 
depresie şi paranoia, va alege, ca de 
fiecare dată, să- şi provoace 
întâlnirea cu moartea, de data 
aceasta lasând-o să câstige definitiv.  

 

Opera   
 

Opere antume 
1923 - Three Stories and Ten Poems / Trei 
Povestiri și Zece Poeme (povestiri) 
1925 - In Our Time / În timpul nostru 
(povestiri) 
1926 - The Torrents of Spring / Torentele 
primăverii (roman) 
1926 - The Sun Also Rises / Soarele rasare, 
soarele apune sau Fiesta 
1927 - Men Without Women / Bărbați fără femei 
(povestiri) 
1929 - A Farewell to Arms / Adio, arme (roman) 
1930 - The Fifth Column and the First Forty-Nine 
Stories / Coloana a cincea și Primele patruzeci și 
nouă de povestiri (povestiri) 
1932 - Death in the Afternoon / Moartea după-
amiază (roman) 

1933 - Winner Takes Nothing / Învingătorul nu 
ia nimic (povestiri) 
1935 - Green Hills of Africa / Colinele verzi ale 
Africii (roman) 
1937 - To Have and Have Not / A avea și a nu 
avea (roman) 
1939 - The Snows of Kilimanjaro and Other 
Stories (Zăpezile de pe Kilimanjaro) (povestiri) 
1940 - For Whom the Bell Tolls / Pentru cine bat 
clopotele (roman) 
1942 - Men at War / Bărbați la război (antologie 
de lucrări revăzute) 
1950 - Across the River and into the Trees / 
Dincolo de râu și între copaci (roman) 
1952 - The Old Man and the Sea / Bătrânul și 
marea (roman) 
 

Opere publicate postum 
1962 - The Wild Years / Anii sălbatici 
(compilație) 
1964 - A Moveable Feast - (roman) 
1967 - By-Lines - (articole publicate în Toronto 
Star) 
1970 - Islands in the Stream / Insule în derivă 
(roman) 
1972 - The Nick Adams Stories / Povestirile lui 
Nick Adams 
1979 - 88 Poems / 88 Poezii (poeme) 
1981 - Selected Letters / Corepondență selectivă 

 

 

Se împlinesc 125 ani de la moartea lui  
William Wilkie Collins  
(8 ian. 1824 – 23 sept. 1889) 
 

illiam Wilkie Collins este 
un prozator și dramaturg 
englez renumit pentru 

romanele romantice  The Woman in 
White/ Femeia în alb, The Moonstone/ 
Paitra lunii, Armadale, and No Name/ 
Fǎrǎ nume.  

Nascut în familia unui celebru 
pictor peisagist, William Collins, în 
Londra începutului de secol IXX, 
Collins este educat în copilǎrie de 
mama sa, dupǎ care urmeazǎ o 
școalǎ-internat, în maniera vremii. 
Cǎlǎtorește extensiv, împreunǎ cu 
familia, în Italia și Franța, iar la 
întoarcerea în țarǎ urmeazǎ școala 
private din Highbury, unde va fi 
obligat de unul dintre bǎieții mai 
mari sǎ-i spunǎ o poveste în fiecare 
searǎ înainte de culcare. “Aceastǎ 
brutǎ”, își amintește mai târziu 

scriitorul, “a trezit în mine, sǎrmana 
lui victim, o capacitate de care nu aș 
fi devenit conștient altminteri… 
Când am pǎrǎsit școala am continuat 
sǎ spun povești pentru propria mea 
plǎcere”.  

Dupǎ absolvire devine 
funcționar la firma unor comercianți 
de ceai, poziție care îi va displace cu 
desǎvârșire. Prima povestire, The 
Last Stage Coachman/ Ultimul director 
de scenǎ, va apǎrea în The 
Illuminated Magazine, în august 
1843. Primul sǎu roman, Iolani, or 
Tahiti as It Was / Iolani, sau Tahiti așa 
cum a fost, este însǎ respins de editori 
în 1845. Urmǎtorul roman, Antinina, 
este publicat în 1850. În 1851 îl 
întâlnește pe Charles Dickens, care îi 
va devein prieten și îi va publica 
romanele, în serial, în jurnalele sale.  

William Collins, portret de John Everett Millais, 1850 

W 
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James Fenimore Cooper in uniforma de ofiter in Fortele navale 
americane 

 

Cei doi colaboreazǎ la câteva 
piese de teatru și de ficțiune, unele 
dintre piesele lui Collins fiind puse 
în scenǎ de compania teatralǎ a lui 
Dickens. Collins își public cele mai 
cunoscute romane in anii 1860, 
dobândind stabilitate financiarǎ și o 
reputație internaționalǎ. Între timp, 
începesǎ sufere de gutǎ și ajunge sǎ 
devinǎ dependent de opiu (pe care îl 
lua sub formǎ de laudanum, pentru 
a-și atenua durerile). Continuǎ sǎ- și 
publice romanele pe tot parcursul 
urmatoarelor douǎ decenii, însǎ 
calitatea acestora se deterioreazǎ 
odatǎ cu sǎnǎtatea. Moare în 1889. 

Dupǎ cum observǎ Melisa 
Klimaszewski, care a scris o 
biografie a lui Collins, romanele sale 
publicate în anii 1860 sunt “cele mai 
bune și mai rezistente” din întreaga 
sa creație. “Femeia în alb, Fǎrǎ nume 
Armadale și Piatra lunii, scrise în mai 
puțin de un deceniu, îl indicǎ pe 
Collins nu numai ca pe un maestro 
al genului, dar și ca pe un innovator 
și provocator. Aceste patru lucrari, 
care i-au obținut o reputație 
internaționalǎ, s-au vândut extreme 
de bine, asigurându-i independența 
financiarǎ și permițându-i sǎ-i ajute 
pe mulți alții”. 

Carțile lui Collins au fost, la 
vremea lor, catalogate “romane de 
senzație”, un gen precursor al 
romanelor cu detectivi din zilele 
noastre. Însǎ Collins a scris și lucrǎri 
în care susține cauza femeii în 
societatea vremii aducând la luminǎ 
probleme sociale și domestice grave. 
De pildǎ, Fǎrǎ nume combinǎ 
comentariul social – absurditatea 
legii aplicate copiilor proveniți din 
relații extraconjugale – cu un thriller 
complex. Piatra lunii,  privit de mulți 
ca precursorul romanelor detecti-
viste în manierǎ britanicǎ, rǎmâne 
unul dintre cele mai lǎudate romane 
ale autorului, identificat de T. S. 
Eliot ca fiind “primul, cel mai lung și 
cel mai bun roman britanic cu 
detectivi… scris într-un gen inventat 
de cǎtre Collins și nu de Poe”. 
Dorothy L. Sayers pluseazǎ, 
declarându-l ca “probabil cea mai 
bunǎ poveste cu detective scrisǎ 
vreodatǎ.”  

Femeia în alb și piatra lunii 
împart o structurǎ narativǎ neobiș-
nuitǎ, asemǎnǎtoare întrucâtva cu 
cea a romanului epistolary, în care 
diferite segmente ale poveștii au 
naratori diferiți, fiecare cu o voce 
narativǎ aparte. 

 

Opera  
  
Basil (1852) 
Hide and Seek/ De-a v-ați ascunselea(1854) 
The Dead Secret/ Un secret de moarte   (1856) 
The Frozen Deep/ Adâncul înghețat (1857), o 
piesǎ de teatru scrisǎ împreunǎ cu Charles 
Dickens 
A House to Let/ O casǎ de închiriat (1858), o 
povestire scrisǎ împreunǎ cu Charles Dickens, 
Elizabeth Gaskell si Adelaide Anne Procter 
The Haunted House/ Casa bântuitǎ, o povestire 
scrisǎ împreunǎ cu Charles Dickens, Elizabeth 
Gaskell, Adelaide Anne Proctor, George Sala 
si Hesba Stretton 
The Woman in White/Femeia în alb (1860) 
No Name/ Fǎrǎ nume (1862) 
Armadale (1866) 
No Thoroughfare/ Nici o cale (1867), o povestire 
& o piesǎ de teatru scrisǎ împreunǎ cu Charles 
Dickens 
The Moonstone/ Piatra lunii (1868) 
Man and Wife/ Soț și soție (1870) 
Poor Miss Finch/ Sǎrmana domnișoarǎ Finch 
(1872), dedicatǎ lui Frances Minto Elliot 
John Jago's Ghost; or The Dead Alive/ Fantoma 
lui John Jago, sau Diavolul viu 
The Law and the Lady/ Legea și doamnele (1875) 
Who Killed Zebedee?/ Cine l-a ucis pe Zebedee? 
(1881) 
The Black Robe/ Veșmântul negru (1881) 
The Guilty River/ Râul vinovat (1886) 
Blind Love/ Iubire oarbǎ (1890 – neterminatǎ, 
completatǎ de Walter Besant) 

 
Se împlinesc 225 ani de la naşterea lui  

James Fennimore Cooper  
(15 sept. 1789 –14 sept. 1851)  
 

ames Fennimore Cooper este 
un romancier prolific și extrem 
de popular în America și 

Europa secolului al IXX-lea, citit si 
astǎzi cu plǎcere de copii și 
adolescenți. Poveștile lui de 
dragoste, plasate într-un cadru 
istoric inedit pentru cititorul 
European al vremii, descriu viața de 
frontierǎ dar și cea a indienilor 
bǎștinași, impinși nemilos din ce în 
ce mai spre vestul continentului de 
cǎtre noua hoardǎ a cotropitorilor 

moderni, veniți de peste tot din 
vestul Europei.  

 De fapt, Cooper este un 
reprezentant de marcǎ al primilor 
imigranți europeni, familia sa fiind 
fondatoarea unui orǎșel din statul 
New York ce îi poartǎ numele, 
Cooperstown. Aici iși va petrece 
scriitorul mare parte din viațǎ, într-o 
casǎ aflatǎ în plinǎ sǎlbǎticie, pe 
malul lacului Otsego, o zonǎ 
înconjuratǎ de comunitǎți de indieni 
Iroquois și Sieux.  

 

 

 

 

Fiu al unui congresman 
american, James Fenimore Cooper 
va fi educat la Universitatea Yale de 
unde va fi, din pǎcate, exmatriculat 
dupǎ trei ani, în urma unei glume 
periculoase îndreptate impotriva 
unuia dintre colegii sǎi (cǎruia 
intenționa sǎ-i arunce ușa în aer). 

J 
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Dezamǎgit de viața de colegiu, 
Cooper se angajeazǎ ca marinar pe 
un vas comercial la varsta de doar 
17 ani, cǎlǎtorind pentru prima oara 
spre Anglia și Spania. Viața 
aventuroasǎ pe mare și în porturile 
pline de culoare ale Mediteranei îi 
vor inspira scrierile de mai târziu, 
precum Mercedes of Castile / Mercedes 
de Castilia, un roman despre 
Columb. Se pare cǎ aceastǎ poziție i 
se potriveste mai bine, odatǎ ce în 
1811 îl aflǎm deja ofiter în cadrul 
fortei navale americane, îmbarcat pe 
un vas de rǎzboi care patrula lacurile 
din regiunea Oswego și a celor O 
Mie de Insule. Experiența din 
aceastǎ perioadǎ destul de tulbure 
din punct de vedere istoric îl va 
inspira sǎ scrie The Pathfinder / 
Cǎlǎuza și The Pilot / Timonierul, 
ultimul roman dedicat bunului sau 
prieten William Brandford Shubrick, 
și el ofiter pe același vas. La douǎzeci 
de ani, proaspǎt moștenitor, în urma 
morții întreprinzǎtorului sǎu tatǎ, al 
unei averi considerabile, Cooper se 
cǎsǎtorește cu Susan Augusta de 
Lancey, și ea fiica unei familii 
înstǎrite de regaliști. Cuplul va avea 
șapte copii, una dintre fiice, Susan 
Fennimore Cooper, devenind o 
apreciatǎ scriitoare pe teme sociale 
(susținând, printre altele, dreptul 
femeilor americane la sufragiu) și de 
naturǎ. Un alt descendent faimos al 
lui James Fennimore Cooper este 
scriitorul Paul Fennimore Cooper 
(1899 - 1970).  

Cariera de scriitor al lui Cooper, 
ca și cea de ofiter naval, este 
declanșatǎ de un fapt inedit. În 1820, 
soția sa Susan îl provoacǎ sǎ scrie o 
carte mai bunǎ decât pe cea pe care 
tocmai o citise și criticase. Cooper va 
scrie Precaution / Precauție, un roman 
moralizator în maniera lui Jane 
Austen. Publicat anonim, romanul 
va fi atât de bine primit încat autorul 
se hotǎrǎste sǎ mai scrie și altele: The 
Pioneers/ Pionierii, primul din seria 
familiei Leatherstocking, apoi seria 
de romane care îl au ca erou pe 
Natty Bumppo, un tǎietor de lemne 
plin de resurse prieten cu indienii 

Delaware și cu seful lor de trib 
Chingachgook. Bumppo este și 
eroul celui mai celebru roman 
scris de Cooper, The Last of the 
Mohicans / Ultimul mohican 
(1826). Scris în New York, unde 
Cooper locuiește împreunǎ cu 
familia sa între 1822 și 1826, 
cartea devine una dintre cele mai 
citite romane americane din 
secolul al IXX-lea. În 1826 Cooper se 
mutǎ, împreunǎ cu familia, în 
Europa, unde intenționea-zǎ sǎ 
scoatǎ un profit mai mare din 
vânzarea cǎrților sale dar și sǎ-și 
educe mai bine copiii. Continuǎ sǎ 
scrie și sǎ-și publice romanele în 
Paris, printre care The Red Rover / și 
The Water Witch / Vrajitoarea apelor, 
douǎ dintre multele sale povestiri pe 
mare. In aceastǎ perioadǎ, în care 
familia sa se bucurǎ de un prestigiu 
deosebit, ca centru al micii 
comunitǎți de expatriate americani, 
Cooper leagǎ prietenii cu pictorul 
Samuel Morse și cu generalul 
francez și erou al Rǎzboiului de 
Independențǎ American Gilbert du 
Mortier, marchiz de Lafayette. La 
întoarcerea în America, în 1934, 
Cooper se hotǎrǎște sǎ se stabileascǎ 
în casa în care a copilǎrit, Otsego 
Hall, în Cooperstown, pe care o 
reparǎ și unde va scrie o Istorie a 
Fortei navale a Statelor Unite, bine 
primitǎ la început de critici, pentru 
ca mai apoi sa fie aprig criticatǎ, nu 
numai în America. Totuși astǎzi, 
Istoria lui Cooper trece testul 
timpului, fiind unanim consideratǎ 
ca o prezentare autorizatǎ a Marinei 
Statelor Unite din acea perioadǎ.  

Valoarea și originalitatea scrie-
rilor lui Cooper e demonstratǎ și de 
temele sociale abordate de romanele 
sale. Este unul dintre primii autori 
americani care promotori ai unor 
eroi de origine africanǎ, afro-
americanǎ și nativ americanǎ. Modul 
în care creioneazǎ aceste personaje 
este însǎ unul sinuos, precaut, fapt 
ce depune mǎrturie de relațiile 
încordate dintre populația albǎ, care 
se stabilea la frontier, și triburile 
bǎștinașe; e suficient sǎ amintim 

fragmentul din The Wept of Wish-ton-
Wish / Plangerile lui Wish-ton-Wish, în 
care o fetițǎ albǎ capturatǎ de indieni 
este crescutǎ de aceștia și eventual 
returnatǎ parinților reali. Adesea, 
Cooper oferǎ puncte de vedere 
divergente aparținand nativilor 
americani pentru a le sublinia 
potențialul pacifist, dar și, în mod 
contrar, pornirea belicoasǎ. Ultimul 
Mohican este ilustrativ în acest sens, 
romanul prezentându-i, în contrast 
clar, pe Magua, lipsit aproape cu 
desǎvârșire de trǎsǎturi pozitive, și 
pe Chingachgook, ultimul șef de trib 
al mohicanilor, protretizat ca un  
erou nobil și curajos.    

Romanele romantice ale lui 
James Fenimore Cooper au fost 
admirate de personalitați precum 
Frantz Schubert, care îi citea cartile 
pe patul de moarte, Honore de 
Balzac și Henry David Thoreau. 

 

Opera (romane) 
 
Precaution / Precautie (1820);  
The Spy / Spionul (1821);  
The Pioneers / Pionierii (1823);  
The Pilot / Timonierul (1823);  
Lionel Lincoln (1824);  
The Last of the Mohicans / Ultimul mohican 
(1826);  
The Prairie/ Preeria (1827);  
The Red Rover / Calatorul piele-rosie (1827);  
The Wept of Wish-ton-Wish/ Plangerile lui Wish-
ton-Wish (1829);  
The Water Witch; or, The Skimmer of the Seas / 
Vrajitoarea apelor sau Cea care bantuie marile 
(1830);  
The Bravo (1831);  
The Monikins (1835);  
Homeward Bound / Legat de casa (1838);  
The Pathfinder / Calauza (1840);  
The Deerslayer / Vanatorul de cerbi (1841);  
The Two Admirals / Cei doi amirali (1842);  
 Afloat and Ashore / Pe mare sip e uscat (1844) 

Otsego Hall, casa parinteasca a lui J. Fenimore Cooper 
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490 de ani de la naştere 
 

 

Spicuiri 
cavalereşti 
 

 

 

omanul francez  Cavalerul de Ronsard  şi 
Banul Mărăcine  a lui R. de Cerenes, dedicat 
reginei Elisabeta în 1909, vine să intărească 

relaţia de prietenie intre cele două ţari, la acea 
vreme. Romanul se bazează pe mărturia lui P.de 
Ronsard, pe legendele româneşti şi ale lui 
 V.Alecsandri, de asemenea  pe cronicile lui 
Villehardouin. Chiar Pierre de Ronsard in elegia sa 
dedicată lui Belleau spune că strămoşul său a venit 
dintr-o ţară îndepărtată riverană Dunării  care pare 
a fi Ţara Românească: 

,,Or quant a mon ancetre, il a tiré sa race 
D’ou le glacé Danube est voisin de la Thrace ; 
Plus bas que la Hongrie, en une froide part, 
Est un Seigneur nommé le marquis de Ronsard, 
Riche d’or et de gens, de villes et de terre. 
Un de ses fils puinés ayant amour de la guerre, 
Un camp d’autres puinés assembla, hasardeux, 
Et quittant son pays, fut capitain d’eux, 
Traverse la Hongrie et la Basse Allemagne, 
Traverse la Bourgogne et la grasse Champagne, 
Et hardi, vint servir Philippe de Valois, 

Qui pour lors avait guerre avec les Anglais “ . 

J. A. Vaillant, profesorul de franceză de la 
Colegiul ,,Sfântul Sava” din Bucureşti a reprodus în 
cunoscuta sa lucrare La Roumanie (1844) 
genealogia poetului, fără să se îndoiască de faptul 
că locul de unde a plecat bunicul lui Ronsard era 
Ţara Românească. Vasile Alecsandri, cunoscând 
părerea lui Vaillant, adaptează şi localizează 
afirmaţiile poetului francez despre strămoşul său, 
în poezia Banul Mărăcine care s-a bucurat de mare 
audienţă. El a transformat pe marchiz în ban şi a 
tradus Ronsard prin Mărăcine (franţuzescul ronce = 

mărăcine), creând astfel legenda originii olteneşti a 
lui Pierre de Ronsard. 

În 1855, la Paris, a apărut versiunea franceză a 
Banului Mărăcine, în cadrul traducerii volumului 
lui Vasile Alecsandri, Balade şi cânturi populare ale 
românilor, cu prefaţa gazetarului A. Ubicini, 
considerat o autoritate în cunoaşterea problemelor 
româneşti.Etimologia numelui Ronsard a stat în 
atenţia mai multor cercetători. În 1868, de 
Rochambeau, în Familia Ronsard, afirmă că spre 
jumătatea secolului al XIV-lea trăia în România un 
domn numit Ronsart sau Korsart al cărui fiu, 
Baudouin a plecat în Franţa. În 1891, ungurul Ştefan 
Szamota se întreabă dacă Pierre de Ronsard are 
origine românească, bulgară sau ungurească şi 
concluzionează că strămoşii poetului îşi au originea 
în sudul Dunării, într-un loc numit Tirnovoi, tradus 
în franceză Ronsard (ronce, épine). Rochambeau 
stabileşte etimologia numelui în legătură cu peştii 
numiţi ross, aflaţi pe blazonul familiei, peşti care nu 
sunt decât în Dunăre. 

 Elena Vulcănescu afirmă, în revista ,,Ramuri”: 
,,Ecuaţia Banul Mărăcine – Pierre de Ronsard, îmi 
pare un mit bicefal, sublimare a valorii simbolizate 
dintr-un stejar celtic inversat, înspinat cu ghirlanda 
mărăcinelui ca variantă a vâscului aurit, după care 
spiritul românesc se tot caţără, căutându-şi cereştile 
rădăcini” 

R 
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Elena Cristina POTOP 
 
 
 

Necunoscuţii 
cunoscuţi 

 
 

e-am obişnuit poate, atunci când vine vorba 
despre artă, să aducem aminte numai de nume 
mari ale acesteia. Leonardo da Vinci, 

Michelangelo sau Picasso, vor fi răspunsuri pe buzele 
majorităţii dintre noi. De aceea, am hotărât ca de aceasta 
dată, în textul ce urmează, sa aduc aminte de 
personalităţi mai puţin cunoscute. 
 

          
,,Monkey Child”                                                                               

 
Am ales-o, dar nu la intâmplare pe Lavinia Fontana 

(1552–1614 - Bolognia), deoarece anul acesta se împlinesc 
400 sute de ani de la trecerea sa în nefiinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
Fiică de artist, Lavinia Fontana, cunoscută astăzi ca 

prima femeie artist, lucrând cot la cot cu ai săi colegi de 
parte masculină, îşi incepe cariera devreme trecând prin 
atelierul tatălui său, acesta din urma fiindu-i invăţător. 
Probabil voinţa, concurenţa şi dorinţa de afirmare, 
coroborâte cu obligaţia de a duce mai departe afacerea 
familiei, o aduc pe tânăra pictoriţă in prim planul artistic 
al perioadei sale. Aşa se face că la vârsta de doar 23 de de 
ani, Lavinia Fontana prezintă prima sa lucrare de 
amploare (reprezentând un portret, subiect abordat de 
artistele acelei vremi) intitulată ,,Monkey Child”, care 
din păcate nu a rezistat timpului. 

                                                   
Insă imaginaţia de care dădea dovadă, pentru 

recrearea imaginilor din trecut şi fina sa paletă 
cromatică, impreună cu numeroasele comenzi pe care le 
primeşte, dau şansa şi curajul artistei, de a explora şi alte 
teme ale artei, născându-se astfel: ,,Holy Family with 
Saints Margaret and Francis”, lucrare care, după părerea 
unora ar fi fost comandată şi apreciată de cuplurile 
proaspăt căsătorite ce urmau a avea copii.  

Influenţata poate, de instinctul matern, Lavinia 
Fontana introduce in aceasta lucrare un puternic simbol 
al protecţiei impotriva pericolelor şi anume prezenţa 
Sfintei Margareta. Cunoscută şi sub numele de Marina 
(in calendarul creştin ortodox), Sfânta este enumerată 
printre aşa zişii ,,Patrusprezece Ajutători”. Fecioara 
martiră, originară din Antiohia, era invocată in Evul 
Mediu in vreme de primejdie dar şi pentru a proteja 
femeile ce nasc.    

 
In cazul de faţă - ,,Holy Family with Saints Margaret 

and Francis” - , pe fecioară o putem identifica in partea 

N 
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de jos - stânga  lucrării, prin simbolul său dragonul ( 
simbol ce face parte din viaţa fecioarei, aceasta din urma 
fiind inghiţita de un dragon). 
 

 
 ,,Holy Family with Saints Margaret and Francis”  

 
Incarcată de simbolism, lucrarea se poate să fi fost o 

sursa de comfort pentru femeile insărcinate la acea 
vreme. 

 
Fie ca sunt influenţaţi de fiinţe supranaturale, sfinţi, 

natură sau chiar de propia fiinţă - deoarece, pană la 
urmă toate cele de care am adus aminte, contribuie la 
formarea noastră umană - pictorii au interpretat, au 
sintetizat prin propriul filtru ceea ce au văzut cu mintea, 
cu ochii. In cazul Laviniei Fontana observăm simboluri 
ale maternităţii şi protecţiei.  

 
La pictorul francez Claude Joseph Vernet (14 August 

1714 – 3 December 1789) spre exemplu, admiraţia pentru 
natură, atmosferă, lumină - in general elemente ale 
peisajului -  se intalneşte in intreaga sa operă. Peisagist 
de fel, Claude Joseph Vernet nu uită de seamănul său 
(omul), pe care il introduce in opere adesea, făcându-l pe 
acesta parte complexă din natură. Bun observator al 
lumii materiale şi al fenomenelor naturale, pictorul 
ajunge unul dintre cei mai de seamă peisagişti ai 
perioadei sale, după cum chiar el exprima despre sine: 
“Cum sa pictezi cerul, pamântul, oceanul, nimeni nu ştie 
să picteze mai bine ca mine, un peisaj”. 

Combinaţia intre observaţia atentă a atmosferei şi 
armonia cromatică ce aduce aminte de Claude Lorrain 
(1600-1682) reprezintă o constantă in ceea ce priveşte 
stilul lui Vernet inchinat şi indatorat  parcă, naturii. 

Intr-adevar, Claude Joseph Vernet observă natura şi 
o transpune cu uşurinţă pe pânzele sale. Oprindu-ne un 
pic asupra acestui cuvânt ,,Natura”,  prin simpla 
observare a dicţionarului, vom observa că: Naura - in 
sens larg, este echivalentul lumii materiale, universului 
fizic, universului material sau, simplu, Universului dar şi 
naturii umane.  

Dacă de natura echivalentă cu lumea materială in 
textul de faţă, s-a ocupat Claude Joseph Vernet, natura 
umană sau ,,Vocea umană” de care vom vorbi mai trziu, 
ii revine lui Jean Maurice Eugène Clément Cocteau  (5 
iulie 1889 -11 octombrie 1963). 

Poet, scriitor, pictor, dramaturg şi cineast, acesta este 
una dintre cele mai de seamă prezenţe ale Avangardei 
parisiene, dintre cele două razboaie mondiale. Ca 
reprezentant al acestui curent, Jean Cocteau rupe şi 
reinventează poesia şi filmul, lucru pe care majoritatea 
artiştilor din acea vreme il doreau. Avangarda 
reprezenta mişcarea intelectuală ce dorea detaşarea de 
tradiţiile deja consacrate, căutând noi soluţii radicale şi 
conturarea unor noi formule excentrice şi indrăzneţe de 
exprimare. 
 

       ,,The morning 
   

Noile soluţii se regăsesc in intreaga carieră a lui 
Cocteau, in ,,Frumoasa şi bestia”, ,,Vulturul cu două 
capete, etc, dar ceea ce mi-a atras atenţia indeosebi a fost 
piesa de teatru ,,Vocea umană” .  

La prima vedere piesa pare simplă, implicând o 
singura actriţa pe o scenă, vorbind la telefon. La celalalt 
capăt al firului, Cocteau ne dă impresia că femeia discută 
cu iubitul său de la distanţă. Până aici nimic concret nu 
pare a se inchega. Ba mai mult, prin gesturile actriţei 
(mutarea telefonului), accentul cade pe aparat lăsând in 
planul secund omul 

http://ro.wikipedia.org/wiki/5_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/5_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1889
http://ro.wikipedia.org/wiki/11_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1963
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pictor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cinematografie
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  ,,The Shipwreck”    

 
. In realitate, doar din vocea femeii (vocea bărbatului nu 
se aude) ne putem da seama ca este vorba despre o 
dragoste neimpărtăşită. Aceasta işi doreşte tandreţe din 
partea celui pe care il iubeste cu disperare, o femeie ce 
pulsează la capătul firului implorând o minciuna care să 
amâne finalul.  
 

Piesa aduce in actualitate, cruda falsitate a firii 
umane şi a mercantilismului, realitate in care totul se 
poate cumpăra unde nici măcar pura iubire nu scapă 
nevătămată. Balanţa este inclinată in favoarea banilor, 
indiferent de licărul de speranţă şi marturisirea 
dragostei. 

 
Poate cruda realitate cotidiană şi mercantilul ne fac 

să devenim inpasibili astăzi la adevăratele valori 
artistice, valori ce au fost uitate sau poate chiar 
nedescoperite de mulţi dintre noi. 

 
Uităm de personalităţi ce au creat adevărate 

capodopere, personalităţi ce astăzi sunt ignorate sau 
uitate. Insă motto-ul lui Jean Cocteau: ,,O capodoperă 
este o partidă de şah câştigată prin şah mat” ne poate 
influenţa. Orice joc, cât de greu, cu voinţă şi speranţă, se 
poate câştiga.  

Portretul lui Jean Cocteau 
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Emanuela ILIE 
 
 
 
 
 

Văzătorul 
 

resimţeam, parcurgându-i 
jurnalul andaluz (La umbra 
lui Don Quijote), că poeta 

Carmelia Leonte se pregăteşte de 
fapt pentru proba ficţionalului pur. 
„Pur” e un fel de a spune, pentru că 
şi în romanul Văzătorul (Eikon, Cluj-
Napoca, 2014) fibra poetic-vizionară 
a scriiturii şi tematica ei freatică 
amintesc adesea (nici nu se putea 
altfel!) de poemele în proză din 
Melancolia pietrei şi de excelentele 
versuri din Procesiunea păpuşilor, 
Graţia viespilor ori Fiul sunetului. 
Preocuparea constantă a scriitoarei – 
descifrarea raporturilor dintre fiinţă 
şi Fiinţă, dintre existenţă şi 

transcendenţă – îmbracă însă, 
pentru prima dată, haina unei 
stranii, imposibile poveşti de iubire 
cu trei protagonişti: profesorul de 
filosofie Sever Filimon, eleva Iris 
Iacob şi infirmiera Felicia. Moartea 
accidentală a unuia dintre ei şi 
vânătoarea de vrăjitoare care 
urmează par a se converti în 
radiografia necruţătoare a unei lumi 
obsedate să identifice în celălalt 
propria apetenţă pentru rău. 
Cititorul înţelege însă repede că 
aceste noduri narative nu sunt 
altceva decât simple pretexte pentru 
disertaţie. Osatura epică este 
îmbrăcată cu grijă într-o carnaţie 

eseistică de cea mai bună calitate. 
Vocile care poartă, justifică şi 
multiplică înţelesurile simbolice ale 
poveştii de la interfaţa textului 
glosează, ingenios, pe teme dintre 
cele mai diverse, de la 
supravieţuirea în trepte („cărţile, 
gândurile, animalele cu un singur 
ochi nu sunt evadări din real, ci 
punţi de împăcare nu prezentul”), 
maternitate („mama este antonimul 
sinuciderii”) şi îndurare („o formă 
de iubire”) până la foşnetul 
copacilor („limbajul metafizic care 
ne face lumea mai frumoasă”) şi aer 
(„respirând, ne aflăm în lume şi 
lumea în noi”). Cele mai dense 
pagini din roman descriu, prin 
decantări tulburătoare ale 
existenţialului, lumile interioare ale 
maturilor Sever şi Felicia, respectiv 
ale adolescenţilor Iris şi Gabriel – cei 
patru văzători/ constructori de 
viziuni, egal înrobiţi „fiorilor 
nelămuriţi” ai supra- ori trans-
realităţii care va ajunge să îi 
absoarbă în întregime, salvându-i 
practic, prin frumuseţea ei 
misterioasă, de mizeriile înfiorătoare 
din jur. In fapt, mai înainte de orice, 
Văzătorul rămâne o carte, sfâşietor 
de tristă pe alocuri, despre 
stranietatea şi puritatea adevăratei 
frumuseţi. 

● 

P 
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Inside Zone  
Homage to film director, Andrei Tarkovsky 
 
Opening: Friday, July 4, 7-9pm 
Poetry reading: Friday, July 4, 8pm 
Opening Hours: Saturday – Sunday, July 5-6, 1-5pm 
 
 

e are happy to present a special summer event 
at Exhibition Space Sydhavn Station: A 
personal tribute to the Russian filmmaker, 

Andrei Tarkovsky, who is one of the greatest poets of 
cinematic art and multiple winner of the Cannes Film 
Festival. 
 

 
 

The event, Inside Zone, is an interdisciplinary 
research project initiated by the Romanian poet and 
artist, Florin Dan Prodan. It is based on a concept of the 
ZONE as it is described in Stalker - a masterpiece of 
Andrei Tarkovsky. The movie is based on the novel 
Roadside Picnic by the Strugatsky brothers. It portrays a 

risky and mysterious expedition led by the Stalker. He 
takes his two clients to a site known as the Zone, a 
forbidden area, where the normal laws of physics no 
longer apply. The purpose of the trip is to encounter "the 
Room", which has the supposed potential to fulfill a 
person's innermost desires. 

 
The event at Exhibition Space Sydhavn Station will 

not only encompass a book launch & poetry reading 
from the Inside Zone poetry anthology (authors: Omar 
Bhatia (UK), Cliff Forshaw (UK), Florin Dan Prodan 
(RO), George Serediuc (RO), and Mathura (EE)), but also 
a presentation of the Transylvanian art residency and 
festival called Inside Zone in Borsec, and a multimedia 
installation comprising simultaneous screenings from 
the movie, Stalker and short videos of the artists (Caro 
Krebietke (DE), Sanne Kabalt (NL), and Cory Kram (US), 
who have all been passing through this unique 
landscape of Transylvania. The combination of the 
images of Tarkovsky’s Zone and the ones from Borsec 
has the structure and logic of an itinerary for a spiritual 
journey. A journey, that seems to be an ideal to begin at 
station of Sydhavn – a space, where the trains and 
journeys starts every minute… 

 
The event is presented by Florin Dan Prodan (b. 

1976), a poet, multimedia artist and cultural promoter 
living in Romania. He holds a BA in Literature and an 
MA in Cultural Anthropology and Comparative 
Literature. He runs Artfest Cultural Association and is 
the leader of Zidul de Hartie, a Romanian writers’ and 
visual artists’ group founded in 2008. Since 2007, he is 
the executive director of Inside Zone, a yearly 
international arts festival and artist residency in Borsec, 
Transylvania and Seven days in Asia an arts and film 
festival in Suceava city. He published poetry books such 
On the Road. Travel poems, Shambhala Press, Nepal, 2012, 
Poem pentru Ulrike, Vinea, 2013, Poeme si note informative 
despre eroi si morminte, Zidul de Hartie, 2014.  

●

W 
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Interni in un interno 
Justin Bradshaw alla Cappella Gandini, 2014 
 

 

 
venimentul prezintă o 
expoziţie de 12 picturi în 
ulei ale artistului britanic 

Justin Bradshaw, care prezintă 
interioare ale bisericilor celebre 
veneţiene pictate într-un stil 
aparte aproape impresionist, în 
contextul intim al Capelei 
Gandini (secolul al XVIII-lea, o 
capelă în Padova decorată în 
întregime în interior de artistul 
conceptual american Jack Sal în 
1986 şi pe care noi am prezentat-
o cu câteva numere în urmă când 
a fost inaugurată în iunie 2012).  
 

 Vernisajul a avut loc sâmbă-
tă, 7 iunie 2014 la capela sus 
amintită, denumit în continuare 
şi "Sfanta Maria della Maternità", 

via Due Palazzi 2, Padova 
(www.cappellagandini.org)  

 

Principalul scop al aceastei 
expoziţii este premiera seriei de 
picturi semnate de Justin 
Bradshaw, în scopul de a inau-
gura Chapel Gandini ca un 
spaţiu cultural complex în care 
activităţile să nu aibă doar un 
caracter pur religios, ci, de 
asemenea, educaţional, social. 

Contrastul dintre natura 
conceptuală a transformării inte-
riorului Capelei de către Jack Sal 
şi abordarea minunat "participa-
tivă", într-un manifest încadrat în 
conceptul original al lui 
Bradshaw despre talentul artistic, 
nu ar putea fi mai evident ca în 
această locaţie. Pentru a se 

sublinia mai mult, Bradshaw a 
ales pentru această ocazie o serie 
de douăsprezece picturi repre-
zentând interioare ale unor 
biserici din Veneto, care sunt, ori 
celebre, ori se bucură de o relaţie 
specială cu aceeaşi Capelă 
Gandini. Deci, titlul expozitiei, 
"Interioare din interior", şi viziu-
nea dublă oferită publicului, 
corespondenţa profundă a conţi-
nutului cu interiorul capelei, în 
raport cu Sal, al interiorului 
intrinsec, de asemenea,cu alte 
lăcaşe de cult, din imediata 
apropiere a capelei, în conformi-
tate cu viziunile lui Bradshaw - 
permite elementor heterogene să 
se distingă prin aspectele formale 
ale activităţii celor doi artişti, 

E 
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fiecare aparând în toată splen-
doarea individualismului lor.  
 

Întreprinderea artistic-con-
ceptuală efectuată de către Jack 
Sal la Chapel Gandini, ideea din 
spatele muncii sale - care 
prezidează în design-ul general 
al locului – toate au asceeaşi 
prioritate faţă de considerentele 
estetice şi materiale care au 
condus la executarea lucrării. Şi 
în conformitate cu această 
abordare, toate elementele din 
intervenţiile sale planificate ar 
putea fi puse în aplicare de către 
oricine echipat cu un protocol de 
instrucţiuni suficient de precise 
cu privire la ce să execute şi cum. 
Ca atare, toate aceste elemente au 
devenit proiecţii de posibile 
acţiuni de privitorului, care este 
într-un sens co-responsabil 
pentru activitatea şi efectele pe 
care acestea, la rândul său, le are 
pentru el.  

 

În seria descriptivă naturală, 
o parte din picturile în ulei par 
impresioniste în foi unde mini-
aturile din cupru sau zinc ale lui 
Justin Bradshaw – realizate cu o 
atenţie meticuloasă la detalii şi 
de coerenţă deosebită care a fost 
întotdeauna motto-ul său - sunt 
maiestria care certifică mâna şi 
tehnica artistului şi capacitatea sa 
de a imita similitudinile cu 
biserica în interiorul în care sunt 
prezentate surprinzând diverse 
aspecte "cvasi-fotografice", care 
prevalează realitatea de departe. 
Aici, privitorului i se cere să se 
întrebe cărui har, cărei panoplii 
de talente excepţionale îi sunt 
tributare rezultatele afişate de 
artist în executarea lor, şi să se 
simtă mulţumit pentru că el nu 
ar putea să-şi coordoneze mintea 
suficient pentru a fi capabil să 
facă acelaşi lucru. Un sentiment 

de lejeritate şi neglijare însoţeşte 
plăcerea pe care acestea o 
atribuie atunci când urmăriţi 
picturile, o emoţie, care este uşor 
de împărţit cu alţi spectatori din 
umbră şi simţiţi nevoia să lăsaţi 
posibila semnificaţie şi funcţie a 
clădirilor pe care ele le descriu.  

 

 
Domul din Vitelbo 
 

Desigur, toată lumea este 
conştientă de gama vastă de 
subiecte care caracterizează 
acuarele care dictează universul 
culorilor şi picturile în ulei ale 
maestyrului Bradshaw - de mai 
multe "instantanee", în care 
elementele disparate ale Romei 
clasice, medievale, renascentiste 
şi arta contemporană le amestecă 
adesea în moduri paradoxale, 
portrete sale stranii, seria de 
miniaturi fine în care, prin 
metafora pregnantă a simbolisti-
cilor sexuale feminine, sunt 
abordate teme de dorinţă, chin şi 
suferinţă, investigaţiile sale în 
jurul valorii afective sociologice 
conceptualizate printre diferite şi 
uneori contradictorii contexte 
mitologice - ştie că el este un 
artist care caută în mod constant 
mai multă claritate, dependent 
all'impervia de orice provocare 
pentru a face un sens şi o menire 
acestei lumi care se infiltrează în 
noi sau se refugiază în jurul 
nostru şi la rolul pe care îl purta 
civilizația umană, dar în 
concordanţă cu necesitatea de a 
aspira la sublim.  

 
 

Informaţii biografice 
despre Justin Bradshaw  
 

Justin Bradshaw s-a născut în 
Londra în 1971. Absolvent al Art 
City College şi East London, încă 
de la începuturile sale a arătat o 
anumită înclinaţie pentru 
tehnicile de acuarelă şi ulei pe 
mediile heterogene, cum ar fi 
cuprul, zincul şi lemnul. După ce 
s-a stabilit în Italia, în 1994, el a 
lucrat în principal pe bază de 
comandă, dar de asemenea, a 
participat la numeroase expoziţii 
de grup, printre care numărul 01, 
care a avut loc în 2008, în Salile 
Mănăstirii de Bramante în Roma, 
şi la Calea Crucii, un proiect 
multimedia ce a avut loc în anul 
2006 în Melbourne, Australia, cu 
ocazia reprezentării Simfoniei 
corale a lui Brenton Broadstock, 
cântată de către Corala contem-
porană australian, concertul fiind 
însoţit de proiecţia de imagini 
după cincisprezece dintre pictu-
rile sale.  

Datează din octombrie 2000 
prima sa expozitie individuală, 
Painter of Light (catalog cu text 
de Maurizio Bean Arch), la Sala 
Margana de la Roma, după care 
au urmat altele, inclusiv la Roma 
Sketchbook în 2013, în Sala 
Sibilelor de la mănăstirea de 
Bramante (unde a inaugurat 
vânzarea desenelor sale originale 
în librăria  mănăstirii).  

Lucrările sale fac parte din 
mai multe colecţii particulare. 
Trăieşte şi lucrează in Civita 
Castellana, în provincia Viterbo.  

 

Luigi ATTARDI
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Suzana FÂNTÂNARIU 
 
 
 
 
 
 

'89 din UŞĂ 
 

 

 

 
 

 din Uşă „Galeria 89” este un proiect gândit 
pentru „Memorialul Revoluţiei din Timişoara” 
împreună cu Traian Orban şi Pavel Vereş şi 

năzuieşte să fie mai mult decât o galerie de artă. Ceea ce 
ar însemna un spaţiu simbolic în care artele plastice 
evocă momentul 0 al României democratice dar, mai 
ales,interpelează timişoreanul de azi să mediteze la ceea 
ce a mai rămas din Decembrie 1989.Iar întrebările nu se 
vor neapărat confortabile:Cât a mai rămas din noi, cei de 
atunci?Ce am făcut cu Revoluţia de la Timişoara?Unde 
au ajuns speranţele noastre?Ce sau Cine ni s-a deschis, 
Ce sau Cine ni s-a închis în tot acest sfert de veac ce s-a 
topit de atunci?Cum ar trebui să le ţinem memoria vie 
celor ce au plecat? Iată de ce expoziţia Doamnei Suzana 
Fântânariu, „89 din Uşă”, este nu doar cea mai inspirată 
alegere de a inaugura acest spaţiu al unei Memorii încă 
nevindecate, ci singura! Pentru că atunci, în Decembrie 
1989, noi, timişorenii, ne-am luat Neamul în spate şi am 
trecut, cu el, prin Poarta, Bolta, Strunga, Uşa dintre Somn 
şi Viaţă. Semn, simbol al trecerii, al vămii dintre un 
Afară şi un Înăuntru, al unei bariere dintre Sacru şi 
Profan, Cer şi Istorie, frică şi eroism, dictatură şi 
libertate, viaţă şi moarte, Uşile transfigurate de Doamna 
Suzana Fântânariu rescriu cu forţă şi patetism acest 
întreg alai de semnificaţii. De emoţii. De reprimări. De 
mirări în faţa unui miracol. De fantasme. De umbre vii 
ale celor ce nu mai sunt printre noi. De nori. De 
remuşcări. De speranţe. De iubire, frică, nebunie şi 
mîntuire.Cât din acestea mai pâlpâie astăzi? Doar 
dumnevoastră, cei ce le vedeţi aici şi în gând, ne puteţi 
spune.Şopti. 

Marcel TOLCEA  

   

 

89 
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Configuraţia arheologică a unui timp nefast 
}n pp. 581-628 sunt reproduse lucr[ri ale artistei Suzana Fântânariu  
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Giuseppe BONAVIRI  
(Minéo, Catania, 1924 – Frosinone, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

Viitorul scriitor îşi ia licenţa în 
medicină în oraşul de reşedinţă, Catania, 
în 1949. Îşi începe cariera de medic 
militar la Casale Monferrato (Alessan-
dria), perioadă în care scrie romanul „Il 
sarto della Stradalunga” (Croitorul din 
Stradalunga), apărut în 1954 în colecţia 
„I gettoni”, îngrijită de Elio Vittorini la 
Editura Einaudi. Revine în localitatea 
natală, unde lucrează ca medic, apoi ca 
ofiţer militar. Din 1958 este medic 
cardiolog la spitalul din Frosinone. 
Literat prodigios, poet şi prozator, 
Bonaviri a publicat peste 35 de cărţi, 
traduse în câteva limbi europene, dar şi 
în arabă şi chineză. Originalitatea 
inconfundabilă a lui Bonaviri în actuala 
belestristică italiană constă în alchimicul 
talent de a salva, omologa şi sublima 
genealogiile şi eresurile meditera-neene 
în istoria contempoană, de a ridica 
exaltantele roade ale ştiinţei veacului XX 
la puterea unei viziuni cosmice în care 
viaţa şi moartea noastră, atomul, gala-
xiile, frunzele, pietrele, apele, păsările 
sunt unul şi acelaşi circuit vital, între cer 
şi pământ. Explicându-şi propriile scrieri 
în cheia localităţii natale, Bonaviri a spus 
că Minéo „a favorizat dintotdeauna 
naşterea unor poeţi şi gânditori din 
rândul sătenilor şi meşteşugarilor, graţie 
tradiţiei, climei, zefirului, vântului, su-
prafeţelor electromagnetice terestre, 
lunare, solare, metabolizate prin fantas-
tice spirale de acid dezoxiribonucleic...” 

Între cele mai rezistente cărţi de 
proză reţinem, în afara romanului de 
debut, „Il fiume di pietra”, „La divina 
foresta”, „Notti sull’altura”, „Novelle 
saracene”, „Il vicolo blù”. Atât despre 
opera sa epică, cât şi despre cea poetică, 
din care semnalăm culegerile „Il dire 
celeste”, „O corpo sospiroso”, „Il dormi-
veglia”, „Chigò”, „Il re bambino”, s-au 
pronunţat cei mai de seamă scriitori şi 
critici italieni, începând cu Carlo Sali-
nari, Giorgio Barberi-Squarotti, Giaginto 
Spagnolettti, Giuseppe Manacorda, şi 
terminând cu Italo Calvino, Enzo 
Siciliano, Carmine di Biase, Paolo 
Ruffilli, Maurizio Cucchi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bonaviri şi-a reunit selectiv volu-

mele de poezie într-o masivă şi elegantă 
antologie, Il dire celeste (Milano. 
Mondadori, 1993, introducere de 
Giuliano Manacorda), urmată recent de I 
cavalli lunari (Milano, Scheiwiller, 2004). 
Poemele traduse de noi in premieră 
absolută fac parte din aceste ultime două 
cărţi. 

Manacorda vorbeşte în studiul său 
introductiv de „ amplul cântec metafizic 
al poetului ce nu ezită să decoleze cu tot 
eposul sicilian şi mediteranean (tatăl, 
mama, rudele, locul natal, fauna şi flora) 
într-o supralume prezidată de timpul 
dispersiei şi comuniunii simultane. O 
supralume a viziunii ştiinţifice şi 
totodată a revelaţiei poetice, graţie căreia 
particulele de materie-antimaterie, 
indestructibile probe ale acelei trace 
originaire, ale memoriei Creaţiei, capătă 
semnul unor noime fantastice, ţesute 
prin firele secrete ale magiei şi emoţiei 
artistice. Dictată de un principiu al 
analogiilor multiple, poezia lui Bonaviri 
este o concatenare de texte mnemonice şi 
celebrative, care focalizează frumuseţea 
vieţii în oglinda marilor metamorfoze, 
mitologice şi totodată cuantice. 

Nutrită de spiritul filosofic al 
vechilor greci, dar şi de imagistica 
magicosmică a unor Dino Campana, 
Paul Valéry, Quasimodo sau Mario Luzi, 
poezia lui Bonaviri are darul da a-şi 
teleporta cititorul, din cele mai umile 

scenarii ale realului sau din conceptul 
savant în plină metaforă cognitivă, din 
propria mitologie afectivă, în plin limbaj 
sideral. Aşadar, facem pasul insesizabil 
din istoria vieţii şi morţii noastre în cea a 
poeziei universale, din afectatul cod 
expresiv al şcolilor fedeli d’amore şi ars 
amatoria, înnobilat de artele poetice ale 
Renaşterii şi modernităţii (epicul 
fabulos, imaginarul infantil, estetica 
ocaziilor etc.), în misterioasa cercetare 
intraverbală a pstmodernului Andrea 
Zanzotto.  

Cultivator al metaforei-şoc într-un 
peisaj uman şi natural sustras timpului,  
dar aflat cu el într-o ocultă corelare 
cuantică, gravor de sculpturale secvenţe 
cromatice pătrunse de iubire, moarte şi 
religiozitate, Bonaviri vizualizează ideea 
perenă, sapienţială  în chip de poezie şi 
iconografie heraldică a condiţiei noastre: 
pelerini ai circuitului cosmic, cu dubllă 
vocaţie: pulbere stelară şi deopotrivă 
divină. Adevărul e că textele sale poetice 
nu pot lipsi din nicio antologie italiană 
sau universală: cum am putea face 
abstracţie de pildă, de acel sfâşietor Duet 
între Mamă şi Fiu, actori ai enigmei şi 
elegiei planetare, embleme şi mesageri ai 
artei poetice bonaviriene. 

 

 
Prezentare şi traducere de  

Geo VASILE
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II vento di 
luglio 

  

Se in luglio. figlio, senti il vento  
che sull'altura dà parola  
ai bianchi ulivi,  
avrai la misura di quanto 
s'aggrega e disgrega  
negli infiniti contrari del Visibile; 
se intrecci uccelli e pesci 
e il tuo passo al mio  
lungo la crespa corrrente  
nella quale sorge la luna,  
rarefatto il tuo corpo ritornerà  
alle immortali fanciulle.  
II gallo Polieno si rallegrerà  
e cantando lo dirà alla Terra.  
 

       

Tutto lo mondo 
canta  

 

Della madre  
la mano che impastò pane fu chiusa  
nel tronco di noce tra fronde  
dove cantò il gallo;  
il piede che camminò sui monti 
e nell'ombrura delle valli  
in fiIi d'oro fu trapunto in bisso 
per ulivi dove di ramo in ramo 
ballava il pettirosso; I'occhio  
in cui fu la mente rinacque  
per equiseti sulla riva dove  
il merlo faceva il nido.  
 
Tutto lo mondo canta.  
Canta il gallo,  
canta la gallina,  

Vântul de iulie  
 

 
 
Daca în iulie, fiule, auzi vântul 
pe creastă dând grai 
măslinilor albi,  
vei avea măsura a ceea ce  
se compune şi se descompune  
în infinitele contrarii ale Văzutului;  
dacă-mpreuni păsări şi peşti  
şi pasul tău cu al meu  
de-a lungul văluritului râu  
în care luna răsare,  
rarefiat trupul tău se va întoarce 
la fecioarele fără de moarte.  
Cocoşul Polieno se va veseli  
şi cântând o va spune Pământului.  

 
 

Toată lumea 
cântă  

 

 
A mamei  
mână care-a frământat pâine fu-nchisă  
în trunchiul de nuc printre frunze 
unde cântă cocoşul;  
piciorul ce-a păşit peste munţi  
şi prin adumbritele văi fu  
în fire de pânză şi aur brodat 
printre măslini unde din ram în ram  
dansa guşă-roşie; ochiul  
în care-a fost cugetul renăscu  
din florile de barba-ursului pe malul  
unde mierla-şi făcea cuibul.  
 
Toată lumea cântă.  
Cântă cocoşul,  
cântă găina, 
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e al verone tra ranuncoli la regina.  
Canta in chiarore nube sonnolenta,  
il calabron ronza sulle fèrule, e al  
fosso parla in brillamenti  
la stella Venere.  
 
 
 
 
  

Il fabbroferraio  
 

 
 
 
Tra giunchi e vimini andava il cacciatore,  
il fabbro gia batteva ferri al mulo. Fuori  
alle finestre sciamava marzo.  
 
Tacite le strade: I'anemone con sfarzo 
di lume si sgelava sulla zolla, attorno  
gli cresceva minuto grano.  
 
Lasciato il gufo dormente, Gesù  
veniva per battere il maglio. II maestro 
San Pietro guardava, splendente.  
 
Gesù Bambino prendeva acceso, in su,  
un carbone che da cavo in cavo di mano  
si passava, scaldando così la tramontana.  
 
Quand'era in sul farsi la sera da cisterne  
e fogliame folto pieno d'astri, piano 
fiammeggiava la bottega.  
 
Il fabbro con lega di platino, sotto 
lanterna,  
faceva scimitarre, e bombarde, per il Re  
dalla grande favella.  
 
 
 
 
 

şi-n tindă prin flori de piciorul cocoşului, 
regina.  
Cântă-n limpezime norul somnoros,  
bondarul zumzăie pe aerèle.  
şi gropii îi vorbeşte-n străluciri  
steaua Venus.  
 
 
 
                 

Fierarul  
 

 
 
 
Pe când printre răchite şi trestii păşea 
vânătorul,  
fierarul bătea deja potcoava catârului. 
Afară la ferestre roia martie.  
 
Domnea încă tăcerea pe drumuri: 
anemona 
 în răsfăţul luminii se dezgheţa-n brazdă, 
în jur 
 îi creştea grâu mărunt.  
 
Lăsând buha să doarmă, Isus  
venea să bată cu maiul. Meşterul  
Sân Petru se uita, înluminat.  
 
Copilul Isus prindea în aer tăciunele  
aprins trecându-l  
dintr-o mână în alta  
din căuş în căuş, încălzind vântul rece.  
 
Numai ce soarele asfinţea din puţuri  
şi  frunzişul burduşit de stele, se arătau  
pâlpâind vâlvătăile fierăriei.  
 
Fierarul din aliaj de platină, la felinar,  
făurea iatagane şi bombarde pentru 
Regele  
vestit prin viu grai.  
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Mutandine 
firmate Cardin  

 
 

 
Quando Zamina con pendenti blu e 

capelli splendenti.  
stende al fiorito balcone, prima di lavarle,  
le mutandine di pizza bisso pazzo, lei 

ridente,  
 
s'ergono sui colli mandorli e fichidindia, 

le averle  
s'alzano in volo per raggiungerle con le 

api  
succhiarine, mentre a Giuseppe spuntano 

le ali.  
 
Giuseppe è un demonietto triste, ora apre 
 le narici, fremon: e tutti girano alle 

mutandine attorno, 
 le penetrano, anche il picchio pacchio, e il 

vecchio lupo.  
 
L'indumento ha dolce l'afrore  
d'acqua filtrata nei rosai, di leucociti, di 

piovorno  
cader di stille, c' è dell’alma il cuore.  
 
O Zamina, facciamo I'amore con lo 

schiocco d'apertura? 
Tutto lo mondo è in fioritura, il pesce  
lecca I'alga, Giuseppe il bisso; o eterne 

acque d'amatura!  
 
Stridono le cicale, il cielo in 

riscintillamento  
si fa, tutti vanno in paradiso, e l'arabo alla 

Mecca; 
 Zamina, o mia vanità del vivere in 

annullamento!  
 

Chiloţi semnaţi 
Cardin  

 
 

 
Când cu cercei albaştri şi păr strălucit juna 

Zamina,  
râzătoare-şi agaţă pe-nfloritul balcon, 

înainte să-i spele,  
chiloţii de fină dantelă candrie,  
 
se-aridică pe coline migdali şi nopali, 

codălbiţele 
îşi iau zborul să-i ajungă-mpreună cu-

albinele 
sugare, în vreme ce lui Giuseppe-i răsar 

aripi.  
 
Giuseppe e un drăcuşor trist, iată-l cum 
 freamătă, amuşinând: şi toată lumea se 

învârte după ei,  
îi penetrează, chiar şi ciocănitoarea 

lacomă, lupul bătrân.  
 
Veşmântul are damful dulce  
al apei strecurate de trandafiri, de 

leucocite,  
de picături ploioase, hrană a inimii.  
 
Oh Zamina, ne vom iubi puşcându-ne 

pieptul?  
În înflorire se află lumea-ntreagă, peştele  
linge alga, Giuseppe dantela; oh veşnice 

ape ale-ndrăgostirii!  
 
Ţârâie greierii, cerul îşi dă toată 

strălucirea  
pe faţă, toţi merg în rai, şi arabul la 

Mecca;  
Zamina, oh amăgire a vieţii mele în 

pierzanie!  
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Leccar Iieve 
marina  
 

 
 
 Tu donna che mi stai accanto 
in sottogonna di tulle 
e di raso mutandine rosa  
con le ascelle aperte come fiori d'acanto  
e i piedi che ti pùtono come pesciolin in 
agonia, 
è momento, sai, che su di me ti posi.  
 
Lungo le coste dello Jonio si leccano  
sardine e sardini, è un leccare morbido  
marino. E ovuli succhiano 
e nemaspermi dispersi per il mare, 
e altrettanto fa questa serotina luna  
con i miliardi di fotoni del sole al 
tramonto.  
 
E ‘ ora che tu, Beatifica, mi inluni  
con bocca piedi e vari tuoi incavi.  
Puti come l’erba vulvaria in fiore 
tolte le mutandine rosa; la tardiva  
viola nel bosco di Beneventano a Mineo  
apre blu i petali e inghiotte fotoni folli.  
 
Al sagace vecchio insoddisfatto 
fra menta e ruta, brilla l’occhio 
che in verità piange, confitto com’è  
in una infinitudine 
di rocchetti sfilacciati di anime mute 
e morte di cui presto ombra farà parte. 
 
 
 
         
 

 
 
            

Lingere moale 
marină  
 
 

 
Femeie ce îmi stai alături în furou de tul  
şi în chiloţi de-atlaz trandafirii,  
subsuorile ţi se desfac ca nişte flori de-
acant  
şi picioarele-ţi put ca peştişorul 
muribund, 
e clipa, hai, să mi te-aşezi deasupra.  
 
De-a lungul coastei ionice se ling  
sardine şi sardini, e-o lingere 
moale marină. Şi un supt de ovule 
şi nemasperme risipite-n mare,  
aşa cum şi această lună zăbavnică suge 
fotoni, cu miliardele, din soarele-apune.  
 
E ceasul, tu, Preafericito, să-mi fii lună 
cu gură coapse şi alte ale tale cuiburi. 
Puţi ca şi iarba vulvară în floare  
când îţi scoţi trandafiriii chiloţi; târzia 
violetă în pădurea Beneventano din 
Mineo  
se desface-n petale albastre şi-nghite 
fotoni aiuriţi.  
 
A gerului bătrân nepotolit de pază 
prin mentă şi virnanţ, îi străluceşte ochiul  
în plâns adevărat, căci ţintuit veghează 
peste-o infinitudine de mosoare 
cu firul deşirat, vieţi amuţite moarte 
din care umbra lui va face cândva parte. 
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George STANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poeme 
secvenţiale (1) 
 
 

Păpădia 
 Pederastul  îşi face cu tandreţe clisma aşteptând înfrigurat amantul. care  intră-n 
iatac. cu  un fir de păpădie. în mână. floarea e galbenă. rotundă. ca un soare pe 
stampa chinezească.  

Soarele intră oblic  în ochii bulbucaţi ai  brotăcelului  ventuzat pe  frunza de vie. 
nopţile pascale  se scaldă în simfonia brotăceilor. milioane de mozart, haydn, bach, 
vivaldi , albinoni-brotaci îşi vibrează cutia de rezonanţă. concert universal. 
filarmonica din iaz. maeştrii cântăreţi din baltă.  

O feerie  divină spală  urechile cerului. stelele joacă tremurat tot pe  loc. pe loc. pe lac 
. luna surâde în extaz şi trimite raze blânde spre artişti. se vâră în baltă. copii curioşi 
vor să o fure de acolo. să o ducă acasă. şi să aprindă focul cu bucăţi din ea.   

Căruciorul  cu  pruncul roz o ia otova la vale. cădere liberă . pe  aleea  parcului. lăsaţi 
copii să vină la  mine. şopteşte Gravitaţia. lăsaţi guvernul în voia Gravitaţiei. jos. jos . 
jos. la  pământ. în bordeie acoperite cu paie. primitiv. să stea sub  pământ. ca 
poporul. cu poporul. 

Domul senator face scurtă la  mână tot ridicând-o degeaba  la vot. praful din sala 
adunării pute a stârv de minciună. aer stătut. saturat de mizerie. sufocat. aşteaptă 
deschiderea  uşilor. şobolanii de la galerie îşi freacă lăbuţele. sunt acasă. preşedintele  
mângâie  ciocănelul de lemn şi excalmă scârbit: domilor, domnilor, vă rog. din când  
în când. explozia se va produce curând. la discursul prezidentului. lumea va fi 
scăpată. asanată. aer curat.  

 Vântul se  jocă nesimţit pe sub fustele de  mătase ale cocotelor. fără de chiloţi. 
gâdilare extatică. pielea lor albă se  încreţeşte de  plăcere. ca  un preludiu la 
surprizele trotuarului. proaspăt udat de edili. aerul curat e gratis. fetelor. vântul e 
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gratis. fetelor. adierea la fel. fetelor. ploaia. curcubeul. tunetul. fulgerul. feteor. au, 
cine  mai produce  pe  lumea asta? se  întrebă ele. fetele. 

Albina  toarnă cu grijă polenul din trompă în fagure. privirea  lentă a trântorului. 
culorea mierii se bagă cu tupeu în toamnă. o înghesuie. senzual. insistent. posesiv. 
lubric. penetrând-o. până prin noiembrie. când  imperiul cenuşiu cucereşte teritoriul. 
vremelnic. vine mare albul... 

 Tataie spune  bunicos  poveşti de război. nepoţii chilugi se scarpină-n cap. se mută 
de  pe  un  picior  pe altul. îşi trag mucii verzi ca pielea  brotăcelului ventuzat pe o 
frunză de vie. ascultă seduşi. transpuşi. juxtapuşi. mâine vor să se facă soldaţi. să facă 
război. să lupte cu loaza. inamicul. duşmanul. la arme, copii. 

Beduinul bea o gură de apă din burduf . îşi şterge ochii plini de nisip de  sub gluga 
burnuzului alb . imaculat. dromaderul mestecă chewig-gum. ca un american 
gânditor din filme . se  întreabă de ce are numai o cocoaşă. când puteau  să fie două. 
complex inutil. cămila cu două cocoaşe viseză invers. vaca  paşte pe  mal. în  lac se 
vede  invers. pisica-n oglindă e o pisică-invers. pisica oglindită. lumea din emisfere e 
mereu verticală. cum mama dracu. cei din emisfera sudică nu ameţesc. cu capu-n jos. 
şi uite. nici nu cad . graviataţia rânjeşte iar. amatori.  

Seminţele de păpdie plutesc imperial  în paraşuta lor ca-ntr-un landou. cad pe  
pământ. dau rod. păpădia creşte cu tija semeaţă. în cap se desface floarea care se  
umflă. se  umple de umbreluţe . la  prima adiere pleacă. spre o lume  necunoscută. 
spre  minus-plus infinit. pluteşte  purtând sămânţa. salvarea  neamului de păpădii. 
perpetuează. ajunge pe pământ. prinde rod...şi aşa  mai departe...sămânţa de om e-n 
paraşută. 

 

 

Sufletul 
În cămăruţa mobilată . închiriată cu ora. amanta cu ora se parfumează.                                                                                                                    
pe axilele rase. nişte copăiţe de făcut anafură.  sânii pempanţi. dealuri gemene. de 
cremene. învelite-n pluş. ghiduş. şi. jucăuş. sub ei se ascunde lacrima. curge . o 
dunăre. un rin. un missisippi. o loară. mereu. la vale. 

Către pădurea pubiană a Muntelui Sfânt. ce ţine  omenirea pe pământ. perpetuează. 
pe labiile moi mătăsoase. ca franjurile efirulei. meduza tânără.  

pe sideful labiilor. pentru care milioane de masculi se bat. fac războaie. incendiază. 
pârjolesc. distrug. mor. îşi lasă oasele. zălog. omagiu. amanet. garanţie. gaj. chezăşie. 
ipotecă. pe culmile lui venus. 

Cu fiecare client. amanta cu ora. pune la  muncă trupul. sufletul e lăsat în debara. 
ascuns  între covoare. carpete. levănţică. fireturi. acareturi. bocanci uscaţi. sufletul 
amantei cu ora e intangibil. el e separat de trup. arareori se  întâlnesc. sufletul cu 
trupul. chimia  lor se cheamă dragoste. adevărată. care doare. ustură. frige. 
sângereză. urlă de durere. cântă de extaze . asta e chimia. asta. suflet cu trup. rar. 
foarte rar. la amanta cu ora... 
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Sufletul rătăceşte.  domină. peste tot.  porcul are suflet. şi hiena . şi păpădia din 
poemul trecut . şi stânca din genune. are sufletul ei. sufletul nu se vede. se respiră. 
dar nu e respiraţie. se simte. dar nu e  simţire. se atinge. dar nu e focul. nici ghiaţa. 
sufletul e  fără  de a se simţi. este. un fel de dumnezeu. nevăzut. atotputernic. 
omniprezent.  

 iubeşti pui suflet.  

 te simţi iubit pui un pui de suflet.  

 minţi . înşeli. trădezi. vinzi suflet. 

  îţi dai sufletul. mori.  

       gata cu sufletul. gata cu tine. 

Cum o fi . oare. sufletul ciocârliei. care cântă în zori. alb. rozaliu. violet. cald. lin. ca 
uleiul. mătase ce  prefiră epiderma. cu mângâiuri line. ca adierile de  primăvară. 
intră-n nări. plămâni. sânge.  dă veselie. dragoste de toate câte dau înconjur. căldură. 
milă. acceptare. răbdare. îngăduinţă...dă sufletul din adierea de  primăvară... 

Vă las. vă las câteva clipe. singuri. cu  sufletul meu. eu mă duc cu trupul. 

               Ia, vedeţi...!    

 

 

Trupul  
Bărbatul. iubitul. îşi aşteaptă-n iatac iubita. cu trupul 
încins. plin de  vise. înaripat . încărcat de  prozodii. de 
versuri. ritmuri  de iambi dulci. dodecasilabi. metafore 
sidefii. ca pereţii umezi. ai camerei fericirii. de sub munte. 
cu gust de curmale. smochine. goji. mango. merişor. 
stafide. stuguri zbârciţi de zaharuri. cu gust  de rai.  

Trupul. vibrează. cântă. o armonie. păsări trilulează pe 
creanga visului. globule ce  joacă-n canale de vene. 
porumbiţe. cioc- cioc. cioc-ciocnesc pe cioc porumbei. pe 
buni şi pe răi. pe zeiţe cu zei. paşii tăi. paşii mei. 

Şi ea vine  cu emfază. cu talia ca o vază. se dezbracă una-
două. umple cănile  de rouă. şi le dă pe gât. de duşcă. apoi 
mă sărută. muşcă. buza-mi sângerază mor. pân la spartul 
zorilor. cu propoziţii şi fraze. cu emfaze pe obraze. să tot 
conversezi ca mut . cu mângâiuri pe tăcut. şi icneli de 
surdo-mut. doamne cum te  mai sărut. doamne cum  mă 
mai săruţi. vrei din trupu-mi să mă  muţi. să rămân un 
sterp de suflet . să-mi pierd capul  într-un umblet. să revin. 
mă recompun. trup şi suflet să rămân. iartă-mă, doamne. 
fii bun. 
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Gura 
Ai gura de foc ardei  iute şi roşu. şi scalda  la fel  între coapse.  picioare.  fuioare.  
plăcute sinapse.  ca două cărări ce se-adună la coapse. 

Să-ţi mângâi  visez. prea duios Intercoapsa.  să vrei să atingem  de-odată sinapsa.  
divina. divina . e Intercopsina. e calda.  zemoasa . velina. dogoarea-i topeşte torente. 
chimii.  sărutări. sentimente.  idei care  ţin de erotic.  zemoasa.  e fructul exotic. 
minunea. genunea . odată ajuns la  perete. la  fund. se naşte urmaşul. urmaşul 
fecund. se naşte fecundul din spuma  iubirii. speranţa. dorinţa. nădejdea-nmulţirii... 
dar tot  nu renunţi. ea te bântuie-n vise. te trage-n abise. 

ea. Intercopsina. piaza .rea. plânsu. mi. se. că  moare de dorul atingerii lise. un dor  
penetrant. ca un  par de luceferi. luminând şi lumina. tot vii şi tot teferi. ce-adoră s-
atingă dement punctul...geamăt . cu tremur . şi freamăt. extazul. ardoarea. efort. 
sucombarea.  amorţeala plăcută. cu capul culcat . în puf. printre  dalbele  perne.  în  
pat... şi sufletul rar ce-n  odae se cerne. când totul e gata . atins şi pătruns.  extazul 
ascuns.  pătruns şi atins. o linişte dulce  de cer după nins. respir de zefir.  prin 
plămâne. şi nări. odihne alpine.  după lungi căţărări. şi floarea de colţ. catifea  
obosită. cu buzele-i fragă. cu  franjuri boltită. ea. regina. pe veci hărăzită. s-aducă  
extaze. corole de raze. s-atragă . morgană. masculul feroce. tânjind.  ea emană. 
hormonul iubirii şi-al devotării.  crucea sfânt-a atracţiei  şi-mpreunării. zeiţa . 
mortală. fatala . letala.  din  maginea zării. din pielea minunii. ascunsa. pierduta. prin  
hăul genunii. dorita, tânjita. regina. regina ... 

                                     e ea. obsesiva. e Intercopsina.    

 

 

Iubirea idolatră 
Te iubesc  idolatru. ca marele gatsby pe daisy. arunc bluze  şi cămăşi. cu sutele. din 
garderoba personală. ca să ştii cât te  iubesc.  îmi iau un castel. de cealată parte a 
golfului. ca să  privesc în orice noapte farul  verde al promontoriului tău. cum făcea 
el. gatsby. dau petreceri monstuoase. opulente. groteşti. sperând că într-o zi ai să vii 
şi tu. 

te aştept  50 de ani. 9 luni. 4 zile. te caut  în 622 de femei. ca florentino ariza pe 
fermina daza... din dragoste. la vreme de ciumă. la final cumpăr  un iaht. pe valurile 
dulci ale nopţii. ne cântă  mariacci. un tango. te strâng la piept. ferm . fermina mea. 
pentru milioanele de zile  pierdute. pentru semi-veacul de singurătate. pierdut. în 
aşteptareea ta. ce bucurie. ce tensiune. arterială. mortală. 

                                fermina...FEMINA... 
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Mama 
Soarele străluce  pe feţele diamantului. orbeşte. ameţeşte. treci într-o lume chimică. 
pe sânge color. te setezi. şi vezi că mama stă să cadă. revino-ţi. revino-ţi. revino-ţi. 
mama stă să cadă. paharul cu tequilla. urme de  lămâie. fumul de marujuana. 
rotocoale . iese din gura strânsă. ca un cur de  găină. pufăie  provocatoare. de ce 
aiurezi. nu delira. nu visa color. trezeşte-te. nu vezi?  

mama stă să  cadă! mama stă. să  cadă! Mama. stă. să. cadă!  

Tata  

Să-ţi fie dor. să-ţi fie dor de tata. de  tata să îmi fie  dor. de  mor. de tata. când 
combătând  pe front în munţii tatra. în uniforma-i de  cavalerist . a fost rănit. şi-n 
spate are-un chist. cu alice . plumburi. cu fier vechi ce-l ard. ele se plimbă ca pe-un  
bulevard. iar când  e umezeala-n toi de toamnă. şi să visezi lacustru  te îndeamnă. 
durerea lui e tare. nu mai poate.  îl strânge. decoraţia din  spate...  

 ...şi cum alicele se gudurau în carne. ca un oţel în cerb crescut drept coarne . aşa  şi 
eu mă sting de dorul lui. sărut o poză. parcă-l văd. şi nu-i. şi un  fior pe spate mă dă 
gata.  

                                 când văd că nu-l mai văd deloc pe tata...  

                      memoria-mi  se face de zpădă. şi mama, mama, mama stă să cadă. 

...când văd că nu-l mai văd deloc  pe tata. cu palma-i lată precum e lopata. 

 

Valma  
Vin fetele de  la râu. cu genele prinse-n brâu. fetele toate vin. spre tine. snop. ai tu 
ceva special. am fiindcă le  iubesc . şi eu. ele simt asta. animăluţe. drăguţe. le  iubesc.  
pe toate. le mângâi epiderma. cu mâna fierbinte. arzândă ca soarele.  fiori 
incandescenţi. efluvii de senzaţii. de-a valma. orbeşte. fără discernământ. fără religie. 
fără prejudecăţi rasiale. cu un  instinct aparte. numai el ştie ce fac. instinctul. conduce. 
comandă. ordonă. dictează. ordonează. el ştie. cum iubesc. animalic. orbeşte. 
subconştient. iraţional. ilogic.  

valma. valma. valma.  

...valma. de-a valma. mama. de-a valmamamma. ruşinea din phoetus. ar zice  
pohetul. instincte  primare. atavisme. cumulări. defulări. refulări. ar zice freudul. ar 
zice  mamoşul. care trage  copilul. cu cleştele  de cap. cu forcepsul. de craniu. copilul 
urlă.  

urlet primar. urlet primar. urlet primar.  

până la ţâţă. la mama.  de-a valma, mama. de-a valmamamma. de-a valmamamma. 
de-a valma. în snop. strânsură. grâu în ladă. 

şi, mama, mama, mama stă să cadă... 
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Asceza 
Numai aşa ajungi în codrul de extaze. apoi . în apusul lui. în opusul lui. opus 
extasius. abstinenţă. extazele lumii la picioare. frumuseţi estetice. monalise. carnale. 
venusiene. vestale. silfide. sirene. naiade. nuri. fese . mameloane. hemispherice. sâni 
magdeburgici... să ai puterea. de a refuza.  a spune  NU!. să te  bucuri că nu poţi să te 
bucuri. doar cu ochii. simţurile  sub lacăt. cătuşe de aur  la gură. cătuşe de argint  la 
braţe. degetare de platină la  burice. centuri de castitate coborând sub  pelvis. extaz 
invers. plăceri  metafizice. monahale. beatitudinea refuzului de carne.  

               asceza.                   asceza.                        asceza...  

ei aşi...nostalgia  întunericului placentar. lichidul călduţ. şerpuirea  ombilicală. 
poziţia  foetusului...  

               mi-e dor de carne ca de mama   

dar mama  stă să cadă 

                           ...şi nici  în poemul acesta  nu a făcut-o.      
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Poeme secvenţiale (2 )  
 

 

Apocalipse  
Apocalipsa nu e o bacantă. dansând. salomeic. din buric. din şoldurile falnice. din 
gâtu-i de vioară. din glezna caligrafiată. 

Soarele se  zbenguie.  cald. rotaţia milenară. iarba creşte. se  usucă.  renaşte. stâncile 
filosofează.  bilioane de ani. aceaşi poziţie. cu faţa. mâncată de sare.  arsă de soare. 
măcinată de vânturi. furtuni. crăpată de cutremure. geruri. toriderìi. luna  ara un 
ciclu. marea se ţine după ea. flux-reflux. binom  etern. bielă–manivelă. babă-moş, 
lambă-uluc. nut–feder. eu-tu. vânt liber. zburdă  prin elemente. ţesuturi. epiderme. 
curiozitate feminină.  cal în călduri. freamătă. nechează. penetrează. caută. pipăie. 
vântul. 

Oamenii fug.  într-o sigură direcţie. cine-i împinge ? mână. zoreşte.  grăbeşte. 
biciueşte. zbirul timpului.  
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naşte. te. creşte. te. hrăneşte. te. înmuţeşte . te.                                                                        
creşte. îl. hrăneşte. îl...îmbătrâneşte. te. mori. te. pe sine. te.                                    naşte. 
creşte. hrăneşte. înmulţeşte. îmbătrâneşte. mori. pâmânt de flori. element. substanţă. 
apă. aer. foc. lut. chimie. joc... 

...floare. apă. lumină. fotosinteză. clorofile.  înfloreşte. uimeşte. usucă. diseminează. 
seminţe. spori. spermă botanică...putreziciune. moarte descompunere.   

Spirala sângelui. creşte. primul om . al spiralei prime. nu e ca ultimul .om. din spirala 
finală.  

Totul fuge. într-o direcţie. nevăzută. necunoscută. ca un sfânt. divinitate.  îndeamnă. 
împinge. presează. pistonează. suflă. vânt. potoape. furtună. diluviu. volbure de aer. 
de ploaie.. muierea la facere. împinge. opinteşte.. presat. împins. opintit. 
 <<apăsat, strângere, strivire, condensare; constrângere, forţare, obligare.  a sili. 
a constrânge, a obliga, a presa; a năzui, a-şi da silinţa, a-şi da osteneala, a se strădui, a face un 
efort.  
cu tărie, putere, vigoare, energie, capacitate;  armată, unităţi militare; violenţă, ... 
constrângere.>> , naştere. 

 Mama. plânge. presează. urlă. împinge. împinge. împinge. pruncul. eu adică. 
ţâşneşte. afară. iese. ţipă. în văzduh. urlet primar . existenţial. buric însângerat. 
lubrifiat. tăiat. ombelico del mondo. 

 ...şi mama, mama , mama stă să cadă. şi George  nu  mai vine. lăsaţi copiii să vină la  
mine. o , voi sănii şi voi cai, voi cai. nu credeam să-nvăţ a muri. vreodată . şi. mama  
stă. stă. stă. să. să. să. să cadă. peste lume. peste foetus. peste ziua de  mâine. peste 
soartă. 

Mama. tot împinge. inerţial. real. împinge. împinge. împinge. copilul. eu adică. într-o 
unică direcţie. doar într-acolo. spre  izbăvire. a lumii.                                                             
umanitatea. sufletele. omenirea. omenetul. 

Lumea . otrăvoasă. veninoasă. ucigaşă. perversă. perfidă. parşivă. vicleană. făţarnică. 
machiavelică. perfidă. rea... rea...rea...  

Ce. frumoasă. este. viaţa. când. mai apuci. dimineaţa. 

 

Scufunda pământului. întru sine . săvârşitul lumii. pe sine. venea  omoară pe siret. 
omul omoară pe om. pământul înghite  pământul. apa îneacă apa. focul arde pe foc.  
apocalipsarea.  

Eu apocalipsunt.  

             tu apocalipseşti.  

                        el. ea apocalipsesc .  

noi. voi. ei. ele... 

                            Apocalipsa... mamă... 

                                             Tu, Doamne!  

 

http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=ap%C4%83sare%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=str%C3%A2ngere%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=strivire%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=condensare%3B&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=constr%C3%A2ngere%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=for%C5%A3are%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=obligare.&
http://dex.dictoo.eu/refer.php?m=2&id=8769
http://dex.dictoo.eu/refer.php?m=2&id=8769
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=constr%C3%A2nge%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=obliga%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=presa%3B&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=n%C4%83zui%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a-%C5%9Fi&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=da&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=silin%C5%A3a%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a-%C5%9Fi&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=da&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=osteneala%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=se&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=str%C4%83dui%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=a&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=face&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=un&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=efort.&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=t%C4%83rie%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=putere%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=vigoare%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=energie%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=capacitate%3B&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=armat%C4%83%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=unit%C4%83%C5%A3i&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=militare%3B&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=violen%C5%A3%C4%83%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=presiune%2C&
http://dex.dictoo.eu/index.php?cheie=constr%C3%A2ngere.&
http://dex.dictoo.eu/refer.php?m=2&id=4196
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Gura de foc 
Ai gura de foc . ardei  iute şi roşu. şi scalda  la fel  între coapse.  picioare.  fuioare.  
plăcute. sinapse. două cărări. ce se-adună  duioase. 

să-ţi ating. tot visez. prea duios. Intercoapsa.  să vrei să ajungem  de-odată. sinapsa.  
divina.  divina . e Intercopsina. e calda.  zemoasa . velina. dogoarea-i topeşte torente. 
chimii.  sărutări. sentimente.  idei. metaphyze. scăldate-n  siropuri.  e fructul exotic . 
erotic.  zemoasa. minunea. genunea . odată ajuns la  perete. la  fund. se naşte 
urmaşul. urmaşul fecund. se naşte fecundul din spuma  iubirii. speranţa. dorinţa. 
nădejdea-nmulţirii... dar tot  nu renunţi. poţi să cânţi. să clamezi. tricotând . 
lamentând plânsumise. ea te  tot bântuie. bântuie-n vise.  

ea. Intercopsina. piaza .rea. plânsu. mi. se. că moare de dorul atingerii lise. un dor  
penetrant. ca un  par de luceferi. luminând şi lumina. tot vii şi tot teferi. ce-adoră s-
atingă dement punctul...  geamăt . cu tremur . şi freamăt. extazul. ardoarea. efort. 
sucombarea.  

extazul curgând. întru vene . amorţeala-între  dalbele perne. cu capul culcat . în puful 
din  pat... şi sufletul rar ce-n  odaie se cerne. când totul e gata . atins şi pătruns.  
extazul ascuns.  pătruns şi atins. o linişte dulce de cer care-a nins. respir de zefir.  prin 
plămâne. şi nări. odihne alpine.  după lungi căţărări. şi floarea de colţ. catifea  
obosită. cu buzele-i fragă. cu  franjuri boltită. ea. regina. pe veci hărăzită. s-aducă  
extaze. corole de raze. s-atragă . morgană. masculul feroce.cum e valu mării. tânjind.  
ea emană. hormonul iubirii. şi al devotării. crucea sfânt-a atracţiei. şi împreunării.  

zeiţa . mortală. fatala . letala.  din  maginea zării. din pielea minunii. ascunsa. 
pierduta. prin  hăul genunii. dorita, tânjita. regina.regina ... 

                                     e ea. obsedanta. e Intercopsina.    
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Echim VANCEA 
 

 
 
 
aşteptarea 
 
 

am să te-aştept în cenuşa 
nopţii speriate de femeia în negru 
dar nu ştiu că o să vii 
dac-o să vii să fie la sfârşitul 
acestui timp nestatornic 
 
să ştii că am pregătit totul 
pentru venirea ta – 
inclusiv aşteptarea – 
şi cuvintele ce o să ţi le spun 
şi cuvintele ce o să le spui 
 
era un anotimp neprevăzut când 
câmpul aşteapta să se topească zăpada 
şi frunzelele treceau prin anotimpuri 
precum plictiseala prin inima ta 
 
nu mai încap în lumea din care am fugit 
e un loc pe care nimeni 
nu ar paria 
pe aşteptare 
pe cel care aşteaptă 
şi mai ales cum aşteaptă 
 
asemeni fântânilor 
sunt lacrimi de neoprit 
sunt mult prea multe ape 
pentru ca cel care doarme să fie trezit 

 

 
 
 
pact  
 
 
pădurea nu-i mai este de folos pădurarului 
 
în goliciunea de fruct a copilei 
nu mai încape cântarea cântărilor 
 
generaţii de zile şi nopţi 
umblă pe urma lupilor pe zăpadă 
 
trupul mirelui lup 
străbătut de suliţele arcaşilor nopţii 
caută în larma sărbătorilor 
uitarea veştejită a frigului 
 
ziua neîndemânatică taie noaptea în fâşii 
de morminte peste care s-au aşezat râsete  
 
noaptea alintă îngeri în răcoarea de rouă 
şearpele caută cu spaimă drumul de întoarcere 
spre casa de peste drum 
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o lună ca o 
bucurie falsă 
 

1. 
cântec de păsări 
aici este 
fluture 
şi şoaptele noastre 
nu sunt la fel 
 
2. 
pietre îşi iau zborul fără sens 
 
3. 
(cineva în lipsa stăpânilor 
se târăşte în numele celor plecaţi) 
 
4. 
pietrele 
nu mai păstrează nimic 
din gloria lutului 
 
o scândură de brad 
este îndeajuns 
pentru a fi 
ademenit de  
cuvântul „amin” 
 
5. 
năvoadele în noapte 
epuizează dansul apelor 
şi peştii nu mai păstrează nimic 
din roua ţărmurilor 
 
6. 
pasărea 
aflată sub puterea poruncii 
şi-a închiriat 
un cuib la subsol 
doar doar va prinde zborul din zori 
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7. 
când iarba-i încâlcită de greieri 
într-o singură noapte 
din tristeţe nu mai rămâne nimic 
 
8. 
dintr-un sărut 
înţelegeţi că nu este nimic 
care să insulte noaptea 
fie pas cu pas 
fie încetul cu încetul 
 
o umbră-i doar 
care se plictiseşte 
 
9. 
un lighean cu apă 
tremură de furie 
aşteptând bunăvoinţa teiului 
care nu ştia nimic 
ce se întâmplase cu 
sicriul bunicii 
 
de altfel nici nu era nevoie 
 
 
10. 
hulubii şi-au spus vorbe grele 
deasupra palatului din oraş 
povara durerii le cere să mintă 
 
 
11. 
(e chiar durerea 
interzisă lacrimei 
şi singurătatea 
şi disperarea 
şi ochii înclinaţi 
peste moarte) 
 
 
12. 
e povara 
unui car mortuar 

 



604 vol. 24,  121-122-123| iulie-august-septembrie, 2014 

 

 

13. 
vitralii 
fără nici o fisură 
râsete scrâşnite 
o lacrimă pălmuită 
când rememorez tot ce iubesc 
 
 
14. 
e seară 
chipul luminii 
abandonat insomniei 
a uitat de viaţă – 
adică tinereţea fără de 
bătrâneţe şi viaţa fără 
de moarte – 
şi de preţul pus pe capul de om 
abandonat în umbra ademenită 
în slujba nopţii albe 
 
 
15. 
şi totuşi înspre ţărm 
se adună 
se pleacă 
gene de umbre 
şi de o vreme 
nimeni nu înjură 
înaintea apusului 
 
 
16. 
fluturele ce caută în soare – 
zise umbra norului – 
şi peste el moartea s-a înclinat 
şi fără de sens îi este zborul 
 
 
17. 
doamne nu te speria 
mulţi nu-s cei care aşteaptă 
mila femeii tale 
plouă 
şi urma ta nu se mai vede 
în rugăciunea de seară 
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18. 
haosul are un dinte împotriva 
umbrei – 
un trup de şearpe 
(ştiu luminişuri 
în amestec cu 
vârsta şi numele 
false) 
 
 
19. 
nimeni nu mai ascultă de ore 
mâna răsucită pe umbră 
a scăpat din frâie 
urletul lupilor 
şi dispare 
pe celălalt mal 
 
 
20. 
mă învârteam în jurul casei 
din odaie-n odaie 
surprins de singurătatea zidurilor 
undeva a murit tata 
de neoprit 
lacrime sunt 
doar ochiul le refuză 
licărul dimineţii 
 
 
21. 
nu mai vine nimeni 
rana pietrei sângeră 
în aşteptarea ploii 
peste zapada de carceră 
 
 
22. 
tata  aluneca pe sub copaci 
umbra îl aştepta în chenarul uşii 
nu era nimeni să îl ajute să treacă 
peste cărarea din cimitir 
 
câinelui drăgan 
frică-i este şi astăzi 
de lacrima umbrei 

  
 

23. 
un ochi de gheaţă 
se deschide precum 
orizontul 
unei mări neliniştite 
apoi se închide între cer şi apă 
de unul singur 
urâtă vreme 
 
24. 
aripe de fiară 
soarele victimă 
a unei dimineţi întârziate 
nu îl pot a deosebi 
de iertare 
de umbră 
 
şearpele refuză sărutul tău 
fără să ştie că îl va căuta 
de plictiseală cândva 
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25. 
seamănă cu un fruct gol 
cu un amar de râs de deznădejde 
şi chiar e 
(un ochi al ei 
făcându-şi cu discreţie 
de cap 
de mort 
convins că întrebat fi-va 
de zborul clocit 
într-un cuib de cenuşă – 
şearpele nu a fost născut încă) 
 
26. 
oceanul a pierdut prea mult timp 
să îşi adune măruntaiele 
de viroage 
de pâraie 
de văi 
de râuri 
de fluvii 
de mări 
purtând în burtă 
viaţa şi moartea 
speranţa 
umorul 
credinţa 
iubirea 
şi alte felurite fărădelegi – 
negustorii de năvoade 
îşi retrag neîndemânatic 
cuvântul veştejit în gâtlejele 
bancurilor de peşti răpitori 
 
27. 
câinele drăgan stătea cu ochii pe fluturi 
fluturele nu a mai văzut nici un câine 
încă 
şi ninge 
şi dormeau alături 
şi nu ştiau nimic unul despre celălalt – 
cuţitul a ajuns la limita răbdării 
ochii-s două mări gemene 
obosite  de atâtea corăbii 
ce şi-au pierdut vârsta şi numele 
duminică de duminică 

28. 
mormintele-s vii 
copacii-s uscaţi 
lacrimile urăsc urma lor 
şovăitoare 
târându-se sângerânde 
pe sub acăţii din pădurea satului 
 
timpul înfipt 
în zidul condamnaţilor 
la moarte 
îşi ştere din memorie 
amintirea despre el însuşi 
 
29. 
urăsc precum Dumnezeu 
urăşte zăpada atârnată de cârligele 
abatoarelor 
nu sunt nici trist 
nu sunt nici bucuros 
sunt la fel ca Dumnezeu 
putred în rugăciunea lor 
putred în lumina acestei 
raze 
ce se împlineşte în întuneric 
 
30. 
un car mortuar 
îmi este îndeajuns ca să mor liniştit 
 
într-o noapte 
sub o zodie nefastă – 
eu mi-am dat osteneala 
viaţa poate sfârşi 
fără bocete 
fără clopote 
doar cu picioarele bine înfipte-n pământ 
 
31. 
te urăsc Doamne pentru moartea 
ta fără de viaţă 
şi mai ales pentru că 
mi-ai lăsat sufletu-ţi obscur 
pradă îndoielii părelnice 
într-o lume (şi fără de tine 
şi fără de ei) 
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ostatec 
 

nu aprind lumina 
ascult 

în piaţa centrală 
cineva s-a trezit din somn 
de curând 
un pom s-a pierdut 
în parcul dendrologic – 
nu ştie să îndure 
nu ştie să se adune 
doar renunţă să mai crească 
 
o frunză de care nu-i pasă 
sprijinită de pământ o lasă  

şi din tot ce se vede în jur 
doar aripa păsării vreau să o fur 
  
departe de somn piatra rămâne 
o umbră împotriva luminii 
trecând neînţeleasă prin mine 
înconjurată de ochiul vitreg al vinii 
 
o picătură de rouă 
întreaga noapte 
s-a izbit 
de lumina 
străzilor goale 
în piaţa centrală 
 
în acest oraş 
câştigi timp 
ştiind să mori 
 
noroiul de pe tălpi 
seamănă cu verdele ierbii 
în care-şi pierde sensul 
ceasornicul din turla bisericii 

  
 

culoare 
 

sunt  în picioare 
merg 
numele se prezintă precum un cuţit 
 
atârn de sânii sfintei fecioare 
precum clopotul de norul poienii 
pregătite de execuţia unui concert 
din muzica domnului mozart 
 
astăzi pedichiurista 
nu mai crede în strigătele de durere 
de pe vremea când am uitat de noi 
între mărăcinii roşi de vârsta adolescenţei 
 
acum mama fără de tata 
ne-a pus la dispoziţie 
mâinile sale de văduvă 
autorizaţia de parastas 
şi certificatul de deces 
de la intrarea în cimitirul satului 
 
când a ajuns la mine fratele tatălui 
iarba se întunecă 
visul sărutându-mă 
se coloră în culoarea cenuşii 
 
un pahar cu apă 
a fost tot ce a mai rămas din acea taină 

 

aici 
 

aici unde se face întruna întuneric 
se – aude adesea cum se rostogoleşte 
liniştea 
foşnind peste vârste şi nume 
 
încăperile-s pline de chipuri obosite 
de atâta pândă asupra azilului de noapte 
 
fiecare zi cu tăcerea ei aici luminii-i duce 
lumină 
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anotimp 
 
 

zăpada prin respiraţia fântânilor 
spânzură de braţul liniştii 
nesigură 
 
din lut timpul 
ameninţă 
cu aceleaşi silabe de humă 
 
un pas de anotimp 
un mers de necunoscută 
un zbor de noapte 
un ţipăt de piatră 
un îngheţ suferind de 
amintirea unuia dintre 
soldaţii necunoscuţi 
 
afară 
ţipătul lutului 
cade pe lama cuţitului 
afară 
în amiaza mare 
paharul reneagă chipul miresei 
afară 
în cele din urmă 
somnul a fost dat dispărut 
 
anotimpul 
răstignit pe o pânză de toamnă târzie 
nu spune în cuvinte 
nu se miră de durere 
nu se vrea în viaţa celuilat 
nu dă vina pe întuneric 
nu moare 
şi nu te lasă să îi cunoşti slăbiciunile 
 
cineva a ascuns în el 
uniforma de camuflaj a clopotului 
 
nu a fost dragoste 

 

 
 
 
 

o bucurie falsă 
 
 

lumina  
şoapta 
apa 
măştile unei feţe propusă alibi 
 
în spatele liniei unui timp fără inimă 
cineva aştepta 
era tot mai trist 
 
o mzică plutea peste copacii îngheţaţi 
de o lumină primăvăratecă 
 
la un moment dat cineva a deschis o uşă 
„uite neamule ceva de vfăcut 
de acum înainte vei avea de iubit tot ceea 
ce este urât: 
pragul 
uşa 
scările 
dimineaţa 
amiaza 
apusul 
seara 
dar cel mai mult ceea ce ai iubit 
şi nu ai putut uita 
 
la singurătate nu te mai gândi 
o furtună neliniştită 
îţi va da de ştire când 
lacrima 
v avea moştenitori 
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Valeriu  STANCU 
 
 
 
 

Miserere 
 
 
 
 

Vamos amigos,  
tengan misericordia, 
arrojaos en el sombrero aplastado, 
abandonado, 
vuestros geniales pensamientos, 
vuestros mediocres versos 
y asi  poder engañar al hambre, 
los versos por los cuales le habeis negado,  
ayudaosle a que pueda llevar una vida entre hoy y mañana, 
tengan misericordia, 
tirita en silencio en una esquina 
como un payaso, 
como un rebelde abandonado de coraje, 
arrojaos algo, 
el sombrero está vacío 
arrogaosle los versos que os han inspirado 
el odio, 
la envidia, 
las humiilaciones que os han raptado el orgullo, 
os han acariciado las impotencias, 
apiadaosle, amigos, 
pasaos por la esquina 
donde os espera sin voz 
honoraosle su sombrero y su genio 
con vuestras vivencias, 
arrojaosle un verso 
¡asi como le arrojas un hueso al perro! 
¡Vamos, no os sobrecojais! 
¿Y qué tanto si es  
a Dios al cual rezais 
cuando aún creiais 
en su existencia eterna? 
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Poema para el Forastero Marco 
Antonio Campos 
 

la lejanía del pensamiento del propio nacimiento 
es el presentimiento del abismo 
 
leo la parábola del sacrificio ambulante 
me pierdo encarcelado en miles de sombras 
la procesión continúa su curso 
sólo la corte de la viuda reina es triste, 
siempre más triste, 
mimando la solemnidad del regreso al barbecho 
creyentes con pensamientos piadosos 
y rostros guerreros 
esparcen los espíritus del sueño 
a los cuatro vientos 
entonces divisé a Cristóbal Colón 
como tira en las aguas del río de oro 
de antracita, 
de sueño, 
estrelladas guirnaldas en el día de los muertos 
 

Poema para José Acquelin 
 

los guerrilleros cercan con su sangre el paso 
(fantasmagóricas chozas le sorben su realización) 
con su propio destino engendran dioses 
con su propia muerte empeñan el amor 
los guerrilleros envejecen sobre el pedestal 
más felices son los bailarines 
que escuchan la música de las esferas trasladas por 
la infamia del océano 
en camino al museo donde la gloria sirve 
a sus elegidos salmón ahumado y tortillas 
al segundo día los guerrilleros entonan “quand je vais chez la fleuriste” 1 
preguntándo a los transeúntes sí estas son las palabras  
que han bajado del pedestal  a los cantantes 
 
alta temperatura de la sangre que hierbe en los ojos de las estatuas 

                                                 
1 1.cuando yo voy donde la florista 
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“Sueño de una tarde dominical” 
 

inspirado 
ensuciado 
sediento 
regreso como Ulises 
regreso hacia el nodescanso  de la partida 
cortejos de langostas ahumadas 
con especies y picantes 
me lagrima el camino 
en el palacio de Cortés 
penetraron desde el zócalo 
las insomnias de Diego Rivera, 
el rechazo de la humillación y el flash de Bernard 
las banderas de la luna cuelgan flaccidas 
en el terminal moderno  
se anidan 
remedios milagrosos del brujo 
levantan  río abajo piedras flechadas por la muerte 
 
Santa María de Guadalupe muchos trenes 
hojas revueltas 
de prehistoria, 
de asteroides 
y de millones de facetas del milagro 
en el cráter aduermen los duendes del paraíso ciego 
emigran 
los corsarios en muebles viejos(?) 
el veneno de aquel que desola el barbecho 
me paraliza la legión de honor 
profanada semilla ya no nutre a los placeres 
el calvetear, 
la insensatez 
de la rana sobre las nenúfares 
los vendedores de antiguedades reinventan 
el imperio de Moctezuma 
 
enumera las calle el chofer de taxi en jefe 
la avenida Alvaro de Obregón dialoga 
con la avenida de los Insurgentes 
hemos dejado atrás la Colonia Roma 
deje a un amigo en la zona Roja 
y no sé cuando voy a vorlver a ver al poeta Pierre-Yves Soucy 
en aquel piso he mandado los cuentos a acostarse 
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Son las 7 y 55  hora de Amsterdam 
malos olores como ornamento 
el asalto de todos los colores me 
indican el camino  hacia mi casa 
mercaderias baratas, mercaderias caras 
prostitutas vivas y verdaderas 
los canales de la purificación existen sólo en los mapas 
desde el aire Holanda es un desorden triste 
el mezcal2 deja pasar el veneno 
en las brasas de la sangre 
en el coor verde del insecto morpion 
en el trabajo de los mercenarios 
en el saqueo de los conquistadores 
la tristeza se desliza solarmente 
con los ojos fijos en los guerrilleros 
se desliza húmeda sobre las pirámides 
me pone en movimiento millares de neuronas 
y los miles de kilómetros 
en los cuales los piratas con fatiga mental 
cuelgan por un momento su rabia 

 

 
                                                 
2
 Mezcal bebida alcohólica mexicana , de la región de Oaxaca 
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Por los suburbios del cielo 
 
 
 

Los amaneceres  nos aduermen  en el pecado como una camisa 
de ángeles por lágrimas tejida 
llego la hora –me dijo, avergonzada- 
los poetas  
mueren 
olvidando su su pureza inmaculada en la cruz 
neva sobre su partida 
puertas en el altar 
la nieve les da forma 
puertas en el altar – las olas 
alinian su recorrido 
el tormento 
la pronunciación 
las servitudes 
los castillos de la noche 
de niebla 
de laureles 
el insomnio del ornicario 
con manchas en la frente 
llama los tesoros del vacío 
amurallados 
cántame nuevamente ahora acerca 
de los suburbios del cielo 
en los cuales nos extraviamos la vigilancia 
como en los cuadernos del otoño 
cántame nuevamente 
¿Dónde querriais partir otra vez? 
mira  incluso la noche nos sopla en la nuca 
he empeñado la eternidad en el comedor de los pobres 
por una escudilla de amor 
esperando engendrarte en las sombras 
donde más quieres marcharte, 
extravío, 
los mástiles cruzan  las osamentas 
la mano 
se me adormeció sobre la herida 
del hacha 
los cánones divisados se oxidan en el marsupial 
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El insomnio de la muerte 
 

Me extrangula los párpados 
el insomnio de la muerte 
la sombra cae en el agua 
como el pensamiento inalcanzable 
de Dios 
solo para hacer callar a mis conciudadanos 
quise escribir un poema metafísico 
acerca del insomnio de la muerte, 
más, 
clavado a la orilla, 
intento 
adormirme con el torrente de los 
pensamientos, 
balizas 
y el insomnio de la muerte 
sobre lo que me había propuesto escribir 
un poema metafísico 
antes de llevar por las aguas 
con el báculo  enterrado en el barro 
me digo que 
también la perfección de la mediocridad 
es una continua búsqueda de la muerte... 
 

Traducere de Mario CASTRO NAVARRETE 
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Theodor DAMIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce taină este 
aceasta 
  
 
 

Cu un şarpe de-a stânga 
şi cu unul de-a dreapta 
aşa trăim 
avem de ales între două spaime 
dacă nu-nţelegem taina 
murim 
Ţi s-a dat un şarpe  
ca să mori 
şi unul 
ca să trăieşti 
când unul te muşcă 
altul te scapă 
ce taină este aceasta 
şi cum s-o dezlegi 
când eşti atâta: 
pământ, foc, aer, şi apă 
dacă mai eşti altceva 
poate mai ai o şansă 
să-nţelegi 
dar tocmai aici este cheia 
ca să fii doar atât 
sau încă şi altceva 
să alegi 

 
 
 

 
 

Uriaşii 
  

Şi atunci apărură pe pământ uriaşii 
ei se plimbau de mână 
prin Marienplatz 
el şi ea 
aşa cum Cain şi Abel 
în cartea lui Negoiţă 
fumau ţigări şi beau cafea 
  
Iată de pildă 
uriaşul de pe  
Leopoldstrasse 
îmbrăcat în alb 
neînspăimântat 
gata de fugă şi de plecat 
cu îngerul Veronicăi Balaj 
la arat 
  
Merg cu uriaşii după mine 
eu merg 
ei stau pe loc în mirare 
căci nu ştiu 
dacă eu am fost ca ei 
sau ei ca mine 
în erele trecute sau viitoare 



 Vara 2014  | Contact international 617 

 

  
  
 

Ca mireasa 
  

De când am plecat 
n-am mai ştiut c-am venit 
ca şi cum n-am ajuns niciodată 
cum nu ştie soarele că apune 
în asfinţit 
  
Sau poate plec şi vin deodată 
ca a duhului adiere de vânt 
ca mireasa cu nunta neterminată 
ca atunci când mă rog 
şi nu mai ştiu că mă rog 
şi ca sînt 

  
 
 
 
 

Cădelniţând în 
vecernii 
  

Se mişcă îngerul 
spre începuturi 
acolo-i locul de veci 
acolo ne-ntâlnim toţi ai noştri 
mirele şi mireasa 
fulgerul si lumina 
stânjenelul, peşterea 
şi pustia 
rugul arzând nemistuit 
şi cina 
tu şi eu 
cădelniţând în vecernii 
lumina 

  
 
 

Dans une 
taverne du 
vieux Londres 
  

Dans une taverne du vieux Londres 
acolo ne-adunam câţiva străini 
cadea noiembrie peste noi 
cu flori de gheaţă 
le ţineam în pumni cu uimire 
aşa cum ţii în inimă 
lacrima lunii 
sperând să citeşti în ea 
dacă după cele şapte zile 
ale drumului tău 
mai urmează o dimineaţă 

  
 
 

Dimineaţa cea 
nouă 
  
 

Întâi a venit bruma peste noi 
îi simţeam răcoarea în faţă 
aşa cum drumul simte 
pasul călătorului 
apăsat şi grăbit 
ca să mai apuce o dimineaţă 
  
Cântam „Timpul florilor” şi mă gândeam 
ce simte luna când creşte 
când lacrima ei devine 
brumă şi ceaţă 
te-nfăşori în ea ca-ntr-un vis 
singura şansă 
ca după şapte zile 
să ţi se mai deie o dimineaţă 
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Mihaela ALBU  
 
 
 
 

Pastel în 
Manhattan 
 

Zăpadă cenuşie, suflet îngheţat … 
O veveriţă 
– ca o statuie încremenită de frig 
pe un ciot de copac – ; 
Vântul trimite deznădejde 
Dinspre East către Hudson River 
Dinspre Hudson către East River … 
 
O iarnă bogată în tristeţi acum  
În Manhattan, la capăt de drum. 

 
 
 

Nesfârşitul 
tăcerii 
 

Tăcerea e ca întunericul: 
o vorbă sau o lumină de gând le tulbură 

odihna. 
 
În peştera sufletului 
bocancii 
rănesc stalactite … 
Din rană picură sânge, 
dar a pierdut culoarea durerii. 
 
O, indiferenţă atotstăpânitoare! 

 
 

 
 
Povestea mea 
 

Ne povestim timpul;  
o luăm mereu de la început – 
sub ploaia de cuvinte  
iluzia 
că tu erai cel mereu 
că eu locuiam – de-un veac – în casa 

gândurilor tale. 
 
Îţi aduc timpul meu; 
Tu ştii numai clipa; 
Îi întinzi 
 cu nădejde marginile 
până se rupe în ameţeala fără de saţiu … 
 
Poveste stranie  - 
Povestea mea 
 care tot mai caută 
 să îmbrace  
nemărginirea … 
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Singurătate 
 
 … o pasăre   o aripă   un zbor .. 
mereu aceeaşi cifră învăţată de cocor … 
 
trecute vieţi  
de gânduri 
de iluzii 
sărate lacrime 
atârnânde şiruri … 
 
În faţa casei duzii … 
 
Surâs amar 
suspin de frunză tot căzând în van din ram 
lumină tristă îmbrăcând amurgul 
 
şi eu  
 
şi eu cu sufletu-mi tăiat 
cum taie brazdă plugul … 
 
 

Viaţă (I) 
 
Bucuros de iubire 
desprind fire din constelaţia anilor 
şi le ţes cu migală în războiul vieţii: 
 
Băteala – lumina blândă ce cade la apus 
Urzeala – închipuire din clipe de noroc 
un cerc contopit din două iluzii/ 
zori de zi bântuite de fulgere în amurg. 
 
Întregesc ochiurile neîmplinite cu încredere 
 
Covorul  

fermecat  
zboară în cele din urmă 

spre norii  
Poeziei! 

 

Viaţă (II) 
 
Râd  

Singur ... 
Plâng 
 Singur ... 
Îţi arunc o vorbă 
 O iei 
 sau  

culoarea i se umple de tină? 
 

Ţi se prefiră printre degete/ 
printre gânduri  
neîntâlnite cu îndoielile mele 
 sau 

o prinzi şi o ocroteşti ... 
 
Aşteptarea seamănă cu bucuria  răsăritului! 
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O dorinţă 
ca o sevă nevăzută … 
 
Întâlnesc în cale  
un cireş japonez 
un zgârie-nori  

- pe terase i s-au rătăcit arbori şi flori 
dornice de mângâierea luminii 
 
intru la Met 
şi  
sub cupola de sticlă 
îmi pierd gândurile în civilizaţii apuse… 
 
Să-mi fii alături 
strigă fiinţa mea toată. 
Aproape că îţi simt umărul – 
Paşii tăi 
lasă urme pe toate căile neumblate  
ale gândurilor mele … 
 

 

Cuvinte... 
 

Frunze desprinse din ram, 
rând pe rând, 
cuvinte 
(alintate sau bătute de vânt) 
vin spre mine 
şi ating în mângâiere/ durere 
Sufletu-mi îndurător le tot cere 
  le cere ... 
 
Culeg cu răbdare vorbele 
– una câte una – 
şi le păstrez în cămară  
pentru când  nici nu ştiu 
pentru azi  pentru mâine 
 pentru mai târziu 
Pentru târziul din mine, din noi... 
 
Pentru mai înainte  pentru mai înapoi 

Pentru fiecare 
Pentru  amândoi. 

 
 
 

Toate au un 
sfârşit 
 

Cu palma spălată 
prin rouă neîncepută 
am şters cu grijă 
ferestrele din suflet 
larg deschise 
spre calea amintirii. 
 
Şi am rămas  
pentru totdeauna 
 acolo. 
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Luis de GONGORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonet  1   
                     

Al gurii dulce....  
 ( „La dulce boca que a gustar convida” ) 

 
Al gurii dulce, beat sub ispitire, 
de perlă freamăt distilând glazură, 
nectar de Ida’n patos ce v-ajură, 
lui Zeus pururi daţi-l prin potire; 
 
dar, ca ibovnici, buzele supuse 
în dezmierdarea poftei nu vă fie. 
Prezenţă, Eros, dubiului solie, 
ascuns ca şarpe flori-venin v-aduse. 
 
Ci nu vă-nşele-n faptul zilei roze, 
spunând că roua-le roşind mireasma 
ivit-au vina, sânii, spre-apleca-va 
 
lui Tantal mere!.... Instigând fantasma, 
fugiţi în Clipă,-aflând că a iros e.... 
De-Amor rămâne razna-i şi otrava.... 

                    
          Madrid, Hortaleza, 26-29 martie 2014 

 

Tălmăcire de Petru SOLONARU şi Cristian PAVEL 
  

 



622 vol. 24,  121-122-123| iulie-august-septembrie, 2014 

 

 
 

Sonet 2 

 
Unui pictor flamand   

( „ A un pintor flamenco” ) 

 
Răpindu-mi chipul pelerin cu-o mină 
de repetare-a periei nu multă, 
rămân datorul pânzei de exultă 
şi soarbe-a sete spirit să obţină 
 
lumina pură ce din glod se cere. 
De-al imitării prag probând să treacă, 
degeaba spaima de cenuşă, dacă 
deja eteru’n splendid foc – tăcere – 
 
Flamandul hubăr a nemoarte-l scrie, 
cruţând scânteia ce divinul stelnic 
de timp uitării trupul şi-l ales-a.... 
 
Frunzarii veacuri surda stejărie 
din oarbe trunchiuri numără sumernic.... 
Pe simţuri reazem nu durează-asceza.... 

 

Sonet 3 
 

Inscripţie pe sepulcrul lui EL Greco 
( „Inscripcion para el sepulcro de Dominico Greco” ) 

 
Drumeţ!... grea cheie, eleganţa, lasă 
peste porfirul strălucind „in nuce” 
penelei negre ce suav induce 
de spirit ramei pânza glorioasă... 
 
Ilustru-i nume inspirat obligă 
în clarinetul faimei buna slavă, 
înmărmurindu-l cu ornare cavă... 
-În venerarea-i, pleacă-te, verigă!... 
 
...EL, Greco, zace... Prin arta-i succesor 
Substanţei prime’n ninsă auroră 
sub visul umbrei luminat de-Apollo... 
 
Pofidă urnei, înlăcrimări ce dor 
asprimi sepulcre molcome devoră 
aici nu’n ambră, ci etern, acolo.... 
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Paul GORBAN 
 
 
 
 
 

nudul tău 
verde m-a 
vizitat într-o 
amiază  

 
nudul tău verde m-a vizitat într-o amiază 
mi-a spus că oamenii sunt veşnici 
atâta timp cât ei sângerează. 
atunci am pus într-o oglindă  
sufletul meu care prin lume levitează 
precum nişte flori de ienupăr. 
 
şi tot trupul meu împins către pământ 
mirosea ca un azil al săracilor 
până când nudul tău verde  
ochii tot mai mari şi i-a deschis. 
 
în ploaie privea cum tot mai clar  
prin mâluri şi ceruri proaspete  
ca aerul de munte 
moartea precum viaţa într-o păpuşă gonflabilă 
tremura în trupul meu  
ca-n preajma cailor.  
 
atunci… mi-ai spus: 
am nevoie de trupul tău  
care se holbează la mine  
închipuindu-şi că miros ca un copil de iarbă 
care cu mâinile goale frământă un nor alb. 
 

 

nudul liniştii 
 
 

în nudul tău liniştit sună un ceas 
şi eu mă plimb ca o pisică în jurul lui 
şi-i miros pielea care sclipeşte în soare 
de îţi cad ochii  
 
privesc  
cum mâinile lui ca un curcubeu 
de jur-împrejur mă cuprind 
dar eu nu mă îndur să sparg liniştea din el 
liniştea care încet-încet  
se decolorează în mine 
 
apoi 
când în sângele meu i se face umbră 
nudului tău liniştit am să îi găsesc un nume 
care poate va fi scris  
pe o casetă poştală vandalizată 
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un nud alb se 
topeşte în curte  

 
 

în fiecare primăvară 
un nud alb se topeşte în curte 
şi câinele latră la el 
şi când se face seară 
îi linge trupul care toată 
ziua a curs într-un pârâiaş 
de la marginea casei. 
 
 
peste noapte ceaţa cade 
ca un mal de pământ 
şi eu abia pot să mai respir 
aerul care ca un cuţit 
nudului meu alb i-a tăiat  
cordonul ombilical. 
 
 
am să defilez dimineaţă  
prin faţa voastră 
ca un salcâm casnic 
până când pe braţele mele 
precum un foşnet naiv  
voi auzi sufletul 
nudului alb cum va fierbe 
într-un ibric de cafea. 
 
… 
de mai multe zile 
la marginea casei se aude o voce 
şi tot mai mulţi cred  
că asta este doar o impresie  
a ochiul meu care de atâta 
singurătate s-a gândit  
să îşi numere ultimele zile de iarnă 

 
 

nudul negru 
 
mi-am promis o călătorie de-o noapte întreagă 
alături de nudul tău negru care miroase a mâl 
ca şi când aş fi ştiut că există la margine 
undeva departe de umbrele mele narcotice 
un râu în care trupurile noastre  
răsucindu-se ca nişte sirene de ambulanţă prin  

cartier 
vor aluneca din întâmplare cu sângele lor amar 
precum seminţele verzi de floarea-soarelui 
prin vieţile oamenilor care stau în staţii  
aşteptând autobuzele fără aer  
autobuzele care ca o haită de lupi 
se aruncă dinaintea lor şi îi macină rând pe  

rând 
 

*** 
nudul tău negru ca o mască veneţiană  
mi se potriveşte pe chip 
aş putea adormi cu el  
aşa cum adorm santinelele 
ţinând în braţe arma 
care în plină noapte pare 
un animal flămând  
 
*** 
mi-am promis o călătorie de-o noapte întreagă 
alături de nudul tău negru care mă destramă  
cu fiecare mişcare pe care o fac 
 
 
 

nudul albastru 
 

aş putea visa la nesfârşit  
cum nudul tău albastru  
mişcându-se între maluri 
va tulbura bărbatul 
care ca un far va limpezi 
pământul cu umerii lui uriaşi 
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dar în visul meu 
dintre răsărit şi apus 
e nesfârşitul tău trup 
care precum o pasăre 
se adânceşte în sângele meu 
 
mai multe zile am analizat malurile 
aducătoare de viaţă 
malurile care îmi umple plămânii cu aer 
şi după mult timp când din întâmplare  
am oboist să mă privesc  
ca o cârtiţă prin trupul tău   
 
am observant că în jurul inimii mele 
răsare ca dintr-o magazie de haine 
ziua aceasta care intră în poem 

 
 

nuduri 
alergând prin 
tot oraşul 

 
 
nudul tău mi s-a încolăcit pe gât  
şi ca un hoţ de suflete  
visează la mărul lui adam 
 
stăm faţă în faţă ca furnicile în muşuroi 
cu mâinile întinse aşteptând 
clipa de aur să bată în cerul gurii 
 
nu totdeauna vezi drumul spre casă 
dar primăvara când totul înverzeşte dintr- 

odată 
corpurile singure ca nişte aripi de îngeri sunt  

plivite  
de nuduri alergând prin tot oraşul 
 
de pe gât nudul tău ca o haină de noapte 
coboară peste trunchiul meu  
ca şi când ar şti că în curând pentru totdeauna 
ne vom îngropa în alte milioane de nuduri 
 

 
 

nudul din 
oglindă 
 
 
sunt vulnerabil dimineaţa când inima mi-e  

plină cu visele 
care toată noaptea au încercat să mă  

disciplineze 
atât de vulnerabil sunt încât îmi tremură 
peste nudul din oglindă lumina străfulgerată 
prin piele şi oase lumina proaspătă de la 
marginea neantului 
 
pe lângă trup mâinile mele lungi atârnă ca nişte  

fire de păianjen 
şi am impresia că înăuntrul trupului meu un  

păianjen 
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se zvârcoleşte de mama focului ca şi când 
lumina care se strecoară prin piele şi oase ar fi  

un vânat 
 
mă încântă ideea de a şti că peste trupul acestui  

nud din oglindă 
noaptea când cerul calm intră în plămâni ca  

într-o gură de şarpe   
chipul meu înţepenit în fotografiile tatălui meu 
se ridică deasupra mea şi caută prin artere  
printre celulele albe şi roşii viaţa-mi blândă ca  

un animal 
viaţa care în fiecare dimineaţă 
răsuceşte în mine un nou bărbat 

 
 

nudul de cretă 
 
 
aşa mi-a venit într-o zi [când nu mai aveam  

linişte 
când mai multe lucruri mărunte şi scandaloase 
se ascundeau prin casă respirându-mi pe  

întuneric 
pe lumină sentimentele cu care i-am îndopat pe  

ceilalţi] 
să desenez pe parchetul negru un nud de cretă 
un nud graţios ca o păpuşă de porţelan 
[şi privindu-l mai multe zile cum umbla prin 
apartamentul meu cum dormea în patul meu 
cum se bălăcea în ligheanul uriaş de plastic 
cum strălucea ca fosforul când închideam  

lumina 
i-am spus că nici un om nu-i va putea desena 
chiar şi din mai multe încercări chipul care  
i se mişcă prin aer chipul care fără îndoială 
face diferenţa între mine şi el] atunci nudul de  

cretă 
a aşteptat încă o zi şi încă o noapte 
şi cât se poate de tăcut a coborât cu liftul din  

bloc 
[de mai multă vreme îl aştept pe furiş să apară 
în faţa ferestrei mele ca şi când ar veni să îşi  

privească 

fratele de dincolo] acum zilele precum o  
tornadă 

s-au aşezat între noi [eu o halcă de carne 
el o nesfârşită urmă de cretă peste amintirile 
şi lucrurile mele mărunte şi scandaloase] 
 
 

nudul fără trup 
 
 

pe stradă văd oameni care din cer 
atârnă ca nişte copaci negri 
 
văd nudul fără trup 
nudul de care nu poate să îţi fie ruşine 
atunci când de frică te urci în taxi 
să ajungi mai repede acasă 
 
*** 
când respir  
toate obiectele din jurul meu 
parcă ating pământul 
parcă fac mătănii dinadins 
ca şi când ele ar auzi 
cum din trupul meu 
iese nudul care ca o nălucă 
vine să miroase varul 
proaspăt din pereţi 
 
*** 
mi-ar face o deosebită plăcere 
ca dintr-o stare într-alta 
exact ca într-un balansoar 
inima mea o hartă cu susul în jos 
să îţi umple plămânii 
 
*** 
în această noapte 
nudul tău fără trup 
mult mai tânăr decât mine 
va asculta cum lumina 
intră şi iese din noi 
ca un tigru cu ghearele pline 
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mişcările unui 
nud în adânc 
 
când sufletul mi-e îndrăgostit  
mereu mă dezbrac de câte ceva 
şi faţa mea se desparte printr-un mecanism  

ciudat 
de trupul meu de trupul care la capete devine 
pentru tine un drog  
de trupul care ca un câine 
mă urmează în singurătăţile mele întunecate 
ca şi când de fapt acolo ar fi locuinţa mea 
 
*** 
într-un fel ziua de azi e binecuvântată 
este o zi pe care o inhalez ca pe un opium 
este ziua în care îmi decupez inima 
inima pe care vreau să o măsor cu centimetrul 
inima care îmi spune cea ce sunt 
 
*** 
ca să mă întorc în trupul meu  
ar trebui să aleg să mă plictisesc de moarte 
ar trebui să mă complac ca o umbră  
pe care doar un zâmbet o poate strivi  
sub propria-i greutate 
dar pentru că în portofelul meu mai vechi 
poze şerpuitoare stau ca nişte cadavre 
atunci am să aleg până la urmă 
în trupul meu nu prea adânc 
să te duc să vezi cum ca o dansatoare la bară 
moartea îşi stânge ca pe nişte bani lumina 
 
*** 
va veni vremea aceea 
când toată povestea asta  
care se topeşte precum zăpada liniştită 
într-un vis de dimineaţă 
va trece dintr-un nor în altul 
va veni vremea aceea când nudul meu 
cu blândeţea lui casnică 
va cuceri şi alte teritorii 
teritorii dintr-un puzzle nesfârşit 
 

 

(n)u(o)d. 32 

 
*** 
din sângele meu ţâşneşte o pasiune boemă 
şi aş merge cu bicicleta pe un balot de paie 
sau pe gura deschisă a unei fântâni 
numai că nu pot privi înapoi 
nici măcar picioarele nu mi le mai pot privi  
picioarele cum se amestecă de sus în jos 
ca nişte fâşii de lumină 
care sapă tranşee în mine 
 
 
*** 
e o linişte hindusă şi zăpada 
s-a topit sub tălpile mele 
sub tălpile de care mă lepăd 
când ies cu viaţa mea pe străzi 
 
 
*** 
o dată pe săptămână mă rostogolesc 
prin apartament şi corpul meu 
ca un aspirator absoarbe 
firele tale de păr firele care cad 
ca nişte picături de sânge 
apoi minute în şir 
corpul nu-mi mai zice nimic 
 
 
*** 
între oamenii de zăpadă şi oamenii 
îngropaţi se poartă un război civil 
doar copiii se stâng unii lângă alţii 
pe iarba de la gura de metrou  
 
 
*** 
din sângele meu ţâşneşte o pasiune boemă 
şi aş merge cu bicicleta  
chiar şi pe un câmp de iarbă artificială 
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nudurile. 
locuitorii 
clandestini ai 
oraşului  
 
au ieşit nudurile pe stradă 
nudurile ca nişte mirese 
în lumina de argint 
au ieşit să fumeze câte o ţigară 
 
ca locuitorii clandestini ai oraşului nudurile 
trec printre chioşcurile de ziare 
şi pielea lor groasă care le ajută  
să zboare pe simeze începe să miroase a iarbă 
 

oamenii care trec pe lângă ele 
ca nişte dansatori pe sârmă 
trupurile lor fragede şi le luminează  
singuri de jur împrejur ca nişte lampioane 
 
şi din cer dintr-un avion  
cineva priveşte cum peste oraş 
ca o bilă se rostogoleşte dintr-o parte în alta  
o lumină bizară o lumină care ţâşneşte din  

pământ  
 
 
 

nudul. pe 
jumătate de 
sânge 
 
mi-ai spus că sunt un crocodil de lemn 
şi că nu pot vorbi despre dragoste 
apoi mi-ai spus că din trupul meu de crocodil 
se înalţă şi străluceşte nudul meu 
pe jumătate de piatră pe jumătate de sânge 
apoi ai mai spus că viaţa îmi molfăie inima 
inima care ca o jucărie japoneză 
se agită şi nu foloseşte la nimic 
 
ei bine eu îţi spun doar că în acest crocodil de  

lemn 
locuieşte omul locuieşte omul care îşi injectează 
în fiecare clipă în nudul lui pe jumătate de  

lemn 
pe jumătate de sânge viaţa aceea pe care o  

molfăie inima 
viaţa care încet se va porni ca o furtună 
 
îţi mai spun doar că în crocodilul acesta  
cele două maluri din stânga-dreapta şi sus-în  

pămînt 
toate zilele simple dar adânci se scurg în  

nesfârşita  
dragoste nucleară despre care vorbesc fără să  

respir  
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mântuitorii 
 

 
ătura groasă, aspră 
de veşnică purtare, 
este trasă peste capul 

rotund, ca un bostan, cu ochi 
oblici, abia mijiţi, dintre obrajii 
lucioşi. Mai multe braţe o 
fixează de jur împrejurul unui 
morman care se umflă, rar, 
sistematic. 

Şi nu-i nimic în imediata 
apropiere pe care să-ţi odih-
neşti ochii. De-atâta veşnicie, 
n-ai cum alunga plictisul. Pe-
aici mai trebuie mişcat câte 
ceva. Aerul e prea îmbâcsit. 
Dar cum să deschizi vre-o 
fereastră, unde nu-s ferestre? 

- Bună dimineaţa. Eu sunt 
Iisus, fiul lui Dumnezeu. 

- Care Dumnezeu? Eu nu 
cunosc nici un Dumnezeu. 

- Dumnezeu mi-e tatăl, 
zămislitor al trupului meu şi 
al credinţei mele, zise unul, 
rânjind. 

- Şi care e credinţa ta? îl 
zădărî celălalt. 

- Ar trebui, să-ţi spun. Eu 
cred în oameni, în partea bună 
din ei, îşi continuă Iisus  
pledoaria. 

- Şi eu cred în ei. Mă 
cheamă Budha, iar fraţii mei 
cred în credinţa mea. Ai tăi 
cred? 

- Nu. Ai mei nu cred. Ai 
mei, au vrut să le fac minuni. 
Şi m-au răstignit pe cruce, 
aşteptând să învii. 

- Şi-ai înviat? îl sâcâi ca 
întotdeauna Budha. 

- După cum vezi. Sunt la 
fel de viu ca şi tine. 

- Dar e o prostie. Eu n-am 
fost niciodată viu. Eu sunt pur 
şi simplu o plăsmuire plăcută 
a sufletelor, celor care vor să 
creadă în ceva. Eu sunt un vis 
necesar, pe când tu, te vrei ca 
o realitate. 

- Fraţii mei nu cred în 
plăsmuiri. Tatăl meu a fost, 
dar nu le-a ajuns. Ei au vrut 
ca, tatăl meu să aibă un fiu, pe 

care să-l poată pipăi, simţi şi 
care să le facă minuni, îşi 
continuă el, ca de atâtea ori, 
argumentaţia. 

- Tot îi dai cu minunile. 
Ce-s alea? 

- Uite, de pildă eu le-am 
arătat oamenilor calea spre 
înţelegere şi armonie. 

- Şi eu le-am arătat-o. Mai 
bine spus şi-au găsit-o singuri, 
plăsmuindu-mă pe mine. Şi 
asta nu e minune! 

- Ar trebui multe să-ţi 
spun. Dumnezeu tatăl, fiind 
nevăzut m-a plăsmuit pe 
mine, ca oamenii să vadă şi să 
creadă . 

- Şi cred? 
- Daaa! Bine, a fost o vreme 

când nu prea erau ei siguri, 
dar eu le-am făcut minuni, 
adică lucruri pe care ei nu le 
puteau face şi atunci au crezut 
şi de atunci cred mereu. Adică 
ştiu eu ce să-ţi spun? Parcă nu 

P 
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prea mai cred. De-aia am venit 
eu iar. E nevoie de mine.  

- Şi ai s-o faci? 
- Păi, dacă-ţi spun. 
- Ce anume? 
- Ticluiesc eu una mai 

mare ca ultima. 
- Ticluieşti pe naiba. Pur şi 

simplu i-ai păcălit. Crezi că 
numai tu ai fost deosebit între 
oameni? 

- Eu nu cred. Ei mi-au 
spus-o şi au şi crezut totodată. 

- Impotenţă de oameni 
comuni, de hoardă. 

- Spune-i cum vrei frate 
Budha, dar aşa a fost. 

- În primul rând încetează 
cu tâmpeniile astea. Eu nu ţi-s 
frate. În al doilea rând nu te 
mai încrede atât în voinţa unei 
turme neputincioase de a-şi 
găsi singură calea spre adevăr 
şi nu mai fă pe grozavul. Eu 
nu pot crede că tu ai fost 
singurul în stare să le aduci 
neisprăviţilor ăia, calea spre 
fericire. Au mai fost şi alţii, 
dar tu probabil, ai fost singu-
rul în stare să le aduci calea 
spre fericire. Au mai fost şi 
alţii, dar tu probabil ai fost 
singurul în stare să-ţi prezinţi 
marfa în ambalaje veridice. Iar 
turma a orăcăit la unison, în 
favoarea inepţiilor tale. Era şi 
mai uşor. De aia te-au 
răstignit după aceea. Că doar 
au mai fost răstigniţi şi alţii. 

- Da, dar ei nu au înviat. 
- Şi tu? Parcă tu eşti viu? Şi 

te rog nu mă mai întrerupe. 
Nu te-a educat maică-ta? 

- Te rog. Toate ca toate dar 
pe mama s-o laşi în pace. 

- Şi de ce mă rog? În fond 
văd că nu te-a prea înghesuit 
cu buna creştere. 

- Mama a fost şi este 
Fecioara Maria. 

- Altă aiureală. Te 
pomeneşti că mai trăieşte?! 

- Nu! 
- Şi a murit virgină? 
- Da. Afirm asta, cu toată 

tăria. 
- Sărmane Iisus, eşti de 

plâns. Ori eşti prost ca o 
căldare, ori eşti bolnav. 
Trezeşte-te măi băiete. Toţi ne 
tragem ` ha, ha, ` tot de-acolo. 
Şi tu pari făcut la fel ca noi. 

Nu-ţi permit! Nu-ţi permit! 
Mă înţelegi? Nu-ţi permit! 

Glasul lui Iisus 
Mântuitorul devenise 
supărător şi strident. 

- Ce-i gălăgia asta, se auzi 
de undeva glasul lui Allah. 

- Vino-ncoace fârtate, să 
vezi minunăţie. Nepricopsitul 
ăsta de Iisus, susţine că mă-sa 
a murit virgină. 

- Şi ce-i cu asta. Poate să 
moară cum vrea, se auzi 
glasul lui de departe. 

- Ai dreptate bătrâne, veni 
din ceruri vocea lui 
Dumnezeu. 

- Îţi mulţumesc părinte, 
nu-şi putu reţine bucuria 
Iisus, la glasul părintelui său. 

Cu paşi mari şi legănaţi, 
abia târârndu-şi burdihanul, 
se  apropia Mahomed. 

Mahomed! Mahomed! îl 
strigă Budha. 

- Ce vrei? Catadicsi 
Mahomed să-i răspundă. 

- Uite ce spune Iisus, 
maică-sa a murit virgină. 

- Se poate. Când o femeie 
nu mai are bărbat multă 
vreme, i se strâng toate alea. 

- Şi cu asta insinuezi că…  
- Ce importanţă mai are? 

Tatăl meu Allah tocmai de 
aceea ne-a dat mai multe 
femei. Până le vine rândul, par 
ca la început. 

- Nărodule, numai la asta 
ţi-e gândul, pufni Budha cu 
ciudă. 

- Nărod eşti tu, cel cu o 
mie de feţe. Pentru că numai 
unul ca tine se poate sminti în 
aşa hal încât, să nu mai ţină 
seama de lumea carnală. În ea 
sălăşluieşte frăţioare, fericirea, 
în ea. 

- Şi sufletul?! 
- Tu vorbeşti de suflet? 

Cine are o mie de feţe are tot 
atâtea suflete şi pe care din 
ele-l poţi face fericit mai întâi? 
zise Allah, râzând din 
rărunchi. 

- Ba tu eşti acela. 
- Fraţilor nu vă certaţi!, 

interveni Iisus. 
- Ia mai du-te dracului, îi 

sări ţâfna lui Budha, 
repezindu-i o palmă pe 
obrazul drept. Ce te bagi? 

- Mă bag!, pentru că nu 
vreau să vă văd certându-vă! 

- Dar cine se ceartă, bă 
Iisuse, îi zise şi Mahomed 
enervat brusc.  

- Voi. Voi nelegiuiţilor, îşi 
susţinu Iisus punctul de 
vedere. 

- Atunci na, ţine şi de la 
mine, şi Mahomed îi trânti la 
rându-i o palmă răsunătoare. 

Iisus îşi cuprinse faţa 
fierbinte, cu palmele, căutând 
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să-şi potolească usturimile. 
Apoi, amintindu-şi de 
poveţele tatălui său, zise:  

- Taică Dumnezeule, taică 
Dumnezeule, că rău m-ai 
învăţat! Neghiobii ăştia sunt 
în stare să mă facă ferfeniţă, 
nicidecum să-nveţe ceva. 
Poate că tu nu eşti de acord cu 
ceva, dar nu mă mai las, să 
ştii. Ăştia spun că nu există 
minuni. Şi spun că nici nu 
sunt viu. Şi dacă nu-s viu, 
atunci pentru ce? Auzi tu? 
Pentru ce? 

Se încordă apoi, ca un arc 
începând să lovească în toate 

părţile. Lovea şi primea. Toţi 
loveau. toţi loveau, toţi 
primeau. Cine pe cine 
nimerea. 

Uşa se deschisese brusc, 
lăsând să intre întâi capul, 
apoi corpul bărbatului îmbră-
cat în pantalon şi bluză albă. 
Gesturile şi glasurile amuţiră. 
Bărbatul înaintă încet, dar 
sigur, conştient de puterea sa.  

— Drăgălişilor vi s-a făcut 
dor de hamuri, cum văd. Vă 
liniştesc eu imediat. În paturi! 
În paturi am zis! 

Se aplecă apoi să culeagă 
de jos pătura cenuşie. 

— Ei drăcie. Tu ce cauţi? 
Aici erai? 

Zbârlită, înfricoşată, fata 
ţâşni iute, strecurându-se spre 
uşă. 

— Mătură, fira-i tu să fii, 
mătură că te-am angajat să 
mături, nu să faci sfinţi. Sfinţi 
aveam destui bombăni el, 
trântind pe masa din salon 
cutia cu medicamente. 

 
 

 

 
Elleny Pendefunda, 1.16.1Crearea celor doi mari luminatori, God made the two lights 50x70, 2014 
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Viorica MOCANU 

 

 

Un pas alb 
,,Dacă scoţi la lumină ceea ce e în tine/ Acel ceva te 

va mântui/ Dacă nu scoţi la lumină ceea ce e în tine/ 
Acel ceva te va ucide,, Evanghelia după Toma 

 
rin fereastra  mare, cu perdele trase, 
Silvia privea  spre furtună.Avea 
senzaţia că cineva locuieşte înăuntrul 

brazilor agitaţi şi că dangătul clopotelor se 
străduiau să-i ridice povara din suflet .Un vârf 
de suliţă îi străpunse învelişul de carne şi inima 
începuse să-i picure între coaste. 
Prin ochiul sticlos al ferestrei lărgite,o clipă 
viaţa ei se uni cu viaţa furtunii uitând cu 
desăvârşire de oalele care fierbeau pe aragaz, 
de carnea tranşată care aştepta pe blatul de 
lucru, de uleiul care începuse să sfârâie în 
tigaie.Amintirile îi apăreau ca nişte licări în 
bezna sufletului şi lumina lor slabă căuta o cale 
de a pătrunde în ochi puternici. Simţea o forţă 
supranaturală care o chema, care îi atrăgea ca 
un magnet privirile înspre cerul înfurtunat 
.,,Lumină, Doamne,implor Lumină!,, 

În secunda următoare un fulger despicase 
fiertura cerului în două şi sticla ferestrei din 
faţa ei se sparse în mii de cioburi, într-un 
zgomot adânc şi înfricoşător. Totul din jurul ei 
dispăruse, tânguirea clopotelor încetase,timpul 
se oprise, lucrurile se dezlipiseră de ea cu mare 
uşurinţă şi dispăruseră fără urmă. Doar lumina 
exista acum. O stare de bine, de calm şi de 
iubire necondiţionată, de pace interioară o 
cuprinse când îşi privea corpul inert întins pe 
gresia rece din bucătărie. Porni înspre tunelul 
la capătul căruia un festival de lumini o aştepta 
ca să-i arate calea spre o altă lume a 

frumosului. Nu mai simţise în toată existenţa ei 
atâta pace şi bunăstare. Se scălda în infinitul 
auriu şi plutea întru tihna iertării şi a eliberării. 
Îşi iertase suferinţa şi nu se întrebase cum a 
reuşit să facă asta. Nu mai căuta răspunsuri, 
căci senzaţia eliberării pe care o trăia acum era 
suficientă prin ea însăşi şi se apăra prin natura 
ei de otrava dizarmoniei. O lume uşoară şi 
blândă se contura înainte şi stelele se răsfirau 
chiar din palmele ei deschise, cât vedea cu 
ochii. Era dintr-o dată totul!  Un rotund infinit. 
În orice punct te-ai afla, de oriunde ai începe şi 
oriunde ai sfârşi , oriunde te-ai duce , oriunde 
te-ai ascunde şi oriunde te-ai căuta, tot în tine 
eşti,desigur. Calea este în tine. Îţi trebuie doar o 
oglindă în care să-ţi vezi gândurile. 

Când deschise ochii privirea obosită 
descoperi albul  tavanului greu care se 
desfăşura ca pânza unui vechi proiector de 
cinema. Rămase nemişcată minute în şir, 
captivă imaginilor din trecut care se succedau 
acum rapid pe albul artificial al tavanului. Ce 
se întâmplase? Unde se afla? Cine îi proiecta 
aceste imagini ameţitoare, halucinante? Şi 
mirosul de ulei ars …fumul iute din jurul ei, 
cioburile şi picăturile de sânge 
proaspăt…Filmul care se derula sub ochii ei o 
detaşase curând de toate aceste întrebări. 
Mesaje pline de rost pe care mintea ei le 
prezenta atât de clar o făceau să călătorească în 
trecut prin intermediul amintirilor. 

P 
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Tabloul lui Goya pe care îl văzuse cândva 
într-un vechi album de artă răsfoit între 
rafturile unui anticariat din dulcele oraş al 
studenţiei . Simţea şi acum izul vechi al sutelor 
de cărţilor aranjate pe rafturi şi bătăile inimii 
exact ca acum zece ani, privirea pironită pe 
crucea marea şi impunătoare pe care erau 
răstigniţi un bărbat şi o femeie. Amândoi erau 
bătuţi în cuie şi aveau picioarele legate. 
Bărbatul se uita în partea opusă femeii, iar 
femeia se uita disperată înspre cer.,,Căsătoria,,! 
Retrăind acest moment , izbuti să facă diferenţa 
că atunci, necăsătorită fiind ochii îi lăcrimau şi 
mâinile îi tremurau uşor privind acest tablou 
de un dramatism covârşitor,acum ,însă, inima 
îi era împietrită şi ochii limpezi…,,Căsătoria,,… 

Doamne! Ştim cum ar trebui să fim,ştim 
ceea ce ne face bine şi ceea ce ne face rău,însă 
nu reuşim să aplicăm; totul depinde de 
structura noastră şi de felul nostru de a fi. 
Adevărat a spus Henry Miller că ,,oamenii 
civilizaţi nu trăiesc conform unor coduri 
morale sau a unor principii de un soi sau altul. 
Nimeni nu respectă aceste reguli,în vieţile 
noastre nu e loc pentru ele. Tabuurile sunt un 
fel de reziduri al minţilor bolnave,spectrul 
celor care nu au avut curajul să trăiască din 
plin şi care ne-au vîrît pe gât aceste interdicţii, 
deghizate în morală şi religie’’. Învăţase cândva 
pe de rost aceste rânduri pe care le scrise  în 
caietul ei de însemnări. Revedea acum pixul 
albastru ,cum umplea pagina cu scris apăsat 
,masa acoperită cu muşamaua albă, 
înflorată,fulgii de nea care dansau dezmăţaţi la 
fereastră şi auzea din nou la radio Wind of 
change. 
………………………………… 

Nu există nici un motiv pentru care să nu 
îmi urmez inima, îşi continuă gândurile tânăra 
femeie. Nu este reală capcana care mă face să 
cred că aş avea ceva de pierdut.Reală este doar  
schimbarea şi pe acest 
pământ,desigur,siguranţa este iluzorie.  Silvia 
încerca să se ridice, dar o ameţeală stranie îi 
amesteca oasele cu fumul care devenea tot mai 
dens în încăpere. Inima începu să-i bată cu 

putere, creierul trimitea semnale de pericol şi 
instinctul de supravieţuire se activase. Făcu un 
supraefort şi se ridică dintre cioburile 
împrăştiate peste tot ca nişte seminţe încolţite 
în sângele ei mâlos şi roditor. Apucase cu mâna 
dreaptă marginea scaunului solid, cu picioarele 
metalice şi cu pântecele acoperit cu piele 
ecologică care îi părea acum o insectă uriaşă. 
Întotdeauna au îngreţoşat-o insectele negre, dar 
când a achiziţionat scaunele de bucătărie nimic 
din designul lor nu a dus-o cu gândul la vreo 
insectă. Nu termină bine de gândit şi ochii îi 
rămase fixaţi pe bucata de carne de porc care în 
tot timpul acesta stătuse pe masă, aşteptând să 
devină felul principal al cinei în seara aceasta. 
Făcu ochii mari, apoi îşi încruntă fruntea şi îşi 
îngustă privirea. O muscă de hoit îşi depuse 
larvele chiar în faţa ei. Nu îşi putea stăpâni 
greaţa şi presiunea intratoracică creştea. Simţi 
contracţii ritmice ale musculaturii respiratorii şi 
abdominale, întinse capul, deschise gura 
involuntar şi jetul de vomă împroşcă aragazul 
înspre care, în disperare de cauză încercase să 
ajungă înainte ca tigaia care sfârâia să fie 
cuprinsă de flăcări. Mai întoarse odată privirea 
ca pentru a verifica situaţia. Musca era tot 
acolo,nu îşi încheiase misiunea. Vomită din 
nou un lichid de culoare verde-gălbui, de data 
aceasta peste carne, peste larvele proaspete şi 
peste musca care rămase încleiată în voma care 
împrăştia un miros cald şi acid. 

-Mami, ce găteşti? 
Glasul fetiţei care tocmai intrase în casă 

însoţită de tatăl ei, o făcu pe Silvia să intre în 
alertă maximă. 

Cu un ultim efort ,ieşi în întâmpinarea 
fetiţei încercând să mascheze spaima şi groaza 
care se instalase pe chipul ei răvăşit.  

………………………………… 
O durere ascuţită îi săgetă tâmplele şi îşi 

cuprinse instantaneu capul cu mâinile 
amândouă. 
Afară natura se liniştise. O lumină albă 
îmbrăţişa orizontul în aşteptarea unui amurg 
bizar. Toate culorile lumii dispăruseră. 
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Valentin CIUCĂ 
 
 
 
 

Luigi Puiu – 
creativitate şi 
valoare 
 

 

 
 

acă este adevărat – şi este – că valoarea nu 
aşteaptă numărul anilor, Luigi Puiu confirmă 
convingător că şi-a configurat un profil artistic 

cu o amprentă personală bazată pe o viziune originală, 
personalizată prin idei şi modalitatea expresiilor plastice. 
Fervoarea sa intelectuală, frenetică adesea, ilustrează un 
parcurs modern şi detaşat de experienţele altora. Este, în 
subtilele sale viziuni grafice un arhitect al formelor 
delicate, cu trasee surprinzătoare adesea. Inventivitatea 
permanentă, fiorul tuşei subtile, asigură artistului 
accesul la o viziune individualizantă. A fi diferit, 
surprinzător a devenit firesc o strategie a formelor, un 
mod de a comunica prin forme gracile şi prin idei 
dezvăluind orizonturi ce ţin de asumarea virtualului. 

Experienţele sale artistice, confirmate prin expoziţii 
din spaţiul românesc, dar şi extern, Statele Unite, de 
pildă, validează o cultură a privirii în interior, finalizată 
prin viziuni marcate de spontane compoziţii în alb şi 
negru. Aici se află, de altfel, acel fior inventiv prin care 
comunică şi se comunică. Are vervă imaginativă şi 
rezultă subtile arabescuri, surprinzătoare mai 
întotdeauna prin febrilitatea gestului şi arhitectura 
imaginii. Cine ştie să deseneze are şansa de a surprinde 
miracolul vizibilului şi a sensului privit uneori ca o 
convingătoare introspecţie. Prin desen, Luigi Puiu se 
caută, prin culoare se împlineşte. A fi diferit a devenit un 
principiu de viaţă şi de artă, un mod de a amplifica 
orizontul vizibilului simbolic. 

Cât priveşte pictura sa, generoasă prin cromatismul 
asumat ca o valoare estetică, se împlineşte prin varietatea 
viziunilor sale unde modernitatea compoziţiilor oferă 

privitorului şansa de a visa liber şi de a inventa 
compoziţii pline de sens metaforic. Capacitatea lui Luigi 
Puiu de a transmite mesaje estetice marcate de metafore 
incluse în imagine, trimite la un subtil mod de a se 
confesa. Instruit pe deplin în arta imaginii, fiecare 
viziune include un gând sau o metaforă. Profund în 
meditaţiile grafice individualizate, artistul determină 
ipoteza unor călătorii imaginare în sfera luminii de 
dincolo, atingând deseori orizontul inefabilului. Subtilele 
arhitecturi feminine, unduirea formelor subtile, tonurile 
cromatice stabilesc reperele unei imaginaţii ce lucrează 
în sensul atingerii unor performanţe de candoare şi 
sugestive glose despre culoare ca miracol şi metaforă. 

Luigi Puiu a făcut din pictură un mod de fi şi de a 
convorbi cu el însuşi dar, mai important, cu cei care pot 
trece pragurile unei necesare emancipări a gustului 
public modern. Prin subtilitate se consacră vizionar, prin 
imagini se întâlneşte cu sinele profund. Anturat de 
colecţionarii cu gusturi rafinate, amabil ca un slujitor în 
altarele Frumosului, pictorul face din fiecare eveniment 
un ritual al iniţierii sau al consacrării. Prezenţa stenică a 
publicului, reacţia elogioasă, a confirmat, simultan, 
calitatea unui demers spiritual remarcabil. 
Produs al Şcolii ieşene de pictură, Luigi Puiu trebuie 
privit ca un exponent merituos al Şcolii ieşene. Când unii 
confraţi se ascund după modeste opere ocazionale, Luigi 
Puia a optat să urmeze drumul anevoios al valorii. 
Cariera sa se apropie convingător de zenit, asigurându-
ne tacit că în raniţa sa artistică se află un aşteptat baston 
de mareşal... 

D 
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Treptele lui Iacov 
-microroman- 

 
 

n seara aceasta nu făcea altceva decât să 
îndeplinească acelaşi ritual pe care îl îndeplinea 
de aproape două decenii. Să se oprească, după o 

plimbare solitară, în faţa treptelor acelei locaţii pentru 
doar câteva momente. O singură seară pe an. Spre 
deosebire de ultimile nouăsprezce toamne târzii de când 
,,ţinea’’ această tradiţie, pentru prima dată cea care 
fusese la un moment dat un vag punct de sprijin în viaţa 
lui, se afla acolo. Exact ca în acea seară de noiembrie 
1993... Fireşte, cu semnele vizibile pe care implacabilă, 
natura i le trasase pe chip an după an. Semne mascate 
însă savant sub stratul gros de fard... 
          ... În iunie 1992 se scurseseră aproape trei ani după 
„evenimentele din decembrie ’89”, cum cu un oarecare 
îndreptăţit scepticism le numeau unii. Nu putea spune 
că, deşi fără posibilităţi materiale grozave, nu încercase 
să se înfrupte din fructele interzise pe vremea 
comunismului „pur şi dur” chiar atunci, imediat după ce 
acesta păruse să se fi prabuşit. O făcuse însă cu o 
oarecare moderaţie, constatând repede cât de mult se 
adânceşte singurătatea interioară după consumarea 
actului de amor plătit cu odalisca culeasă de pe stradă ce 
într-un târziu îi părăsea camera, pliindu-şi mulţumită 
bancnotele în poşetuta strident de roşie. La un moment 
dat, renunţase. Părea să fi optat pentru o viaţă de 
abstinenţă, izolându-se într-o singurătate de anahoret. 
Un pustnic ce avea însă la dispoziţie o mică bibliotecă 
care, chiar dacă nu era vastă, conţinea principalii autori 
ce meritau citiţi, din literatura universală, dar şi 
autohtonă. 
          Nu mult după aceasta, criza existenţială avea să se 
adâncească prin producerea unui nou eveniment: un 
termen cu iz ezoteric până atunci – anume „şomaj”, îşi 

arăta colţii o dată cu înaintarea în virtute a capitalismului 
de mucava. Iar într-o bună zi, dinţii acestei fiare până nu 
demult cunoscută doar din emisiunile de propagandă ale 
televiziunii de familie cu doar două ore de emisie pe 
seară – sfâşâiară cea mai importantă componentă 
existenţială a unui individ, anume mijloacele de 
subzistenţă, fără însă şi ajutorul bănesc cu care era 
prevăzută o astfel de situaţie, căci fu concediat cu un 
articol ce spunea ceva de „desfiinţarea postului” cu un 
oarecare articol ce-l putea pune pe liber fără prevederea 
vreunui ajutor pecuniar.  
          Trei luni hălăduise pe drumuri zi de zi, după ce 
dimineaţa citea rubricile de publicitate cu litere puchinite 
ale gazetelor mai vechi  sau     nou-apărute, toate 
neapărat cu prestanţă „post-decembristă”. La interviuri 
era primit de inşi cu priviri sticloase, zâmbete sarcastice 
şi ton de oameni obişnuiţi să ordone, care îi spuneau că 
poate să înceapă lucrul de a doua zi. Principala clauză a 
contractului: prima lună de lucru era „de probă”, fără 
plată. Era sfârşitul întrevederii, când la rându-i se ridica 
în picioare zâmbind afabil omului din faţa sa, simţindu-i 
clar, cu atâta experienţă câtă se poate avea într-un sfert 
de secol de viaţă, aprtenenţa individului din faţa sa la 
„fostul” regim, şi încă într-o postură de ins „cu funcţie”, 
în faţa căruia nu este bine să ai prea multe păreri sau 
obiecţii. A doua zi îşi relua drumurile obositoare, după 
ritualul citirii puzderiei de anunţurii cu litere ca puricele, 
având convingerea încă de la ieşirea din casă că asfinţitul 
acelei zile va fi pentru el la fel de dozolant. 
          Problema se rezolvase brusc, în exact a nouăzecea 
zi după ce rămăsese fără lucru. Era, de altfel, ultimul 
interviu la care se programase pentru acea zi. Se gândise 
o clipă să nu se mai ducă; după ce atâtea ore, pe o 

 Î 
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căldură infernală, se târâse prin oraş cu toate mijloacele 
de transport găsite în cale, îşi simţea picioarele ca de 
plumb. Totuşi, în virtutea inerţiei se ridicase de pe banca 
din parcul unde câteodată, la sfârşitul zilei, încerca la 
umbra firavă a  unui copac să-şi regăsească echilibrul 
interior. Soarele se îndrepta lent spre chindie părăsind 
Cociocul. Câteva zeci de minute păru să staţioneze între 
crucile turlelor bisericii încă în construcţie durată lângă 
Cimitirul celor asasinaţi în acel Decembrie neobişnuit de 
cald. Apoi, părăsind şi acea zonă, îşi continuă diurnul 
drum spre apus. – „Dacă aş fi ajuns şi eu acolo?...” îi 
străfulgeră prin minte. – Bineînţeles că mare lucru nu   s-ar 
fii întâmplat cu Planeta, doar că acum ar fi existat sigur un 
şomer în minus, dar şi un individ mai puţin din cei cinci 
miliarde”. 
          Cugetarea tautologică îi fu întreruptă de apariţia în 
cadru a doi tineri ce nu păreau a fi împlinit douăzeci de 
ani. Urcau voiniceşte aleea în pantă ce se întâlnea 
tangent cu cea pe care se afla banca, râzând fericiţi de 
noua achiziţie constând în două benzi de casetofon cu 
vreo nouă formaţie în vogă, pe care şi le treceau unul 
altuia în mână. 

          Când după un drum lung şi plin de sudoare prin 
mijloacele de transport în comun ajunsese în faţa unei uşi 
de apartament de bloc situat la parter, cerul torid de 
iunie începuse să se decoloreze a amurg. Sună îndelung, 
cam cu îndoială. Nu părea să fie nimeni acasă. Şi când a 
fost pe punctul de a se îndrepta spre uşa metalică a 
scării, uşa apartamentului se deschise cu un suflu 
discret. În prag stătea un domn înalt, suplu şi distins, cu 
o pereche de ochelari cu ramă subţire metalică, cu obraji 
rumeni, cu părul complet alb, figura tipică a insului aflat 
în prag de pensionare. Îmbrăcat într-un halat de vară din 
stofă fină maronie ce se mula peste cămaşa cu cravată cu 
nod ireproşabil facut, era bărbierit la sânge, ca şi cum în 
acel moment ar fi trebuit să plece la o întrevedere 
diplomatică. 
         « - Bună ziua. Te rog să intri. » 
          Distincţia înnăscută a celui din faţa sa îl intimida, 
făcându-l să ezite o clipă. Nimic din fenotipul celor 
câtorva zeci de intervieviatori de până atunci nu se 
regăsea la acest bătrân atât de distins: nici privirile 
sticloase cu luciri metalice, nici glasul de bas cu note 
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poruncitoare, nici zâmbetul insidios în spatele căruia nu 
se ascundea nimic bun. 
          «- Curaj, intră, îl îmboldi când în sfârşit trecu 
pragul - pentru scrierea unui simplu Curriculum Vitae nu 
se justifică un asemenea trac. Vrei să te angajezi, nu? » 
          Mărturisi jenat în propriu-i cuget că noţiunea 
Curriculum Vitae îi este aproape necunoscută. I se părea 
o noţiune ce parcă îi trecuse pe la ureche, citise undeva, 
în dicţionar parcă această formulare precum şi explicaţia 
aferentă, asta chiar cu puţin înainte de decembrie ’89 dar, 
cum în timpul orânduirii zice-se eradicată comunicarea 
între oameni se făcea – cel puţin la vedere – doar în 
propoziţii scurte unde adjectivele ori formulările cu iz 
exotic erau cu grijă evitate – o asemenea sintagmă dacă 
ar fi folosit-o ar fi părut de-a dreptul suspect. Ar fi fost ca 
şi cum înainte de ’89 s-ar fi adresat secretarului de partid 
pe brigadă cu suspectul apelativ „domnule” – păcat în 
care, cu jenă, constata de multe ori că intră. 
          «- Stai jos aici, poftim hârtie şi pix. » îl pofti omul la 
măsuţa din holul minuscul ce comunica cu celelate 
încăperi ale apartamentului. Îi turnă un pahar cu apă 
minerală, pe care i-l puse fără zgomot alături, lăsându-i 
sticla lângă piciorul mesei.– « – Cât timp îţi scrii o scurtă 
autobiografie – căci aceasta este un Curriculum Vitae – am 
să duc puţin căţeluşul la plimbare. Nu te grăbi, scrie 
esenţialul. Succes! » 
          Omul ieşise cu micul animal de companie în braţe, 
lăsând uşa să se închidă de la sine, cu acelaşi fâşâit 
caracteristic. Nu-i luă foarte mult în a schiţa pe coala de 
hârtie puţinele evenimente didactice şi profesionale 
petrecute în scurta-i existenţă. Îşi mai turnă un pahar cu 
apă, şi-l bău pe nerăsuflate: era foarte cald. 
          Apartamentul în al cărui hol se afla era mic, cu 
vestiarul neverosimil de strâmt. Apartament tipic, gen 
cutie-de-chibrituri, după cum li se dusese vestea, 
obişnuite probabil pentru cele mai multe state europene 
foste comuniste. Păreau să aibă spaţiul atât de 
comprimat cu rolul comprimării şi mai mult a 
personalităţii umane care astfel, aranjată în arealuri 
minuscule şi supraetajate, numai de prea multă libertate 
de gândire nu putea fi suspectată. La cele mai multe 
mese-rotunde televizate cu iz ontologic reprezentau în 
discursurile participanţilor parte a „grelei moşteniri”, 
obcine ce aveau să se scurgă multă vreme pe principalele 
artere din marile oraşe ale patriei, cu arhitectura lor 
cenuşie şi prăfuită, în corpul cărora imediat după 
terminarea emisiunii chiar participanţii la talk-show-uri 
aveau să se întoarcă, căci şi pentru dânşii apartamentele 
comuniste reprezentau locuinţa cea de toate zilele, cel 
puţin deocamdată. 
          Absenţa amfitrionului se prelungea cam mult. Se 
ridică şi, ieşind din aprtament, ajunse în faţa scării. 
Gazda se afla la jumătatea aleii înguste dintre imobil şi 
grădina din faţă, cu privirile ţintite în faţa sa, probabil la 
ieşirea spre bulevard, unde în acel moment un tramvai 
luneca cu viteză. 

          « – Gata?» spuse fără a-şi mişca privirea, începând 
să penduleze imperceptibil. – « – Vin acum. » mai 
adăugă, trăgând un ultim fum lung din ţigara ajunsă la 
trei sferturi. 
          Luă coala şi începu să o parcurgă cu atenţie. 
          « – E bine. Succint, lizibil şi gramatical. Aproape. 
Întrucât Curriculum se scrie cu doi de „r”. Aşa că am să te 
rog să-l mai scrii o dată. Încă ceva, pentru informarea ta 
generală, întotdeauna un Curriculum Vitae se scrie olograf, 
adică de mână. Asta e bine să o ştii pentru tine, fiindcă în mod 
sigur această prevedere va fi printre primele încălcate, 
angajatorii viitori fiind aproape cu certitudine suficient de 
ignari şi superficiali aşa încât să nu se mai obosească a desluşi 
aptitudinile unui candidat la angajare şi din grafia acestuia. E 
proba cea mai sigură pentru o viitoare posibilă competenţă, 
aproape totul putându-se învăţa mai apoi  într-un domeniu 
pentru care ai aplicaţii. Cu toate că – adăugă cu o sclipire 
uşor ironică – probabil în viitorul nu prea îndepărtat va 
dispărea cu totul şi ideea de calificare la locul de muncă. Nu 
de alta, dar la rubrica de oferte locuri de muncă citeam  azi-
dimineaţă un anunţ ciudat: se căuta om spre angajare pentru 
un post unde erau nevoie de patru ani de experienţă în 
mânuirea unui computer.  Asta acum, în 1992...» 
          Citise şi dânsul anunţul cu pricina în zorii acelei 
zile, mirându-se doar puţin, ca de una din foarte multele 
nebunii ciudate ce începeau să-şi facă loc din ce în ce mai 
hotărât în cotidian. Nici măcar nu pricepea cam la ce ar fi 
fostA util cunoaşterea mânuirii unui calculator de către 
un simplu salariat întrucât, după cum aflase în nu prea 
îndepărtata copilărie, aceasta era doar apanajul zeilor pe 
pământ care, după cum se ştie, puteau să rezolve 
probleme înfricoşător de complicate şi răspunde la 
întrebări cu iz de oracol prin simplul dialog după nişte 
reguli extrem de riguroase, cognoscibile doar unui 
savant tobă de diplome universitare în matematică şi 
fizică. Când imaginaţia îi mai fusese temperată la auzul 
informaţiilor că cu un astfel de aparat poţi face lucruri 
prozaice cum ar fi contabilitate ori tehnoredactare 
computerizată ( hm, ce o mai fi şi aia?...), rămăsese uşor 
vexat, rămânând însă cu credinţa că oricum operaţiile 
mai-sus enumerate, făcute de un calculator, aveau să 
rămână pe veci inaccesibile muritorilor de rând, afară de 
aceia care rozându-şi coatele pe băncile unor şcoli de 
elită, se vor încumeta în cele din urmă să devină egalii 
zeilor Olimpului cibernetic. 
          Interviul se terminase. Nu-i rămânea decât ca 
domnul acesta înalt şi distins, cu un uşor aer enigmatic, 
să se hotărască în câteva zile. Dacă era selectat, avea să-i 
primească telefonul. Semnul că nu este printre cei aleşi 
avea să-l aibă prin eliminare: nu avea să-l caute. Apăsă 
clanţa uşii.  
          «- Eşti angajat, auzi rostit limpede. – Stai să-ţi dau 
adresa unde să te preizinţi chiar de mâine.» 
           Zâmbindu-i afabil, îi înmână o carte de vizită. 
Adresa aceea se afla la ceva mai mult de un kilometru de 
casa sa. Cunoştea relativ bine şi acea zonă. 
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          « - Vei lucra într-un depozit. Nu e nimic de neînvăţat 
iar munca fizică de acolo, atâta câtă este, nu te va depăşi. 
Alături de colegele tale care au deja un an şi jumătate 
experienţă sau chiar doi, ai îndatorirea să recepţionezi marfa, 
să o stochezi în rafturi, să participi la preluarea retururilor, la 
ambalare şi expediţie, precum şi alte activităţi. Sunt sigur că te 
vei achita cel puţin muţumitor de sarcini. Repet, nu este greu 
– trebuie doar să fi conştiincios şi onest. Succes! » 
          Domnul îi întinsese mâna, un gest pe care de obicei 
părea să-l facă cu parcimonie. Acolada fu dată aproape 
protocolar, ca la o întrevedere diplomatică. 
          Se întoarse din nou spre uşă, când patronul rosti 
iar: 
          « - Ştiu aproape exact ce gândeşti, asemeni majorităţii 
tinerilor. E firesc; iar eu, nu am să fac altceva decât să-ţi 
întăresc convingerile: da, am lucrat în fosta Securitate. Alura 
şi modul de a mă prezenta mă vor trăda întotdeauna deci, dacă 
aş încerca să mă ascund, nu aş face decât să dau de bănuit. Şi 
ar fi nedrept, pentru că am conştiinţa curată. Cel puţin aşa 
cred eu. Nu am să-ţi ascund că aprtenenţa la instituţia mai-
sus-amintită mi-a conferit destule avantaje printre care şi cel 
economic de acum, inaccesibil unui fost salariat de rând al 
fostei Republici Socialiste. Recunosc toate acestea cu 
convingerea că, orice regim politic sau economic ar avea o ţară, 
un serviciu de siguranţă sau securitate tot ar exista. Cu 
corolarul uman corespunzător...  În mod sigur instituţia în 
care am lucrat eu, luată în ansamblu, a fost şi încă este 
odioasă. Sunt sigur că cei care au comis crime – şi încă oribile 
– nu vor plăti din nefericire niciodată. Mai ştiu însă că atât 
dumneata cât eu şi mulţi alţii ca noi, nu vom putea face nimic 
pentru a schimba cursul lucrurilor, oricât de imund ar fi 
acesta. » 
          Privi câteva clipe pe ferestra sufrageriei. 
          « - Sunt probleme care ne depăşesc, crede-mă pe 
cuvânt...- reluă făra a se mai întoarce spre interlocutor. - 
Vei vedea, timpul îmi va da din nefericire dreptate... tot ceea ce 
vom putea face în viitorii ani va fi să încercăm a păstra o 
oarecare normalitate în viaţa personală şi în spaţiul strict de 
care avem nevoie să trăim... demonii care ne-au încercat şi 
chinuit 45 de ani şi-au tras vigoarea dintr-un spaţiu politic, 
economic şi geografic în care nu avem nici un cuvânt de 
spus... ticăloşia asta nu şi-a avut seva din meleagurile pe care 
trăim, dar din nefericire, o dată aclimatizată,  a sfârşit prin a 
găsi  complici şi chiar prozeliţi... » 
          « - Succes! – se întoarse brusc spre interlocutor cu 
mâna din nou întinsă. – De mâine, deci, la treaba! » 
         Când termină de străbătut aleea ce ducea spre 
bulevard, simţi că sufletul i se umpluse deja de o uriaşă 
speranţă. 

 
* 

       Pe Luţí a cunoscut-o imediat ce a doua zi dimineaţă a 
intrat pe uşa noului loc de muncă. Înainte de a ajunge la 
ultima masă unde parcă anume pentru dânsul se afla un 
loc liber, sărută politicos mâna tuturor noilor lui colege 
de slujbă, constatând cu surprindere că este înconjurat 
numai de femei. Luţí se ridică în picioare spre a-i face loc 

lângă dânsa, la masa care semăna cu un pupitru de liceu. 
Îi rezervase locul de la perete, prin al cărui geam lung 
intra imaginea tonifiantă a luminoasei zile de vară. 
Imediat fata se reaşezase la locul ei, neabolindu-şi 
zâmbetul de figurină japoneză de pe chipu-i uşor 
mongoloid. Ambala maşinal ce avea de ambalat, după 
care nota ce făcuse pe faţa unei coperţi de dosar ce ţinea 
loc de opis provizoriu. Apoi depunea pachetul lângă 
piciorul mesei, spre a-şi relua ciclul de lucru pe care 
părea a-l stăpâni la perfecţie. Avea în acel zâmbet parcă 
aerul stânjenit al unei persoane care trebuie să joace un 
renghi altcuiva dintr-o obligaţie, să-l facă, cum se zice în 
popor – doar pentru a satisface interesul cine ştie cărei 
cunoştinţe care ceruse acel lucru pe post de achitare a 
unei obligaţii. Nu aprofundă ideea, simţind doar o vagă 
dorinţă să fumeze. Oricum nu făcea nimic, nimeni nu 
părea a fi atent la noul coleg de muncă. Se ridică, zărind 
la uşă un recipient care ţinea loc de scrumieră. 
         « - Unde te duci?» 
          O clipă se gândi să spună că la toaletă. Era poate de 
rău augur ca abia venit, să arate că doreşte atât de repede 
să fumeze. 
         « - La uşă. Să fumez o ţigară», mărturisi. 
         « - Stai jos. Se poate fuma la masă. » 
          Şi împinse la mijloc scrumiera nu foarte mare care 
avea deja câteva chiştoace. 
         « - Uite o cafea», veni prompt o altă colegă de la 
masa din spate.- « -  Bei cafea, nu? » 
          Se înşelase. Nu trecuse chiar atât de neobservat. 
         « - Nu mă prea omor. Sărut mâna.», luă grijuliu ceaşca 
încă aburindă. 
          Un timp sorbi din lichidul încă fierbinte, savurând 
în răstimpuri câte un fum amplu de ţigară. Preţ de câteva 
secunde, colega de masă continuă să-l ţintuiască cu 
zâmbetul ei aparent mefistofelic din colţul ochilor, apoi 
îşi reluă „ciclul de producţie”. 
         « - Crezi în Dumnezeu?» veni pe neaşteptate 
întrebarea. 
          O privi câteva clipe uşor surpins, ca şi cum i-ar fi 
făcut vreo declaraţie de dragoste urmată de vreo 
propunere mai fără perdea. Părea foarte tânără, chipul ei 
neted cu trăsături regulate dar aspre nefiind acoperit nici 
măcar de un rid. Îi observă scundimea trupului când fata 
se ridică de pe scaun spre a-şi aranja mai bine fusta, un 
trup perfect proporţionat ce exhiba prin toţi porii 
voiciunea, dar care undeva după treizeci şi cinci-
patruzeci de ani fiind cu siguranţă destinat să ia în 
proporţii. 
        « - Da, cred. Fără a fi bigot – cred şi-mi respect religia 
care chiar dacă s-ar baza doar pe o simplă legendă, ar fi oricum 
povestea cea mai frumoasă şi mai tragică dintre toate poveştile 
lumii!...» 
        « - Şi eu cred», spuse fără nuanţă fata. - «- În fiecare 
seară citesc împreună cu  Úana din Biblie. » 
        « - Cine e Úana? » 
        «  - Fata mea. Împlineşte anul ăsta unsprezece ani. » 



648 vol. 24,  121-122-123| iulie-august-septembrie, 2014 

 

        «  - Ai un copil de unsprezece ani la vârsta asta?! » 
        «  - Da!» zise ea surprinsă ridicând o sprânceană. – « 
- Dar tu ce vârstă îmi dai? » 
        «  - Douăzeci, hai – douăzeci şi doi de ani... » 
          Fata începu să râdă cu hohote, icnind şi bătând în 
răstimpuri cu piciorul în pământ. O privea surprins, 
convins fiind că este mai tânără ca el cu cel puţin doi-trei 
ani. 
       « - Asta chiar că a fost tare, Luţí!.. » zise colega din 
spate, care la rându-i râdea. « – Dar mie cât îmi dai? » 
          Figura celeilalte părea mai matură, un început de 
riduri      observându-se la colţurile gurii. 
         « - Nu mai mult de treizeci şi unu... » 
          Fu rândul celeilalte să se strice de râs. 
          Raţionamentul lui fusese clar viceversiac. 
          « - Dar cât ai?»  întrebă cu vie curiozitate. 
          «- Sunt născută în 1961», zise Luţí pe ton cât se 
poate de serios. 
          «- Şi eu în 1967», adăugă colega din spate pe un ton 
poznaş, care invita la o nouă partidă de râs. Care se şi 
produse de altfel, constatând că era „colegă de leat” cu 
dânsul. Ar fi putut face chiar armata împreună, plusă el 
plin de veselie. 
          « - Poate cu soţul meu», răspunse ea oprindu-se din 
râs. «Asta dacă el nu ar fi cu zece ani mai mare decât noi doi. 
Din întâmplare, este de profesie chiar militar. Locotenent-
major... » 
          Un timp, cele două femei lucrară în linişte fără să îl 
mai ia în seamă. Îşi termină ţigara privind absent pe 
fereastră. 
         « - Aseară am pus-o pe Úana să citească din Geneză. 
Chiar primel pagini. » 
          - „ « 1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi 
pământul. 2. Şi pământul era netocmit şi gol.»...” 
       «   - Văd că ştii... » 
       «   - Am mai citit şi eu... » 
       «   - Ce zici, crezi că lucrurile s-au petrecut ca acolo? » 
       «   - E o alegorie, Luţí... este un mod figurativ de a povesti 
cum s-a format tot ce ne înconjoară. Gândeşte-te că ceea ce se 
spune acolo, a fost scris acum câteva mii de ani... » 
       «  - Nu eşti de părere că lucrurile stau ca acolo? Atunci de 
ce mai spui că crezi în Dumnezeu?... » 
          Modul de gândire de care se lovea era atăt de 
medieval şi nenuanţat, încât dacă ar fi trăit cu doar patru 
secole mai înainte, era convins că nu ar mai fi avut cum 
să ocolească după astfel de afirmaţii rugul. Îi păru rău că 
nu a dat un răspuns care să neutralizeze discuţia, cel 
puţin în turnura în care o luase. Dar nici de la bun-simţ şi 
logică nu voia să abjure numaidecît. 
        «  - În vremurile în care trăim noi, religia nu mai poate 
avea decât un rol de factor moral. Aşa cum ar fi trebuit să aibă 
dintotdeauna, fără să se cadă pe panta fixismului şi a 
nenorocirilor ce i-au urmat. Acum am fi fost mai umani şi mai 
apropiaţi de ceea ce şi-a dorit probabil Christos să fim care, în 
Noul Testament, nu a fost atât de preocupat de a ne spune 
cum s-a format în amănunt lumea. Lumea este creaţia lui 

Dumnezeu, atât ne-a sugerat Fiul care este totuna cu Tatăl 
dar şi cu Sfântul Duh. De unde ştim noi că după Păcatul 
Originar şi Izgonirea din Rai, o dată cu degustarea Fructului 
Cunoaşterii nu am fost condamnaţi prin Stiinţă să avem 
posibilitatea de a afla cu aproximaţie cum s-a format lumea, 
evoluţionismul nefiind altceva decât alchimia Domnului?... 
Poate asta voise Dumnezeu să ne ascundă... » 
         « - Lucrurile s-au petrecut negreşit ca acolo», repetă cu 
încăpăţânare fata nepărînd a fi auzit ceva din ceea ce i s-a 
spus. - «- Cine ar putea să creadă că din microorganisme au 
apărut peşti, iar după un timp peştii au luat-o razna pe uscat 
şi au dat naştere la cai, câini, elefanţi şi oameni? Ha! De ce nu 
se mai transformă şi acum microorganismele în peşti, iar peştii 
să mai iasă în continuare din mare ca să facă acelaşi lucru? » 
          « - Ca să nu-i mănânce pisicile», zise foarte încet. 
          « - Ce zici!? Ei?!» mai spuse ea pe un ton semeţ care 
nu admitea replică. 
         « - Da...» admise el. Discuţia devenea obositoare, ca 
tot ceea ce este inutil sau ilogic.  - « Cred că este aşa cum 
spui tu. Pare verosimil... » 
          Fata nu înţelese ultimul termen. Nu avea însă 
importanţă. Victoria abia obţinută se cerea consolidată. 
         « - Nu crezi încă ce spui. Te văd eu. Mâine am să-ţi aduc 
o carte scrisă de profesorul american J. M. unde o să te 
convingi. Eu am citit-o pe nerăsuflate. Să vezi cum spune 
acolo că de exemplu între cai, câini, elefanţi şi oameni nu 
există vieţuitoare pe post de...» se opri ea negăsind imediat 
cuvântul potrivit, imitând însă cu arătătorul semnul unei 
spirale. 
       «- Verigi lipsă... » 
       «- Aşa, da’ de unde ştii? Ai citit cartea? » 
       « - Nu, am bănuit...» răspunse privind prin fereastră 
copacul de peste drum, cu crengi ramificate ca într-o 
schemă darwinistă. 
       «  - Ei, ai să vezi acolo, ai să te convingi! Da’ la ce te uiţi 
aşa? » 
       «  - La pomul de peste drum... » 
       « - Nu cumva vrea Darwin ăla să spună că şi copacii sau 
florile au ieşit pe uscat, trăgându-se tot din peşti?!... » 
          Era prea mult. Acum chiar că simţea nevoia să se 
ducă la toaletă. Şi coborând cele trei trepte în curticica 
unde se afla cămăruţa cu grupul sanitar, închise uşa 
după dânsul, neomiţînd să tragă şi zăvorul. 
          

           * 
          Luţí nu era un om rău, însă modul ei de gândire 
frust, noncromatic şi fără complicaţii inutile cerea a i se 
da numai răspunsuri alb-negru din care până şi culoarea 
sepia era bine a fi cu rigurozitate exclusă. A doua zi 
colega de masă se ţinu de cuvânt şi, cu aer de şcolăriţă 
care are toate motivele să evrikeze îi trânti cartea hotărât 
în faţă, deranjându-i uşor ceşcuţa cu cafea pe farfurioara 
ce tocmai o căpătase de la colega din spate. 
               «- Na! Să vedem dacă după ce o citeşti o să mai ai 
părerile tale retrograde!» zise cu glas de elevă zâmbitor-
îmbufnată, utilizând un neologism recent învăţat. 
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          Volumul avea cel mult două sute-două sute 
cincizeci de pagini, şi era tipic ca format pentru cărţile de 
popularizare ştiinţifică editate înainte de      ' 89. Părea 
chiar sosia unui astfel de volum, însă al unui reputat 
paleontolog aborigen care cu răbdare explicase 
publicului larg folosind un limbaj elegant academic-
popular ce se întâmplase cu aproximaţie timp de 4,5 
miliarde de ani pe planetă, până la apariţia omului. Ceea 
ce avea să citească în volumul de faţă din stânjeneala de 
a nu arăta făţiş că respinge ferm acea maculatură, era 
exact opusul tratatului riguros şi ştiinţific, citit în 
copilărie. Raţionamentele simpliste stârneau râsul 
oricărui om cu un minim de logică, cultură şi bună-
credinţă, denunţându-se cu evantai de salivă în rânduri 
fulminante ca o jignire supremă la adresa speciei umane 
bănuiala că aceasta   s-ar trage din vreo specie de 
maimuţă şi că ar avea, de exemplu, cam 75% din genele 
câinelui; cât despre gene, autorul recunoştea cu o ironie 
plină de umor involuntar că acestea nu desemnează în 
opinia sa decât excrescenţele păroase ce răsar din pleopa 
omului dar şi a dobitoacelor patrupede; iar ca ultimă 
răfuială cu teoria evoluţionistă, obscurul autor de peste 
Gârlă desfiinţă şi chestia cu evoluţia vieţii pe Pământ pe 
parcursul a 4,5 miliarde de ani, fixând o dată precisă a 
naşterii Terrei instantaneu cu ceea ce se află şi astăzi pe 
dânsa: 21 decembrie 7255 – înaintea erei noastre – 
bineînţeles... Peste câteva săptămâni, citind o revistă de 
profil, găsise un articol lămuritor despre vajnicul om de 
„ştiinţă”: acesta fusese exclus din toate forurile ştiinţifice 
şi nu numai americane întrucât, într-un articol „de 
specialitate” se încinsese declarând că poeţii ar trebui 
lăsaţi fără pâine prin distrugerea Lunii, ca parte a luptei 
împotriva insomniei şi a ajutării celor cu probleme 
nervoase din pricini de meteo-dependendenţă. 
Respectivul nu se lăsase şi mai dădu un interviu, de data 
asta pe post de victimă, declarând că pentru marile 
adevăruri merită totuşi suferit, iar el este gata de 
martiriu în numele acestora, fiind mândru că are ocazia 
ca prin ostracizarea la care este supus să se asemene cu 
Galileo Galilei, dezolat fiind doar că obiceiul arderii pe 
rug nu mai este de actualitate... 
         «  - Să nu uiţi să mi-o înapoiezi! Este cartea soră-mii, pe 
care de când a cumpărat-o o ţine acasă pe noptieră, alături de 
Biblie!... A făcut rost de ea cu mare greutate, prin intermediul 
unei prietene de familie!... »       
          Asocierea acelei maculaturi cu Sfânta Scriptură îl 
înfioră. Şi el ţinea acasă pe noptieră Evanghelia, nu 
departe de aceasta aflându-se una din cărţile „laice” 
preferate, un volum frumos broşat al lui Octavian Paler, 
excelent roman reeditat imediat după 1989. 
        «  - Vrei să înveţi să ambalezi? Ca să faci ce fac eu?» 
întrebă fata intempestiv, după obiceiul ei. 
        «  - Da! » primi cu entuziasm. – « Chiar sunt curios! 
Doar asta trebuie să fac aici, nu? » 

          Plină de bunăvoinţă, Luţí purcese să-i dezvăluie 
tainele ambalatului profesionist, rapid, prin ambalarea în 
ceea ce se numea coletul poştal nr.1. 
         « - Vezi, aşa se face», zise dânsa aplicând şi ultimul 
nod de sfoară peste hârtia neverosimil de repede pliată 
pe conţinut. – « - Încearcă şi tu! » 
          Nu-i reuşi. 
          Fata îşi miji iar ochii în zâmbetu-i mongoloid, şi-i 
mai făcu un colet, de data asta cu mai multă lentoare. 
          Îi reuşi şi lui, dar se împotmoli la legarea cu sfoară. 
Fata se apropie din nou, explicându-i cu pacienţă: 
         « - Uite, fiind marfă puţină în factura asta, ai făcut foarte 
bine că ai ajustat hârtia pe potrivă. Ca să nu tai conţinutul, 
legi cu sfoară subţire; ca să fie mai rezistentă, uneşti sfoara a 
două gheme, o măsori aşa - ca să nu consumăm mai multă 
sfoară decât ne trebuie, şi după ce dai legătura pe partea 
cealaltă, dai nodul final. Asta-i tot! Hai şi tu! » 
          De astă dată îi reuşi perfect învelirea mărfii în 
căptuşela de hârtie. Şi, într-un târziu, îi reuşi şi legătura 
cu sfoară. Era la al patrulea colet. După alte şase, ambala 
aproape la fel de frumos precum Luţí. Ba chiar începuse 
să se apropie de viteza dânsei, la piciorul mesei lui 
tronând deja un picior de colete. 
          « - Să nu uiţi niciodată să pui în colet factura», îl mai 
povăţui dânsa. - « - După ce mai întâi scrii numărul de 
factură pe dosar. Ca să le treacă Maria Paplek, contabila 
noastră, ca fiind rezolvate şi expediate. Dacă totuşi uiţi 
vreodată să pui factura în pachet, nu-i nevoie să rupi 
ambalajul cu totul: îl decupezi aici cu cuţitaşul şi apoi lipeşti la 
loc cu scoci... » 
          Un timp continuară să lucreze în linişte. Chiar şi 
colega din spate nu mai avu nimic de spus. Curând, la 
piciorul lui de masă se strânseseră prea multe colete aşa 
încât fură nevoiţi să le plasesze în coşul de sârmă de 
lângă sobă unde îşi puneau pachetele şi ceilalţi salariaţi. 
Se reaşezară la locurile lor reîncepându-şi activitatea. 
Colega din spate le culese dosarele de pe masă în 
vederea întocmirii borderoului centralizator de poştă. 
         « - Mai bem o cafea?» rupse Luţí deodată tăcerea. 
         « - Mai bem.» 
         « - Da, dar să ştii că c-o s-o fac slabă. Eu sufăr cu 
inima... » 
         « -Ţi-am spus că nu prea mă omor cu cafeaua. De aceea o 
prefer şi eu totdeauna slabă. » 
          Fata încuviinţă din cap şi puse ibricul pe reşou. 
         « - Când era Marian, nu puteam niciodată să-i citesc 
Úanei prea mult din Biblie seara. Îl enerva. » 
         «  - Probabil soţul tău este obosit şi vrea la un moment 
dat să adoarmă. Nu e neapărat un semn de ateism... » 
         «   - Fostul meu soţ... » 
          Nu sesizase participiul din propoziţia anterioară, 
iar acum îi privea intrigat consistenta verighetă maritală. 
         «  -  Îmi pare rău că s-a sfârşit aşa... de când nu mai 
sunteţi împreună? » 
         « - Din 1990, aproape imediat după Revoluţie. În toamna 
lui 1990 s-a pronunţat Decizia. » 



650 vol. 24,  121-122-123| iulie-august-septembrie, 2014 

 

         «  - Să ştii că îmi pare rău că ai trecut printr-o asemenea 
încercare... » 
         «  - Mie nu-mi pare rău că a divorţat de mine. La început 
am suferit. Când am primit Întâmpinarea pentru prima 
înfăţişare, mi   s-a făcut rău. Aici pe masă m-am întins, eram 
nou-angajată, fetele  s-au speriat, au vrut să cheme Salvarea. 
Atunci am fumat prima ţigară. Şi tot de atunci am probleme 
cu inima. Încă îl iubeam. Lasă că l-a împachetat aia cu care e 
acum bine de tot: este însărcinată cu al doilea copil. Pe el l-am 
văzut de curând: slab, jigărit, nebărbierit, scos ca din lada de 
gunoi:  aşa l-am ţinut eu? Nevastă-sa mi-a spus plângând că o 
înşală; acum vede cu cine s-a încurcat: când imediat după 
divorţ i-am spus ce prostie se pregăteşte să facă, mi-a dat cu 
tifla... » 
          O vreme continuară să lucreze în linişte. 
          « - Opt ani cât am fost împreună, nu a făcut altceva 
decât să mă jignească. El şi maică-sa; tot el mă bănuia că-l 
dublez; iar mă-sa îi ţinea isonul. Nu uitau la săptămână să-mi 
amintească faptul că sunt de acolo de unde se agaţă harta-n 
cui... nu mai putem să-i suport şi plecam de acasă. Dormeam 
pe unde apucam - la rude, cunoştinţe şi chiar la ai mei; atunci 
mi-a scos vorbe că îl înşel. Tot eu... » 
          Nu întrebă nimic. Nu avea nevoie de lămuriri. Şi ar 
fi dorit foarte mult să poată schimba cursul discuţiei. Dar 
nu se putea. 
        «  - La un moment dat mi-a răpit-o pe Úana. Atunci cred 
că am făcut primul preinfarct. N-a ştiut nimeni. Locuiam deja 
la soră-mea, în Muncii. Poate mi-aş fi dorit să mor dacă nu aş 
fi avut un copil de crescut. Am fumat un pachet de ţigări în 
câteva ore. Nu mai voiam să ştiu nimic. Dar asta nu era cu 
putinţă. Pe Úana am recăpătat-o după câteva zile; a fost la un 
pas să aibă probleme şi cu Poliţia şi cu Justiţia, dar nu am 
insistat eu; a venit la mine cu coada între picioare, ca un căţel 
bătut; îmi vorbea frumos, numai zahăr şi miere; asta nu l-a 
împiedicat ca la proces prin intermediul a tot felul de martori 
mincinoşi să arunce cu oala de lături în mine; dar n-a învins: 
Úana mi-a revenit mie. Şi de curând am obţinut o altă casă de 
la Primărie – o garsonieră. Ce fericită a fost copila în seara 
când s-a terminat procesul! Doamne, ce fericită!...» 
          Luţí îşi aprinse o nouă ţigară. Un timp, fumă 
meditativ fixând un punct imaginar aflat cine ştie unde. 
Se oprise din lucru, coletul din faţa ei ajungând în faza 
de legătorie rămasă neisprăvită. 
        «  - Tu ştii că eu de atunci am fost cuminte?» zise ea pe 
neaşteptate, ţintuindu-l iar cu chipul zâmbitor de 
figurină japoneză. 
        «   - De când, de atunci? » 
        «   - Din 1990, de la divorţ! » 
          Nu zise nimic, concentrându-se asupra coletului la 
care lucra, ce nu-i ieşise chiar atât de bine de astă dată. 
        «  - Tu nu mă asculţi?... » 
        «  - Ba te ascult, Luţí, şi încă cu foarte mare atenţie!... » 
        «  - Atunci de ce nu spui nimic?... » 
        « -  Ce să spun?... » 
        «  - Sau nu mă crezi că am fost cuminte?... » 
        «   - ... » 

        «  - Asta e, nu crezi, aşa sunteţi toţi bărbaţii», se 
îmbufnă dânsa. 
        «  - N-am spus asta, Luţí, dar eu nu am experienţa ta de 
viaţă. Am numai 24 de ani, tu eşti cu şase ani mai mare ca 
mine şi, după ce ai trecut prin ceea ce ai trecut, e normal să ai 
cu mult mai multă experienţă de viaţă decât am eu!... » 
        « - Aşa e, am îmbătrânit!... » oftă dânsa amplu. 
        « - Nici asta n-am spus!... Ba mai mult, mai ieri nu-ţi 
dădeam mai mult de 22 de ani! » 
        «  - E un compliment?... 
        « - De ce nu?... Dar este şi o realitate: după chip, nu pari 
decât o copilă; în realitate, eşti o femeie tânără încercată 
cumplit de viaţă... 
        «  - ... mă iubeşti? » şopti ea. 
          O privi câteva clipe perplex. Fata îi zâmbea cu cel 
mai fermecător zâmbet al său, şi într-adevăr, avea un 
zâmbet superb, dar chinuit. 
        «  - E prea devreme pentru asta!... » lăsă privirea în 
ceea ce lucra, aplicând nodul final al coletului. 
        «  - Ce-ai zis?... » 
        «  - Nimic... » 
          Ziua de lucru se terminase. Se ridicară de la masă. 
        «  - Hai să mergem acasă! Destul pe ziua de azi. » 
          Unul câte unul, ieşiră pe uşă toţi cei opt angajaţi. 
Miraculos, afară parcă se mai răcorise, deşi soarele era 
încă departe de chindie. 
        « - Să nu uiţi de carte», îi dădu dânsa un semn 
camaraderesc peste braţ. - « - Ţi-am zis, soră-mea ţine foarte 
mult la ea. Pa, pe mâine!... » 

 
* 

         Ziua următoare, cam la două ore de la începerea 
programului, pe uşa depozitului intră un personaj nou. 
Se dovedi a fi cel de-al nouălea salariat al zonei. Era cam 
de-o seamă cu Luţí, cam acelaşi format fizic cu aceasta, 
doar că ceva mai scundă decât colega de masă, şi ceva 
mai cu proporţii. Faţa oacheşă şi lătăreaţă încadrată de 
părul vopsit într-un roşcat strident îi trăda etnia, dar ea 
făcea parte din acea secţiune de neam quasiintegrat 
majorităţii, majoritate care la urma urmelor dovedise în 
ultimul deceniu că începe lexical şi comportamental să se 
inspire din ce în ce mai mult din viaţa şi obiceiurile 
acestor încă minoritari. 
         « - Bună, Cóke, ultimile zile ai fost grozav de ocupată, n-
ai dat deloc pe la muncă! » o luară imediat celelalte în 
primire aparent şăgalnic. – « - De-ai ştii ce a sunat telefonul 
ăsta după tine, am primit pe el mai multe comenzi pentru tine 
decât pentru depozit – nădră... » insistă una cu simţul 
deriziunii mai dezvoltat decât toate celelalte la un loc, 
probabil... 
          Sub aparenţa de caracter molatec, Cóke se dovedise 
o fire cu un simţ al intrepridului ieşit din comun. 
Simulatoarele, pocnitorile şi focurile reale de armă nu 
amuţiseră bine în decembrie '89, iar dânsa se pregătea de 
primul drum în Turcia. Şi chiar îl făcuse până la sfâşitul 
acelui an, înainte ca peste morţii acelui decembrie să se fi 
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aşezat bine pământul în mormintele din cimitirul de la 
Pieptănari. Atât de încurajatoare i se păruseră rezultatele 
acelei prime ieşiri, încât până la sfârşitul lui ianuarie '90 
mai urmară astfel de trei escapade; ba în următoarele 
luni îşi vându apartamentul de trei camere şi maşina – o 
Dacie neagră break pentru care nu se ştie cum obţinuse 
aprobarea, ştiut fiind că acel tip de vehicule erau socotite 
în epoca comunistă apanajul Securităţii şi al celorlalte 
oficialităţi. Se mutase împreună cu fetiţa şi soţul la nişte 
buni prieteni de familie, care o primiseră cu braţele 
deschise ca pe o mare speranţă aducătoare de 
prosperitate şi prestigiu în era ai cărei zori erau extrem 
de trandafirii. Dar afacerea cu maşini de cusut şi 
bomboane aduse pentru proaspeţii întreprinzători ce la 
tot pasul se îndeletniceau cu comerţul, începu curând să 
scârţâie; ba chiar dispărură angrosiştii de peste mare, ce 
se dovediseră a fi doar nişte delapidatori ce 
comercializau produse sustrase prin diverse metode, 
acum având probleme cu justiţia ţării din care 
proveneau; Cóke avusese un noroc de zile mari, nici un 
fir neconducîndu-i pe anchetatorii străini către dânsa; 
drumurile ei încetară cu desăvârşire, iar cheagul timid 
ce-l încropise se volatiliză ca o pojghiţă de gheaţă în 
adierea suavă a primăverii; bunii prieteni constatară 
brusc că spaţiul apartamentului lor nu oferă suficient 
areal locativ pentru o populaţie atât de numeroasă, baia 
şi bucătăria înregistrând în anumite momente ale zilei 
adevărate ambuteiaje. După cum o ajutaseră să-şi vândă 
apartamentul în primele luni ale lui 1990 la un preţ de 
nimic, acum o sprijiniră să-şi găsească o cameră cu chirie     
într-un apartament de cinci camere la alţi prieteni de 
familie. Chiria nu era chiar mică, o puteau suporta cu 
greu, iar Cóke fu nevoită la rândul ei să se angajeze; 
relaţiile cu consortul se degradaseră simţitor, acesta 
făcând şi în situaţia de acum ceea ce făcuse şi până în '89, 
anume să o privească cu un zâmbet stânjenit-
neîncrezător, lăsându-se târât fără murmur în 
combinaţiile existenţiale bovarice de o mare 
periculozitate ale nevestei cu un orizont nu mai mare ca 
al unui absolvent de şapte clase, opunând acestei situaţii 
doar o inerţie tipic oblomovistă. Locuiau împreună cu 
deţinătorii casei, aceştia rezervându-le două camere din 
totalul de cinci; iar Cóke înţelese de ce fetiţa ei de 
treisprezece ani se închidea cu insistenţă în propria-i 
cameră de somn doar după ce       într-un rând, venind 
de la serviciu şi fiind nevoită să urce cele opt etaje din 
pricina ascensorului ca de obicei defect, surprinse scena 
petrecută în cadrul liftului de la etajul patru unde 
adolescentul de şaisprezece ani al familiei-gazdă îi 
înghesuia copila, sărutând-o pătimaş. Băiatul se opri 
doar după ce o văzu apărând pe palierul nivelului, iar la 
întrebarea siderată şi inutilă ce făcea acolo, continuă să 
gâfâie privind-o holbat din cap şi până-n picioare cu 
nişte ochi alunecoşi şi concupiscenţi. – De două ori pe 
săptămână, se întâmpla să rămână singură acasă peste 
noapte doar cu soţia capului de familie, atât soţul ei cât şi 

soţul aceleia fiind plecaţi la muncă pe tură. Săptămâna ce 
urmă oferi o conjuncţie de zile mari, gazdele fiind 
plecate într-un scurt concediu la rudele din provincie, iar 
soţul ei ca de obicei pe schimb: rămăsese deci singură 
acasă, cu cei doi copii. Era momentul să tranşeze 
problema într-o discuţie calmă, civilizată - dar fermă. 
Aşa că după nici două ore de la plecarea bărbatului spre 
locul de muncă şi după ce auzi obişnuitul zgomot de 
cheie întoarsă în broască de la camera fiicei, se înfiinţă la 
uşa dormitorului adolescintin, făcând abstracţie că 
întreaga zi acesta o pândise cu interes ori de câte ori 
dânsa intra în vreuna din dependinţele casei, ori se 
deplasa pe coridorul central al acesteia. Ciocăni discret, 
dregându-şi glasul, încercând să recapituleze mintal 
modestul discurs pe care şi-l pregătise; adolescentul o 
privise în cadrul uşii cu aceeaşi ochi cu care o privise 
deunăzi pe scări; şi nu apucă cu glasu-i catifelat să 
formeze nici măcar o scurtă propoziţie, căci acesta o 
prinse de ambele mâini trăgând-o în dormitor. Protestele 
ei onomatopeice fură zadarnice, forţa bărbătească 
biruind-o rapid. Rămase toată noaptea în acea cameră 
plecând doar spre dimineaţă când, acesta, după prima-i 
experienţă de acest fel, dumirit după atâtea ore care sunt 
şi instrucţiunile de folosire ale unei femei semi-violate - o 
conduse până la uşa dormitorului, lăsând-o să plece doar 
după ce o mai sărută o dată lipicios pe gură. Reîntoarsă 
în odaie, găsi în halat 300 de lei, o cincime din cuantumul 
chiriei lunare. Accesul de revoltă izbucnit ca o văpaie se 
stinse la fel de repede pe cât se iniţiase. Privi cu calm 
banii, pliindu-i spre a-i pune în şifonier, la locul ştiut 
numai de ea. Bizarul concubinaj adulterian hebdomadar 
se termină doar după primul raclaj, victima principală a 
acestuia nefiind cu siguranţă produsul relaţiilor trupeşti 
maritale cu un soţ care de luni de zile nu se mai atinsese 
de ea; cu această ocazie urmă şi o schimbare de peisaj, 
găsind undeva în oraş o garsonieră confort III 
incomparabilă cu ceea ce lăsaseră în urmă, dar şi cu un 
preţ corespunzător mai mic. 
         « - Aidi, fă, ce mai faci? » întrebă fără altă introduceri 
imediat ce ajunse în faţa mesei lor. Era cunoştinţă bună 
cu Luţí – chiar până la prietenie nu ajunseseră, fiind atât 
de familiare întrucât în prima jumătate a lui 1990 
fuseseră primele angajate, pentru scurt timp fiind 
prinţesele neîncoronate ale destul de măricelului birou-
de-expediţie-depozit. Chezăşie a acestei relaţii stătea şi 
acum antetul scris stângaci cu creionul desupra 
policioarei chiuvetei de lângă scăriţa ce ducea spre 
grupul sanitar: Cóke & Luţí... 
        «  - Văd că avem un coleg nou, ai? Bine că a mai apărut şi 
un bărbat p-aci,   că-ncepuse să ne fie greu!... – Câţi ani ai, 
puiule? Ei bravo, bravo, ai toată viaţa înainte, nu ca noi, 
bătrâne... Bei o cafea? Nu? Ai mai băut trei, cu Luţí? Fumezi? 
Rău, rău, colegu’, nu face bine la inimă, ' geaba am tot  bătut-
o la cap pe colega în ultimii doi ani – 'geaba... » 
        «  - Ce vrei, fă, am şi eu necazurile mele... doar le ştii... »  
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        « - E, poate a răsărit soarele şi pe strada ta... cine ştie... » 
privi semnificativ în dreapta colegei. 
        «- Mai ştii, fă, mai ştii...» răspunse beneficiara zorilor, 
privind cu zâmbet enigmatic la stânga. 
          Telefonul de ebonită interbelic începu să urle din 
soneria-i stridentă. 
        « - Pentru tine», întinse femeia de la prima masă a 
încăperii receptorul, mimând discreţia aristocrată, dar cu 
priviri pline de semnificaţii. 
          Apelata se îndreptă fără grabă spre aparat, 
disimulând cel mai perfect calm. 
        « - Aidi-da... Azi? N-am chef, du-te drecu’... Fă gioco di 
mano şi după aia lipeşte gresie în baie. Mâine? Nu ştiu, mă 
mai gândesc şi om vorbi atunci... da... ai sictir... » încheie ea 
în timp ce trânti receptorul în furcă. 
          Reminiscenţe ale afacerilor încheiate cu un coşmar 
pentru Cóke erau aceste apeluri primite totdeauna la 
serviciu, întrucât acasă nu avea post telefonic. Erau – 
pretindea dânsa – de la foştii tovarăşi de afaceri care 
între timp regretând graba cu care o scoseseră din cărţi 
lipsindu-le acum eficienţa şi ingeniozitatea ei – încercau 
cu disperare să o recupereze, ea tergiversând 
reîntoarcerea doar pentru a obţine la revenire avantaje 
pe care considera că le merită de drept. Într-un rând, 
când fusese surprinsă în faţa intrării unui hotel de mâna 
a treia discutând aprins cu un ins smead şi cârlionţat 
vorbind limba băştinasă cu un pregnant accent 
magrebian -motivase că acela era unul dintre foştii 
parteneri de afacere care o căutau cu acribie. De ce 
intrase cu el în stabiliment? – Simplu, în camera lui îi 
prezentase slugarnic contractul ce ar fi readus-o în zona 
comerţului cu bomboane şi maşini de cusut, petic de 
hârtie pe care i-l aruncase aceluia cu dispreţ în faţă, după 
ce citind clauzele, constatase că nu sunt stipulate acolo 
toate cerinţele ce ar fi transormat-o într-o reginuţă a 
comerţului autohton... 
           

* 
          Pe la sfârşitul lui iulie rămase singur la masa de 
lucru. Lându-şi concediul pentru acel an, Luţí plecase la 
mare cu fiica plus familia.- „ Să aveţi grijă de el!” lăsase 
vorbă celorlalte mai în glumă mai în serios. – „ Să    n-am 
reclamaţii la întoarcere, că vă mănânc!” făcuse la plecare o 
ultimă admonestare galeşă cu degetul.  
          Rămas singur, simţi o stare ciudată, dublă, de 
uşurare, în acelaşi timp cuibărindu-i-se în suflet şi 
simţământul unei lipse din existenţa sa. Continua să-şi 
primească ceaşca zilnică de cafea de la colega din spate, 
unde îşi mutase cotizarea cu praful maroniu dătător de 
vlagă. La ora mesei, neavînd obiceiul să prânzească la 
slujbă fuma, privind absent pe fereastră la copacul cu 
arborescenţă stufoasă de peste drum. Venise luna 
august, nu mai puţin toridă decât precedenta. Frunzele 
pomului începuseră să capete o vagă tentă arămie, 
crengile fiind acum parcă mai vizibile. Din când în când 
câte o briză cu aparenţa ei de răcoare îi agita frunzele, 

însă nu pentru multă vreme. După-amiezile încă fierbinţi 
aveau însă în dânsele ceva premonitoriu, care parcă voia 
să anunţe duioşia şi blândeţea lunii ce urma, septembrie, 
cu al ei cer totdeauna cutremurător de albastru. 
          Încet-încet se obişnui cu hiatusul din dreapta. Acel 
scaun parcă fusese neocupat de când se ştia el. Venise iar 
ora prânzului, ceas la care tăifăsuia cu colega de masă pe 
teme aleatorii, ce la rându-i nu avea obiceiul să mănânce 
la slujbă. Acum nu avea cu cine, aşa că privea pe geam. 
        « - Auzi, făi, da Luţí mai are mult din concediu? Că parc-
a plecat de-un an... » se auziră şoaptele dinspre chiuveta 
aflată după colţ. 
        «   - Până pe cinşpe’ august. » 
        «   - Păi stă ea trei săptămâni la mare? » 
        « -  Nu, că după aia se duce la ţară. Intră în campanie 
agricolă... » se auzi vag chicotul. 
        «  - Auzi, da’ şi anu’ ăsta a mers cu ei văru’ lu’ cumnată-
său, ăla cu nevasta sectantă? » 
        «  - Da, da’ fără nevastă-sa, că aia e iar cu burta la gură 
în şapte luni... şi nu poate să facă avort, că cică aşa e religia 
lor... au deja trei copii... » 
        «  - Aha, bine că s-a dus şi Luţí! Cred că se ţine după ea 
ca acum doi ani, când nevastă-sa era tot borţoasă! Mai ştii, făi, 
când ne-a zis că o adormea pe fi-sa seara cu Romergan ca să n-
o deranjeze noaptea când cică stătea la taifas cu ăla?... Când a 
venit, copăcel a făcut un chiuretaj, că acu’ se putea, nu ca pe 
vremea lu’ Nea Nicu! În divorţ, în divorţ, da’ în concediu la 
mare şi cu nivelul politic ridicat!... O luaseră neamurile cu ele 
cică s-o mai distreze un pic!... Dacă o întrebi pe ea, probabil 
plodul pe care îl prinsese era tot a’ lu’ bărba-su, şi probabil 
rămăsese gravidă cu decizia de divorţ pe care o avea şi ăsta. – 
Nădră... » 
        «  - He, he, he... »  răbufni în surdină. 
        « - Lăsaţi, făi, femeia în pace, n-o mai mursecaţi atâta, ce-
aveţi cu viaţa ei » se auzi limpede glasul plin de dicţie al 
lui Cóke. – « - Hai înapoi la mese... » 
          Lucrul a fost în cele din urmă reluat, chiar dacă 
fără grozavă tragere de inimă. Lui îi revenea acum de 
multe ori sarcina de a aproviziona mesele de lucru cu 
marfă din depozitul ca un labirint de dincolo de paravan. 
Nu putuse să înveţe atât de rapid produsele, dar, 
împărţind spaţiul de depozitare după sistemul unei săli 
de cinema cu lojii şi balcon, le găsea în opisul întocmit de 
dânsul chiar mai repede decât colegele lui mai 
experimentate. Deodată auzi glasul contabilei care intra 
în camera de expediţie: 
        «  - Ce dracu’ aţi făcut, fă? Mi-aţi rasolit iar două p...e de 
facturi! Ăla ceruse cauciuc, şi voi i-aţi dat gutapercă! Unde 
dracu’ vă e capu? După p...? » 
        «  - Hai, făi Mario, nu mai fi şi tu aşa... Sunt facturile 
băiatului nou şi ale lu’ Luţí  care ştii că e iar îndrăgostită... 
acum este la mare... » 
        «  - Păi dacă nevasta ăluia e iar borţoasă... » 
        «  - Aaa... Da’ băiatu’ nou unde este? » 
        « - În spate, scoate facturile... mai bine să le scoată el, că 
nu mai avem de atunci atâtea greşeli... » 
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        «  - Bine că mai are şi ce să scoată din când în când... mai 
aveţi cafea? » 
          Se auzi clinchetul de ceaşcă curată luată după tava 
cu veselă. 
        «  - Mai puţin zahăr, fă, că mi-o faci sirop! » 
          Intră într-o remiză a depozitului unde nu se mai 
auzea nimic. Zăbovi acolo o vreme. Când se reîntoarse, 
contabila coborâse la ea în birou şi era cu uşa închisă. 
          « - Te-ai descurcat, drăguţule?» întrebă Cóke cu glas 
de şerbet zâmbindu-i tandru. 
          «   - Da... a fost puţin mai greu cu nişte produse mai 
noi, pe care nu mai ştiam unde le-am pus... da’ până la urmă a 
mers... » 
           «   - Da’ ce-ai – eşti supărat?... » 
           «   - A, nu – doar niţel obosit... n-am dormit bine azi-  
noapte... » 
           «  - Da’ de ce, ai citit? Ce culoare de păr avea?.. » 
continuă ea pe ton plin de lalism. - « - Lasă, lasă, că după 
ce ducem la poştă bem o cafea şi nu mai facem nimic... Da’ 
acum hai să mă ajuţi să căutăm un produs de care nu mai ştim 
niciuna pe unde este. » 
          O urmă, intrând în anexa depozitului unde se 
refugiase mai înainte. 
          « - Să închidem uşa, că e curent. Şi eu sunt sensibilă... » 
          Femeia se aşeză în faţa unui raft în genunchi, ca la 
rugăciune. Un timp răscoli sub acesta, în 
semiobscuritatea neîmprăştiată de lampa cu neon al cărei 
unic tub pâlpâia. 
          «  - Ce naiba, unde-or fi?...» zise ea înciudată, trecând 
să răscolească sub un alt raft. 
          «  - Pfui, ce praf e aici. Ca la depozit, de... » 
          Îşi sumecase fusta subţire, lungă şi înflorată. I se 
conturau acum mai bine pulpele plinuţe şi şezutul 
generos. Ciorapii de nylon albaştri, care în acea 
semiobscuritate păreau negri precum catranul, conturau 
gleznele durdulii dându-le o alură ispititoare. Începu să 
le palpeze, ca şi cum ar fi dorit să verifice calitatea 
colantului. O vreme, femeia nu zise nimic. 
          «  - Stăi, că mă gâdil!... Ce e, am praf pe mine? Aşa e 
aici, trebuie să-ţi speli câteodată lucrurile aproape în fiecare 
zi... » 
          Mâinile începură să urce pe gambă, să maseze uşor 
pulpele, înfigându-se cu o strânsoare puternică între 
acestea. 
          «  - Stăi... să nu vină cineva... » 
          Ea oftă parcă a uşurare. O posedă brutal, cu forţa 
celor aproape trei luni de abstinenţă. Într-un târziu o 
sărută aparent tandru pe buze. Ea oftă din nou. 
       « - Să nu spui la nimeni... » şopti ea înfrigurat, în timp 
ce el o ajuta să-şi închidă sutienul. 
          O sărută din nou. Îşi lăsă capul pe pieptul lui. 
        « - N-ai să mă împrumuţi cu trei sute?... »  murmură ea 
pe neaşteptate. - « -  Până ia Gigi leafa... » 
          Se aşteptase la orice, numai la asta nu. Maşinal 
scoase banii din portofelul nu foarte plin, deşi de abia 
luase primul salariu. I-i dădu pliaţi în pumn şi după ce o 

mai sărută o dată, cast, pe frunte, ieşi singur pe uşa 
anexei. 
 
            * 
 
        La jumătatea lunii august, exact în zi de mare 
sărbătoare, Luţí îşi făcu intarea. Părea transfigurată, cu 
privire melancolică, precum o pelerină revenită de pe 
Muntele Sfânt: 
            « - Nu am mâncat nimic de dulce pe perioada 
Postului!... » 
            «  - Nici eu...», mărturisi Cóke modestă. 
          Toate păreau în aceeaşi situaţie, cel puţin după 
dezvăluirile solemne făcute precum la debutul unei 
slujbe romane. 
          Aşa că se puse masă mare cu prilejul prăznuirii 
sărbătorii în curs, însemnată cu cruce roşie în calendarul 
religios afişat pe peretele de la fereastră. 
             « - La mulţi ani şi să ne vedem cu bine şi la anu’!...», 
se auzi de câteva ori clinchetul de pahar al evlavioaselor 
măicuţe fără sutane. 
          Urările de viaţă lungă şi sănătate nu le păreau 
deloc nepotrivite: era doar ziua în care se comemora 
Adormirea Maicii Domnului... 
          Era totuşi parcă ceva nefiresc în comportamentul 
lui Luţí, nefiind verosimil că simplul Post de dulce să o 
arunce într-o asemenea melancolie. Părea să mai fie şi 
altceva, care însă probabil nu putea fi pus pe tapet. Şi 
după ce dădu trei pahare de vin unul după altul, se 
înnegură la faţă şi mai mult. 
          « - Acum mă iubeşti?...» murmură la un moment dat, 
ca numai pentru el. 
          Se cutremură, dar nu-i răspunse. Continua să 
desfacă fără grabă coaja feliei de salam. 
          « - Deci tot nu vrei să-mi spui... » mai şopti fata. 
          « - Aidi, colegu’, bea şi tu un pahar cu vin!... Ce 
Dumnezeu – bărbat eşti ori ce?...izbucni Cóke volubil. – « - 
Colega, ce faci, aşa ai tu grijă de colegu’ de masă?... » 
          După excesul de alcool, femeiy din dreapta sa era 
însă mult prea apatică spre a mai da curs la altceva decât 
la propriile gânduri. 
           «  - Deci nu mă iubeşti... aşa, carevasăzică... » şopti ea. 
          Îşi umplu din nou paharul cu proviant, pe care nu 
îl mai sorbi decât până la sfert. După care se sculă, 
pornind-o precipitat spre toaletă. 
            « - Iar îi e lui Luţí rău!... » constată cu subînţeles o 
comeseană roşie în obraz. 
            « - Păi dacă a venit de abia ieri de la ţară, normal că îi e 
greaţă, nădră... » 
            « - Da’ anu’ ăsta parcă n-a mai fost şi văru lu’ 
cumnată-său!... » 
            « - Las’ că poate şi-a găsit alt drăguţ cât a fost în 
campanie agricolă!... Ce, e aşa de greu când ai atâta amar de 
păpuşoi lângă tine?... » comise o nouă răutate alta. 
             « - Nădră... » 
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          Dar opinanta îşi opri vorba în gât. Cea care fusese 
la toaletă revenise, aşezându-se la masă cu o mină 
studiat-sobră, în realitate netrădînd decât ebrietatea 
după consumul excesiv de alcool cu care nu era învăţată. 
          Spirtoasele  începură să circule şi prin venele 
celorlalte ocupante ale mesei, care luaseră toate o 
înfăţişare gravă. Discutau acum într-o limbă 
neaglutinată, cu cuvinte rostite chiar pe jumătate, a căror 
semnificaţie era susţinută prin scurte dar plastice 
pantomime. 
           « - Să-mi aduci mâine cartea, mi-o tot cere soră-mea... 
Ai citit-o, nu? » 
           «  - Mâine e sâmbătă... » 
           «  - N-are a face, mie-mi trebuie mâine!... Vii la mine şi 
bem şi-o cafea!... Úana  a mai rămas la ţară, sunt câteva zile 
singură... » 
            « - Bine, am să vin să ţi-o aduc... dacă-ţi trebuie... » 
            « - Da, îmi trebuie... » repetă apăsat femeia. 
          Găsise relativ repede blocul din adresă undeva, 
dincolo de Calea 12 Septembrie. Când ieşi din lift la 
etajul patru, avu senzaţia că se află pe un palier de 
policlinică. Două coridoare lungi cu uşi situate aproape 
una lângă alta se înşirau de o parte şi de alta a 
culoarului. Un singur bec slab lumina  mozaicul de 
curând spălat, de o culoare bolnăvicioasă. Numără 
bâjbâit cele nouă uşi-stânga pe lângă care trebuia să 
treacă până la casa căutată. Nicio uşă nu avea trecută pe 
dânsa numele ocupantului sau vreun număr de 
apartament; de abia la a noua zări vag, şi datorită 
singurului bec chior aflat în proximitate, cifra ce indica 
numărul de apartament. Singura speranţă că nu avea să 
gafeze bătând acolo era grafia cifrei scrisă cu creionul, 
asemănătoare tipului de scris din antetul de la depozit, 
de de asupra policioarei chiuvetei. Bătu timid. Nu 
răspunse nimeni. Şi fiindcă fata îi dăduse indicaţia să 
intre direct chiar dacă nu i se răspunde, se pregăti să facă 
asta. În acel moment, uşa se deschise energic şi un 
imberb îşi făcu apariţia surâzător în cadru. Se opri spre a 
se închide la curea. Când îl văzu, imberbul cu figură de 
ţap şi câţiva fragi de coşuri pe obraz scoase un scurt 
chiot de surpriză şi începând să râdă cu mâna la gura cu 
glasul lui în schimbare, o luă la fugă, mimând pudoarea.  
            Intră în vestibulul minuscul, închizând încet uşa 
în urma lui. Pe canapeaua din faţa ferestrei balconului 
femeia stătea ghemuită ca şi cum   s-ar fi pregătit să facă 
o tumbă, privindu-l cu figura surâzătoare şi ochi mijiţi. 
Nici măcar nu se osteni să-şi schimbe poziţia aceea de 
om aflat în faţa unei saltele dintr-o sală de gimnastică, 
nederanjîndu-se barem să-şi lase în jos poalele fustei date 
dezordonat pe spate. Gâfâia uşor, pe chip întipărindu-i-
se  o lumină rea, ce trăda satisfacţie demoniacă.  
           « - Nici nu meriţi altceva tu, şi toţi bărbaţii; aşa a fost şi 
de acel 1 martie acum doisprezece ani când am fost cu el la 
discoteca din comună; îl iubeam, iar el ştia asta. Toată seara 
am dansat numai cu el, neluîndu-i în seamă pietenii cu care 
veniserăm. După nici o oră erau cu toţii băuţi, mai puţin el; în 

drum spre casă  m-au dus pe câmp; prietenul lui cel mai bun a 
fost primul; nici măcar atât nu a fost în stare, să aibă 
întâietatea; au urmat şi ceilalţi trei. Au scăpat de puşcărie 
numai după ce unul din ei s-a căsătorit cu mine; acesta a fost 
el, că doar pe dânsul îl iubeam; s-a lăsat greu, dar până la 
urmă m-a luat; eram deja în luna a şaptea; două luni mai 
târziu când s-a născut copila, am întârziat o zi cu certificatul 
de naştere la Primărie numai ca să îi fac să-l emită de exact 
ziua mea de naştere. – Asta a fost prima palmă; a doua, faptul 
că toţi cei nouă ani cât am fost căsătoriţi, nu a ştiut niciodată 
dacă este sau nu copilul lui; şi ce este mai haios – nici eu nu 
ştiu; mă distram teribil seara când venea acasă, cum lua fata în 
braţe şi, uitându-se atent la ea în lumina lustrei, se străduia să 
distingă întotdeauna în chipul copilei trăsăturile lui, ba chiar 
şi ale scorpiei de maică-sa; a luat ce a meritat: mai are de plătit 
cel puţin şapte ani pensie alimentară; numai că ce nu ştie este 
că o să fac pe dracu-n patru ca fata să ia şi la facultate... » 
          Continua să o privească fără mimică aşa, aflată în 
poziţia pe care nu părea a fi grăbită să şi-o schimbe. 
         « - Nu vrei să fi al doilea?... Să nu crezi că nu ştiu ce ai 
făcut cât a  lipsit... » 
          În acel moment îşi reveni în fire. Se întoarse şi ieşi 
precipitat. 
          Restul de ore rămase din acea zi de sâmbătă dar şi 
întrega duminică ce a urmat a rătăcit fără ţintă pe străzile 
oraşului departe de propria-i casă sau de zona unde 
avusese loc întâmplarea, cu o puternică senzaţie de vomă 
pe care numai cu greu a reuşit să o reprime. 

 
* 

          Chiar din lunea ce a urmat s-a refugiat în mica 
remiză unde se afla o măsuţă pe care se putea lucra, dacă 
îşi dădea puţin bunăvoinţă. Motivul invocat – se 
aglomeraseră prea mult în acea sală – ceea ce 
corespundea adevărului. Şi apoi, de ce să nu folosească 
tot spaţiul pe care îl aveau la dispoziţie, populând şi 
restul arealului?... 
          Se retrase în acel loc liniştit sub priviri la început 
curioase, care se transformară curând în atitudini ostile. 
Atmosfera locului de muncă se încărcă încet-încet de 
energie negativă; oricum aceasta era tendinţa: inflaţia 
anului 1992 fusese teribilă, măcinând şi puţina putere de 
cumpărare pe care o mai aveau salariile; nimeni nu se 
mai silise să ţină „în proporţie de 75%” pasul cu dânsa 
prin aşa-zisele „indexări”, angajament solemn al fostului 
prim-ministru dat între timp la o parte de o nouă venire 
a minerilor în septembrie 1991; sfârşitul lui 1992 îi 
surprinse deci fără nici cea mai mică mărire de leafă. 
Gratificaţia de sfârşit de an fu minusculă. Plecarea în 
concediul de Sărbători pe perioda cărora oricum locul de 
muncă se închidea se făcu într-o atmosferă sumbră; 
revenirea în primele zile ale lui 1993 reconfirmă acel aer 
glacial: izbucneau scurte certuri între colege terminate 
totdeauna cu cuvinte grele, ceea ce nu le împiedica o 
jumătate se oră mai târziu să-şi bea amical cafeaua 
împreună... 
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          Aproape nimic din ceea ce făcea el nu mai era 
întrutotul bun, contabila intrându-i frecvent pe uşa 
remizei cu câte o copie de factură întinsă marţial, cu 
numărul curent punctat cu pixul roşu unde clientul 
afirmase telefonic că existau nereguli. Îi întorcea calm 
factura indicându-i semnătura de pe verso care nu era a 
lui. – „-Şi chiar nu ştii nimic despre neconcordanţa de aici?” 
întreba dânsa tautologic, în faţa unui răspuns ce nu 
putea fi decât previzibil. 
          Cele mai multe semnături de pe verso erau ale lui 
Luţí. Îl cuprinse compasiunea şi o inexplicabilă 
remuşcare. Încercă să iasă parţial din izolarea 
autoimpusă, pe la miezul zilei oferindu-se ca din 
întâmplare să-i formeze el facturile, dacă ea dorea. După 
ce acceptă de câteva ori, fata îl refuză cu violenţă. – „- Îţi 
pasă că s-ar putea să mă dea afară? De când?...” îi aruncase 
în faţă cu ochi mijiţi. 
          Se retrase aproape complet în izolarea-i sepulcrală. 
Nu ieşea din depozitul-labirint decât când avea nevoie la 
toaletă, iar drumul parcurs în şi dinspre grupul sanitar îl 
făcea prin spatele peretelui de lemn care separa o 
secţiune a depozitului de sala cu mese de ambalat. 
Dimineaţa, de cele mai multe ori, venea primul, aşa că 
abia dacă îl vedea câteodată femeia care ţinea întodeuna 
cheile uşii de intrare. Şi poate nu ar fi ştiut nimeni nimic 
de dânsul până la partea din zi când trebuiau să ducă 
pachetele la poştă ori să descarce marfă sosită dacă în 
răstimpuri madam Paplek nu ar fi venit cel puţin o dată 
pe zi spre a-i întinde ritos câte o factură nesemnată de 
cele mai multe ori de el, dar cu inadvertenţe... 
          Sosirea primăverii acelui an păru să mai 
dinamizeze existenţa diurnă a locului: pe la sfârşitul lui 
mai fu chemat într-un rând la scară să descarce un 
calculator. Mirat, dusese întâi monitorul în camera 
contabilei; urmă „unitatea de bază”, pe care o transportă 
cu infinită precauţie, intuindu-i scumpetea. Atunci îşi 
făcu apariţia demnă o fată cu statură şi imobilitate de 
stâlp de înaltă tensiune, ţinând plină de dignitate în 
mână nişte cabluri încurcate şi stufoase. De câteva zile 
madam Paplek plecase în concediu spre a nu se mai 
întoarce niciodată; găsise – pretextase ea telefonic - un alt 
loc de muncă mai bine plătit şi în care era mai liniştită. 
Aşa că le zicea „pa”... 
          Intrările cu paşi bocăniţi şi întinderi marţiale de 
hârţoage spre dânsul încetară cu desăvârşire; în rarele 
momente când se întâmpla să facă o omisiune pe vreo 
expediţie, fata cea noua intra în fugă, venea la dânsul, îi 
întindea o factură-erată, rugându-l s-o execute cât mai 
repede, întrucât dânsa tocmai făcuse stocul şi constatase 
că acestui client i s-a trimis mai puţin din cutare produs. 
– Să ducă la Poştă coletul ăsta pe cât posibil azi – da? – îl 
roagă ea frumos... 
          Curând îşi făcu apariţia un al doilea calculator, 
secondat de astă dată de o fată cu aspect de Ileană-
Cosânzeană cu părul bogat şi brunet, cu bluziţă diafană, 
blugi ajustaţi ţeapăn pe pulpe, care acopereau până la 

jumătate eternii adidaşi. Nu putuse preciza exact la 
capitolul situaţie matrimonială impus de chestionarea 
obişnuită a colectivităţii dacă este doar logodită, sau de-a 
dreptul măritată... Aşa că problema rămăsese în coadă de 
peşte, dânsa luându-şi în primire cu aer visător măsuţa 
pe care îi fusese montat aparatul, apăsând toată ziua 
energic pe butoanele tastaturii, oprindu-se doar în 
răstimpuri spre a agita frenetic mouse-ul pe pad, spre a 
privi mai apoi cu buze ţuguiate şi ochi surâzători-
melancolici rezultatul pe monitor, colega ei privind spre 
deosebire de dânsa cu alură fioroasă pe sticla ecranului 
său. 
          Se felicitase că nu pusese mâna pe acele articole 
avangardiste de birotică. Încercase într-un rând să o 
întrebe pe fata cu aspect de stâlp de înaltă tensiune cam 
care sunt principiile de funcţionare ce puneau acel utilaj 
la lucru; oftând scurt şi îmbufnat, aceasta începu să 
plimbe cu viteză uimitoare cursorul pe ecran, accesând 
diverse pictograme de pe interfaţă, dar şi din program. – 
„-Ai înţeles?” – „- Nu prea...” mărturisi el jenat. Atunci 
băţoasa îi explică onctuos că astfel de cunoştinţe nu se 
dobândesc decât făcând un curs care ţine luni de zile, că 
nu-i chiar aşa de uşor, că numai cine nu ştie se pronunţă 
în mod iresponsabil că oricine poate lucra pe un 
calculator şi că, în general, dacă nu te pricepi, e bine să 
nu iei iniţiativa de unul singur, fiindcă e posibil să strici 
ceva... 
          Lămurit buştean, se pregătea să se retragă în 
remiza sa. – „- Dar e atât de simplu! Îţi pot arăta eu! Vrei să 
înveţi?...” se auzi exclamaţia de la masa de vizavi, 
însoţită de o privire languroasă. - Probabil de la prea 
mult spălat, bluza violet-pal a vampei cu păr-tăciune 
revărsat sălbatic pe spatele mic dar bine croit se 
decoltase excesiv, dezvăluindu-i întreaga cută ce 
despărţea în doua generoasa podoabă pectorală, ba chiar 
şi un sfert din aceasta. – Da, răspunse după o scurtă 
ezitare – ar fi dorit să înveţe, măcar cele mai simple 
noţiuni cu putinţă. Aşa că dacă dânsa va avea 
amabilitatea, va începe chiar de mâine dimineaţă să ia 
lecţii, desigur, câteva minute pe zi – astfel încât să n-o 
oprească prea mult din lucru, iar dânsul să continue a-şi 
face cum se cuvine treaba pentru care era acolo angajat. 
          A doua zi de dimineaţă, chiar la prima oră, ambele 
calculatoare refuzară să se deschidă. Se defectaseră în 
acelaşi timp. Având  mutre crunte amândouă fetele de 
astă dată, apăsau înciudate pe micile butoane ale Reset-
ului, aşteptând crispate rezulatatul izbăvitor. Zadarnic. 
După piuitul caracteristic, ambele monitoare se 
reînnegreau, afişând doar o casetă roz prin care anunţau 
în engleză că nu sunt capabile să mai intre în program. 
Fură decuplate din cabluri, examinară cu atenţie mufele 
de acces, scoaseră aparatele din priză, în cele din urmă le 
montaseră la loc dar, la punerea în funcţiune, după alte 
nenumărate restarturi, se convinseră că nu prea mai era 
nimic de făcut. 
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          Singurul aspect norocos al păţaniei a fost că 
deocamdată contabilitatea firmei nu depindea decât în 
mică măsură de               proaspăt-introdusul suport 
electronic: atât de virusate erau ambele utilaje de 
dischetele cu jocuri achiziţionate de pe la colţuri de 
stradă încât Sever, inginerul de sistem al firmei, trebui 
să-şi folosească toate cunoştinţele dobândite în 
Facultatea de Cibernetică, meşterind aproape o 
săptămână până să le dea de cap, într-una din unităţile 
de bază fiind chiar nevoit să schimbe softul. După ce îşi 
termină treaba plecă aşa cum a venit, fără să facă nici un 
reproş sau recomandare, refuzând cu încăpăţânare să 
dezvăluie cui l-ar fi întrebat conţinutul jocurilor cu 
bucluc. Cele două îşi reluară cu aer firesc locurile de pe 
scaune, de data asta bănuitoare şi când introduceau 
dischete cumpărate de la librărie şi, cu aer circumspect, 
avertizară pe toată lumea din jur asupra riscului de a 
pune neautorizat mâna pe calculator, cerând auditoriului 
care le privea cu gura căscată să-şi scoată din cap până şi 
ideea că ar avea voie să pună vreodată mâna pe cele 
două computere, necum să treacă la fapte profitând 
vreodată de lipsa lor. După care, pentru un plus de 
siguranţă, îşi parolară cu termeni sofisticaţi programele 
calculatoarelor... 
 

* 
          Jumătatea lunii iulie dinamiză complet viaţa din 
zonă. Într-un amurg canicular, când după o zi obositoare 
de lucru ajuns acasă adormise pentru vreun ceas şi 
jumătate fără să mai mănânce, toropit de căldura 
zăpuşitoare dar şi ziua grea de muncă – deschisese în 
sfârşit ziarul pe care şi-l cumpărase în drum spre casă. 
Ceea ce citi pe chiar prima pagină scris cu litere de-o 
şchioapă încadrând pozele unor oameni cu feţe radioase, 
îl lăsă fără grai: într-un oraş din partea de Nord-Vest a 
ţării, se fiinţase un aşa-zis joc de întrajutorare unde 
tuturor deponenţilor aveau să li se restituie în trei luni 
suma depusă, multiplicată de opt ori... Nu înţelese foarte 
bine de la început ce citise dar, reputatul ziar nu făcea 
altceva decât să informeze sobru şi fără comentarii ce se 
întâmpla în acea urbe. De opt ori            însemnau 800% în 
numai trei luni, performanţă abracadabrantă pe care din 
atât cât ştia el, o bancă obişnuită nu ar fi reuşit-o probabil 
decât într-o povestire SF scrisă de vreun autor excentric. 
Aşa că nu dădu prea multă atenţie informaţiei, convins 
că editorul ce scrisese articolul înţelesese prost cine ştie 
ce informaţie lapidară emisă nefericit pe vreun canal de 
profil. 
          Pricepu că din nenorocire acel articol nu fusese un 

bluff, la câteva zile după ce în ochii colegelor de slujbă 
apărură sclipiri de idioţie sălbatică; concomitent, în viaţa 
lui Luţí se produse un eveniment aparent tragic, dar cu 
urmări pecuniare generoase: tatăl ei muri. Aproape 
imediat una din cele două case existente în comuna 
natală fu vândută şi, după o ceartă furcă cu fraţii şi sora 
ei obţinu o sumă mai mult decât i se cuvenea de drept 

din cuantumul financiar rezultat prin vânzarea casei, a 
terenului aferent, dar şi a unei bucăţi considerabile de 
teren arabil.  
          Luna lui Cuptor se pregătea să devină o amintire în 
calendarul anului 1993. În biroul-depozit, după discuţii 
furtunoase, se formă o delegaţie cu un singur 
reprezentant: Cóke. Ea singură avea să se ducă cu Trenul 
Speranţei spre a transporta sumele pe care fiecare dorea 
să le depună la zisul joc. Din toate colţurile patriei se 
formaseră astfel de garnituri care zilnic se deplasau în - 
şi dinspre Copacul Lăudat, înţesate cu oameni exaltaţi 
care nu se îndreptau într-acolo cu barda, ci doar cu 
teşcherelele pline cu banii rezultaţi din vânzarea 
gospodăriilor rurale, a inventarului agricol, a 
aprtamentelor din oraşe, a aurului ascuns de părinţii sau 
bunicii lor cu infinite riscuri după Naţionalizarea din 11 
iunie 1948. Programele Televiziunii deveniseră delirante, 
afişând opiniile pro- şi contra- referitor la acel joc, redând 
imaginile cu oameni exaltaţi ce coborau în fugă din 
trenuri pentru a se urca la drumul către casă radioşi, 
maşinile de numărat bani şi casierele care nu mai 
pridideau, oameni care făceau declaraţii entuziast-
gongorice despre era noua ce se va deschide în faţa 
cetăţenilor patriei, datorită genialului iniţiator al jocului, 
comparat cu Messia pe pământ de către adulatoarea de 
profesie Anca Otoavă, care alterna izbucnirile de exaltare 
concretizate în versuri cu prozodie impecabilă adresate 
Salvatorului Naţiunii la auzul cărora până şi fostul 
dictator comunist transformat în sită în decembrie '89 ar 
fi pălit de invidie – cu crizele de neîncredere ce se 
soldaseră într-un rând cu cocoţarea respectivei pe turnul 
primăriei de unde, ţinându-se zdravăn de paratrăsnet, 
declama ceva, fără a se înţelege nimic din zbieretele care 
ar fi putut să reprezinte chiar revendicările ce, o dată 
satisfăcute, ar fi readus-o poate cu picioarele pe pământ. 
          Încercările timide de a discuta şi critic despre ceea 
ce se întâmpla în acea urbe din Nord-Vest erau repede 
estompate, ca şi ale majorităţii editorilor de reviste şi 
ziare care nu doreau să-şi pericliteze situaţia în 
încercarea de a informa corect şi în interesul ei o masă de 
oameni care păruseră a-şi fi pierdut minţile. Cu glas 
hârâit şi doct, licenţiaiţi în matematică trecuţi de mult de 
vârsta urlatului la stele demonstrau rudelor, cunoscuţilor 
şi cui mai voiau să-i asculte, cu creionul pe hârtie – 
viabilitatea jocului. Nimeni nu-i contrazicea cu nici o 
ocazie, aşa că nu se puteau ştii niciodată adevăratele 
păreri ale interlocutorilor. – Da, domnule, cum vă 
închipuiţi că ar putea fi altfel decât că afacerea o să 
meargă – cine credeţi că şi-ar lua responsabilitatea să 
comită o asemenea cacealma, nu vă gândiţi că se tem de 
mişcările sociale ce ar putea urma, cu consecinţe fatale 
pentru ei?... Fiţi serioşi – continuau duplicitar – fireşte că 
banii n-au cum să se îmnulţească doar fiindcă stau la un 
loc împreună trei luni, doar n-o să se încrucişeze între 
dânşii – dar diverse metode economice prin care aceştia 
totuşi la capătul a calupuri de câte trei luni vor fi mai 
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mulţi, există... conchideau zâmbind mijit respectivii 
domni apropiaţi, dacă nu chiar de vârsta a treia - 
umplând inimile auditoriului de speranţe proaspete, care 
în cele din urmă pricepea că tot ce îi rămăsese de făcut 
era să doarmă liniştit, răstimpul de nouăzeci de  zile 
lucrând oricum pentru ei... 
          Oriunde în locurile publice, atmosfera era animată 
de minunea din Nord-Vest: într-un rând, văzuse ieşind 
dintr-o biserică o cucoană apropiată de pensie care îşi 
făcea frenetic cruci; - „ – Fiţi serioasă, doamnă, fără îndoială 
sunt doar vorbe, scoase de mofluzii care neavînd nici praf pe 
tobă acasă, fireşte că      n-au avut ce să depună la Joc! Lasă, o 
să le arătăm noi nu mai târziu de începutul lui 1994...”- Într-
o brutărie intrase într-un rând un ins cu pantaloni în 
dungi jegoşi şi uzaţi şi sandale obosite care, după ce fixă 
crunt pe vânzătorul cu care se vedea că se cunoşte, 
declară îngrijorat – „- Fir-ar să fie, doar un milion îmi mai 
trebuie până diseară ca să fac suma, şi nu ştiu de unde să-i 
iau!...” 
          Simţise cum i se strecoară în oase o frică insidioasă, 
asemănătoare celei din iunie 1990, după venirea 
minerilor: era extrem de periculos ca în acea atmosferă 
de înaltă conductibilitate a ideilor exaltate să spui ceva ce 
ar fi contarzis curentul; singura publicaţie care 
consecvent dar auzită de mai nimeni încercă să opună o 
îndârjită rezistenţă mediatică căutând cu disperare să 
informeze corect o populaţie ce părea cu minţile rătăcite, 
aşa încât aceasta să nu se facă părtaşă la o ticăloşie care 
ar fi condus-o mai apoi spre dezastru – era cea în care 
citise prima ştire despre acel nefast fenomen. La serviciu 
se instalase o atmosferă de calm încordat. Priviri 
sticloase fixau cu îndrăzneală pe oricine intra pe uşa 
locaţiei; nimeni nu-i mai dădea nicio atenţie; pe uşa 
remizei, fata cu aspect de stâlp de înaltă tensiune intra 
din ce în ce mai des, rugându-l pe dânsul să corecteze 
din ce în ce mai multele erori din facturile altora. Discret, 
lua şi borderourile de poştă făcând expediţia cotidiană 
ajutându-se numai de şoferul cu care se împrietenise, tot 
cu acesta recepţionând marfa când era cazul, pe aceeaşi 
uşiţă auxiliară ce făcea legătura între remiză şi stradă. 
          „ – Tu n-ai depus nimic?... Rămâi aşa?... Bine, o faci pe 
răspunderea ta!... Poţi să te iei de mână cu alea de la 
calculatoare!...” îi zise într-un rând Luţí ca în treacăt, pe 
ton enigmatic-insinuant. 
          Mai trecu o lună. Ultima din orizontul de aşteptare. 
Peste nici treizeci de zile aveau să-i pună lui Cóke în 
mână valijoara cu care avea să le aducă banii; vor 
benchetui apoi trei zile şi trei nopţi, toate împreună - 
plus familiile; apoi îi vor explica patronului că aveau să-l 
lipsească de serviciile lor( să vedem într-o ţară 
îmbogăţită cine se va angaja la dânsul spre a mai se lăsa 
exploatat...) – După care, fiecare va pleca în drumul ei, 
urmând să guste individual, cu propria familie, din 
nectarul unei vieţi ce nu se îndoiau că din acel moment le 
va rezerva numai lapte şi miere. 

          Momentul plecării lui Cóke spre urbea din Nord-
Vest fu unul festiv: o îmbrăţişaseră toate pe rând, 
asigurându-se fiecare în parte că încuietorile valijoarei 
cumpărate din timp dintr-un magazin de profil sunt de 
temei; apoi începu o aşteptare febrilă, cu nopţi de 
nesomn, cafele multe şi tari, ţigări aprinse una după alta 
şi muncă făcută de mântuială la slujbă. Trecuseră deja 
trei zile şi Cóke încă nu se întorsese. – Dar dacă?... Nu, era 
cu neputinţă, nu era Cóke omul să facă una ca asta – o 
cunoşteau bine... Şi, într-adevăr, aşa se dovedi că stăteau 
lucrurile: Cóke se întoarse în a şasea zi, spre a-şi permite 
o scurtă odihnă într-a şaptea; a opta veni la serviciu, dar 
cu valijoara goală: le anunţă că o mică disfuncţie în 
sistem amâna plăţile pentru câteva zile; avea să plece din 
nou la drum, săptămâna viitoare. Drum de la care se 
întoarse iar cu valiza virgină: de data asta i se pretextase 
că rău-voitori blocaseră jocul; plăţile fuseseră sistate total 
pe o perioadă nedefinită; când precipitat au fost reluate, 
nu se afla Cóke acolo, care însă pornea într-un suflet spre 
a se întoarce cum a plecat; astfel, de câteva ori. 
Ajunseseră în luna noiembrie, depăşindu-se cu aproape 
30 de zile momentul fericitei scadenţe. Profesia lui Cóke 
părea să se fi schimbat, din lucrător într-un birou de 
expediţie, în comis-voiajor fără noroc... 
          Exaltarea cedase treptat locul stupoarei, apoi 
apatiei. Cu capul într-o parte pe masa, Luţí avea în 
răstimpuri scurte izbuniri isteroide: - „ -  Cóke, de data asta 
eu, personal, îţi plătesc drumul! Mâine să fi pregătită de 
plecare!...” 
          Dar nici plătirea personală a drumului nu le adusese 
mai mult noroc: începea să se aştearnă tăcerea peste zisul 
„joc”, în jurnalele de televiziune irupând doar scurte 
ştiri, mai mult zvonuri despre reluarea plăţilor, infirmate 
imediat de alte ştiri care negau cu promptitudine 
precedenta. Trenurile cu bucurii, special pregătite pentru 
depunători, au fost anulate; nimeni nu mai zicea aproape 
nimic, lumea părea a fi pus batista pe ţambal, de atunci 
încolo termenul de tun şi ţeapă aveau să se 
împământenească în societate sub forma lor semantică 
figurativă şi acţiunea morală cea mai abjectă. Când 
debutară anchetele şi Salvatorul Naţiunii începu să dea 
cu subsemnatul la Poliţie, înţeleseseră cum stau lucrurile: 
numai că era puţin cam târziu... 
          Începură să-şi îndrepte potenţialul de agresivitate 
către dânsul. Se cerea ca tot veninul acumulat să fie 
aruncat spre cineva. Aşa că îi intrau în remiză din ce în 
ce mai mult personal şi cu facturi având erori, dar 
neexecutate de el; la început le lua calm, şi fără multe 
comentarii făcea ca de obicei cuvenita corectare. Apoi 
într-o bună zi, când nădră intră peste el în remiză 
intempestiv şi obraznic, o trimise scurt la origini. Nu 
existase niciun martor. 
          « – Ce-ai zis?... » 
          « – Exact ce-ai auzit... să-ţi dau în scris, pentru 
conformitate?... »  
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          În tentativa de palmă încercată de obrăznicătură, 
încheietura mâinii amarnicei muieri i se priponi în mâna 
încleşatată, din care începu să strângă nu prea tare. 
          « – Mă doare!... » chiţăi ea. 
          « – Data viitoare dacă mai încerci, s-ar putea să se rupă 
vreascu’!... » 
          « – Sunt mai în vârstă cu douăzeci de ani ca tine!... Aş 
putea să fiu maică-ta!... » 
          « – Mă spânzuram de mult de primul copac dacă ar fi 
fost aşa... » 
          Insa ieşi smiorcăit, ca şi cum tocmai i s-ar fi comis o 
mare nedreptate. După vreun ceas, uşa se deschise şi un 
tip înalt şi mătăhălos intră, aruncând priviri conspirative. 
Îl fixă cu ochi crunţi. Costumaţia afişată era un melanj 
între cea avută de Armstrong la prima aselenizare, şi a 
unui pompier îmbrăcat în azbest aflat la o intervenţie 
asupra unui incendiu violent. 
           «  – Eu sunt soţul!... » se prezentă marţial. – «– Îţi 
dai seama că ceea ce ai făcut nu poate rămâne nepedepsit!... 
auzi, să bruschezi o doamnă, tu n-ai auzit că o femeie nu 
trebuie atinsă cu o floare, dar-mi-te...» 
          Şi ajungând în faţa lui, începu să simuleze câteva 
mişcări de karatist ce tocmai se pregăteşte să intre în 
acţiune. 
          Distanţa dintre dânşii era ideală, aşa că îi scăpă un 
pumn scurt şi nu prea puternic, dar ţintit cu grijă, ce 
atinse colţul buzelor celuilalt. 
          Insul  rămase încremenit, ca şi cum ar fi fost de 
aşteptat să primească un buchet cu flori, şi uite ce se 
întâmplase... Îşi încetase cu totul mişcările de break-dance. 
         « – De ce dai în mine?.. »,  zise de parcă ar fi fost târât 
cu de-a sila în acea anexă spre a fi cotonogit. – « – Am 
două fete de crescut!... una are 18 ani!...» făcu fără noimă 
precizarea. 
          « – Atunci cară-te şi creşte-ţi-le! » 
          « – Am înţeles, cu dumneata nu se poate discuta... » 
deveni celălalt brusc politicos-conciliant, bătând în 
marşarier. Şi ieşi oftând. 
          De atmosfera grea, sufocantă, împământenită în 
acel birou-depozit scăpă miraculos în cea de a doua lună 
a lui 1994. Firma începuse să se extindă, având acum mai 
multe puncte de desfacere în Capitală şi, încet-încet – în 
mai multe oraşe ale ţării. Fu repartizat într-unul din acele 
magazine unde zilele începură să se scurgă monoton una 
după alta, într-o lume din ce în ce mai fără posibilităţi, 
efectele  concentrării unei mari sume de bani în mâna 
unui grup restrîns de persoane arătându-şi colţii ascuţiţi 
concretizaţi într-o inflaţie devastatoare... 

 
* 

          ... Seara de toamnă târzie începuse să fie biciuită de 
stropi mari şi reci de ploaie. Da, vedea bine, femeia se 
afla acolo de astă dată, pentru prima oară după 
nouăsprezece ani. 

          - Eşti mirat, nu? Deşi pentru tine plimbarea asta 
anuală avea rol de comemorare, eu am perceput-o şi ca 
pe un vag omagiu personal... 
         Cu gest lent, îşi aprinse o ţigară. Privi câteva clipe 
în ambele sensuri ale trotuarului, ca şi cum ar fi vrut să 
se convingă că era suficient de puţin trafic în zonă, astfel 
încât să poată avea cât mai multă intimitate. De multă 
vreme însă nu se mai ostenea cu „salvarea aparenţelor”, 
într-o lume în care era vădit că din ce în ce mai accentuat 
nimănui nu îi mai păsa de nimeni. 
          - Ţi-am văzut scurtul pelerinaj în fiecare an din cei 
nouăsprezece; aveai de fiecare dată aceeaşi mină pe care 
ai avut-o şi prima oară doar că, după fiecare 
douăsprezece luni trecute până la următorul noiembrie, 
peste deprimare se aşternea din ce în ce mai vizibil 
paloarea neputinţei şi a disperării... 
          Puse un picior pe prima treaptă. Privea undeva 
pierdut, într-un punct imaginar al peretelui din stânga 
interlocutoarei. 
          - Poate nu eu, ci acest loc pe lângă care întâmplător 
ai trecut şi pe care din cine ştie ce capriciu al 
subconştientului aleatoriu l-ai ales ca totem al cine ştie 
căror simţâminte din acel moment greu al vieţii te-au 
făcut să revii în fiecare an, ca şi cum ai fi dorit  să revezi 
un ipotetic punct de sprijin; chiar dacă nu m-ai văzut, 
aici, nu departe am fost totdeuna doar eu; echilibrul care 
te-a ţinut pe linia de plutire în tot acest răstimp a fost 
doar în tine, în acest loc nu ai avut decât reprezentarea 
imaginară a unui sprijin pe care ţi l-ai dorit în van să 
vină din altă parte... 
          - Cine eşti?... întrebă foarte încet. 
          - Poate o fărâmă de soartă dintr-o rapidă sclipire 
existenţială. Am înţeles atunci mai multe decât crezi din 
ceea ce nu mi-ai spus. Nici nu mai era nevoie să zici ceva 
într-o lume lovită de catastrofe în cea mai mare parte 
imaginare, plăsmuite doar pentru a acoperi uriaşele 
tragedii mai de nimeni ştiute. Născute din adevărul 
simplu că înainte de a se naşte vestalele paznice ale 
focului perpetuu din templele greceşti, au fost mai întâi 
necesare bacantele cele hulite, hulite cu ipocrizie de exact 
cei care le-au justificat existenţa. – Vino, mai spuse ea. În 
noaptea asta vom face ce nu aveam încă experienţa să 
facem atunci – adică să vorbim ca doi prieteni vechi ce 
de multe ori au trecut foarte aproape unul de altul în 
urbea imensă până când într-o zi, capriciosul destin, le-a 
încrucişat în sfârşit drumurile. Hai, vino!... îi întinse 
dânsa mâna. 
          Răspunse chemării după ce la rându-i întinse o 
mână, ieşind în sfârşit de sub şfichiul stropilor de ploaie 
din ce în ce mai deşi şi reci.  
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Elena ARMENESCU 

 
 
 
 
 
 
Uşile, uşile! 

 
 
 
Nu vine nimeni să se uite  
în tăcerile şi suspinele mele?  
 
Doar Dumnezeu, veşnică priveghere  
La uşa şi fereastra mea, 
Mai aruncă o frunză, o floare 
Mai aprinde cate o stea,  
Mai trimite câte o speranta 
Prin hămăitul unui câine adormit, 
Mai umple gândul 
Cu tropote de cai, 
Inhamaţi la constelații 
Acoperite de nepăsarea greierilor  
ce-şi freacă delirant picioarele 
Pâna-n auzul meu 
semn că înca n-am murit. 

 

 

 
 
Les portes, les 
portes!  

 
Personne ne vient à regarder  
Dans le silence et mes soupirs?  
 
Seul Dieu, veille éternelle  
À  ma  porte et ma fenêtre  
Laisse  parfois tomber une feuille, une fleur  
Allume une étoile  ou bien envoi une  

Esperance 
Par l aboyer d un chien endormi. 
 
Il remplit la pensée  
Avec le piaffer des chevaux  
Harnacleshes a des constellations  
Couvertes par l indifferance des cigales  
Qui se frottent les pieds avec frenesie 
Jusqu à mes oreilles 
Signe que je suis encore vivant. 
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Parabolă 
 
 

Azi am fost din nou 
La nucul de argint 
 
Aşa cum sta, în plină lumină , singur 
în mijlocul câmpiei, 
acoperită de zăpadă 
srălucitoare,orbitoare 
cu crengile proiectate pe cer, 
scriind parcă un fragment 
dintr-o istorie secretă, 
frescă, scheletul unei biografii oculte 
a pământului 
parcă era sufletul meu 
rămuros, filigranat 
spiralat, răsucindu-se, 
amestecându-se în ondulaţiile cosmice, 
 
insesizabil, 
spre semnul adâncului 
nostalgic îndreptându-se 
spre Inaccesibil. 

 
 

Comunicare 
secretă 
 

Fără să ne ştim, 
Plănuiam şi înfăptuiam paralel 
Întrevederi secrete,  
cu arborii,cu nălucirile păsărilor,  
fiecare după felul şi alcătuirea lor,  
pe anotimpuri! 
 
Fără să ne ştim, 
Plănuiam întâlniri secrete 
Cu aştrii ce coborau 
Peste cetatea eliberată de idoli. 

Parabole  

 
Aujourd'hui, j' ai été à nouveau  
 Au noyer d'argent. 
 
À l'heure actuelle, en pleine lumière, seul 
au le milieu de la plaine,  
couvert de neige  
brillante, éblouissante  
aux  branches lancées au ciel,  
Faisont semblant d'écrit, un fragment  
d'une histoire secrète,  
fresque, le squelette d'un occulte biographie  
de la terre  
Comme s'il etait mon âme   
Pleine de branches, en filigrane  
en spirales, hélicoïdale, 
intrusion dans ondulations cosmiques,  
 
indiscernable  
Vers le signe de l'abîme  
nostalgique se  dirigeont vers  
L'inaccessibles. 
 
 

La 
communication 
secrète  

 
Sans nous connaitre,  
On pensait  et realisait en paralele  
Des réunions secrètes,  
avec les arbres, avec des rusions d'oiseaux,  
selon le type et la leur formation  
par chaque saisons!  
 
Sans nous connaitre,  
On pensait a des  réunions secrètes  
Avec les astres qui descendaient  
Sur le cite  libere des idoles. 



 Vara 2014  | Contact international 661 

 

Fără să ne ştim, 
Iubeam deopotrivă fulgerul, 
Trăznetul,ramuri înflorite-n  
torenţiala lumină 
ce curgea peste noi 
ce se revărsa în noi,  
despre care martorii nu spun nimic, 
mulţi rămânând, smeriţi 
ca în parabola orbului. 
 

 

Apel  
 

Lasati copii sa viseze! 
Lasati copii sa creada  
Ca-si pot zidi visele 
Pe țărm de încrederi să vadă 
Inălțate aievea castelele  
Armoniei  
Fără de hotare 
In ținutul păcii milenare! 
 
Nu deranjati somnul copiilor 
Nu striviti minunile din jur 
Cu gândul vostru obscur 
Nu loviți copacii! 
Multumiţi copiilor lumii  
Pentru glasurile lor 
Risipă de sonoritati  
în curtea şcolii 
când râd cu florile înrourate 
platanii 
în baia genunii 
clinchet şi veselie 
Clopotei de argint 
Aninați 
De spectrale lumini. 
 
Nu striviți puritatea 
Cu rostirile venale 
Faceți piepturile voastre  
Izvor de osanale 
Pentru pace! 

Sans nous connaitre,  
J'aimais a la fois l eclaire  
Le foudre, des branches fleuries-n  
Des pluies légères  
coulait dans la lumieres sur nous  
qui tomba sur nous,  
dont les témoins ne disent rien,  
beaucoup  d entre aux restent humbles  
 
 

Appel 
 
Laisser les enfants de rêver! 
Laisser les enfants  de croire 
Accomplir leur rêves 
Sur la terre de la confiance  
Surgir de vrais  châteaux  
de l Harmonie 
Sans frontieres 
Dans le royaume de la paix millénaire 
Ne pas déranger sommeil des enfants  
Ne pas detruire  merveilles qui les entourent 
Avec votre pensée obscure  
Ne frappez pas les arbres! 
Soyez reconnaissants aux enfants du monde  
Pour leurs voix 
Pour leur son de voix 
Dans la cour de l ecole 
 
Quand sourirent, rire avec 
 
les fleurs, les  platane enrosées 
Dans la bain de l abîme. 
 
Rire comme cliquetis et joie 
Cloches d argent animées 
Empirice les lumières spectrales 
 
N'écrasez pas la pureté 
Avec les mots vénales 
Faites de vos poitrines 
Une source de louange, d hommage 
Pour la paix! 

03 04 2014, Bucharest, 
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Elleny PENDEFUNDA 

 
 

Menirea 
  mamei mele 

 
 

Duh din duh născutu-te-ai, Fecioară, 
sub ocrotirea Anei, sub leagănul ceresc. 
Neprihănită-ţi fu şi ţie zămislirea  
în templu leagăn aleanul pământesc. 
 
Pe-a treia treaptă a luminii văd  
jucând copila ce ai fost în taine învăţată, 
altaru-mpodobit cu doisprezece clopoţei 
şi Tu în juru-i urmând Cuvântul roată. 
 
* 
 
În templu Iosif a primit destinul 
prin albul porumbel, pe Duhul Sfânt 
să-ţi fie păzitor, purtat de Dumnezeu, 
să împlinească soarta divină pe pământ. 
 
Iar Tu, Fecioară Sfântă, ai ţesut 
podoabele din templu pentru ce va fi, 
nici Iosif, nici părinţii nu-ţi ştiau menirea 
deşi simţeau ursita ta de-a zămisli. 
 
* 
 
Bucură-te Marie, cea plină de har! 
Domnul este cu tine..., un înger a rostit, 
precum şi noi mereu rostim  
şi vom rosti rosariul parcurgând la nesfârşit. 
 
Izvor de vise e ulciorul plin de apă-a vieţii. 
Duh din duh născut-ai tu, Fecioară; 
în tine-mi pun speranţe să mă-ndrumi 

din zorii dimineţii  
şi până-n cea din urmă seară. 

 

 
 
 

Lupul alb şi 
şobolanul 
cafeniu 
 
 

-am întors din călătorie. Obosită, cu stomacul 
ridicat înspre gât a rău de maşină şi dorită de 
patul în care dorm de obicei, în camera plină 

de îngeri, cărţi şi păpuşi.  
- De câte ori să-ţi spun cât de bine e acasă, mă 

întâmpinase mama, plină de bucuria revederii şi câteva 
lacrimi ascunse cu mâna, ca şi cum ar fi aşezat o şuviţă 
de păr. Bucuria, însă, de a mă fi văzut teafără era mult 
prea mare şi continuase aproape fără să respire: ce-ai 
văzut interesant în călătoria ta? Aţi atins toate punctele 
din program? Nu prea mi-ai dat telefon şi .. convorbirile 
noastre au cam fost pe fugă. 

Faptul că o simţeam tot mai agitată, am înţeles că 
trebuie să-i povestesc puţin şi să fug în camera mea ca să 
dorm, promiţându-i pentru a doua zi detalii despre zilele 
în care am lipsit din braţele ei protectoare. 

* 
Noptea a trecut o bună parte fără să mă trezesc. Îmi 

aduceam aminte de clipele frumoase petrecute împreună 
cu colegii mei, dar şi de acea întâmplare din pădure când 
întâlnisem o fiinţă gingaşă şi înţeleaptă, un şobolan 
îngrozitor doar la început, când apăruse în faţa mea cu 
rugămintea de a-l ajuta. Spun că era o arătare deosebită. 
Se furişa cu teamă printre frunze. Doar coada lungă şi 
cafenie şerpuia mişcând urmele putrezite ale frunzişului 
adunat toamna trecută printre trunchiurile şi rădăcinile 
groase din codru. Noi treceam pe o cărare abruptă spre 
cascada Duruitoarea. Câţiva dintre colegi deja abandona-
seră, întorcându-se la autocar. Eu am urmat pârâul care 
strecura un fir de apă plin de bulbuci, limpede şi rece. 
Gândesc şi acum că visam. Un şobolan care să 
vorbească?  

La un moment dat m-am trezit. Imi şoptea acelaşi glas 
din pădure, cuvinte fără înţeles. Aici, lângă patul meu. 
Cum să mai dorm ? Dar unde era fiinţa care nu-mi 
închipui cum ar fi putut să mă însoţească?  

Chiar îmi era frică să aprind lumina. Era, oare, doar în 
capul meu? Aşa, gândind, mi-a trecut prin minte ideea 
salvatoare. Nu, el nu-mi vorbise nicio clipă. Doar eu îmi 
închipuiam că-l aud. Nu deschisese boticul şi mustăţile 

M 
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lui lungi nu tremuraseră deloc. Să fi fost glasul lui 
rugător şi îngrozit care se ascundea în mine fără a fi fost 
rostit ? Îmi spunea că un lup, un lup alb şi strălucitor îl 
urmărise toată noaptea. Şi nu ştia de ce. Nu-i era prin 
nimic duşman, dar nici prieten. Şi s-a furişat până în 
locul unde era cărarea pe care treceam noi. Îmi 
transmitea şi mie groaza şi teama lui. M-am uitat în jur: 
nimeni. Nici colegii mei nu se mai zăreau. Dacă apărea 
lupul? Să mă întorc? Să urc pe cetina uscată care părea 
din ce în ce mai groasă şi înlocuia frunzişul, să-i ajung 
din urmă pe ceilalţi? Picioarele nu mă ascultau. Încotro s-
o apuc?  

Era, acum, în noapte, lângă patul meu, acelaşi glas. 
Aceeaşi teamă de un lup alb mă încerca şi pe mine. Pe 
cărarea de pe munte care trebuia să ducă în poiană şi la 
cascadă stătea ridicat în două picioare un şobolan 
cafeniu, fixându-mă cu ochii lui negri, plânşi şi speriaţi. 

* 
Mâine îi voi povesti şi mamei păţania mea. Dar dacă 

nu mă mai lasă niciodată să plec în excursie ?  
* 

Şobolanul a luat-o prin pădure într-o direcţie 
necunoscută,   cerându-mi să-l urmez. O lumină curgea 
printre crengile ale căror muguri abia se deschiseseră în 
mici frunzuliţe crude şi firave, false în culoarea lor, 
asemenea rozului ireal pe care îl au copiii când se nasc 
până când încep să aibă culoarea normală a pielii. Ce 
minunat! Simţeam că pentru mine începe o poveste, o 
feerie de neimaginat. Lizuca pornise în pădure împreună 
cu Patrocle. Eu eram condusă acum de gândul unui 
şobolan ce se confunda cu pământul, pe care când îl 
zăream, când doar mi se părea. Şi înaintam în lumina ce 
curgea în raze verzi ca şi nişte aburi spre tufele printre 
care trebuia să păşesc. Alice fugise după un pitic cu 
pălărie spre casa iepurelui şi discutase cu motanul 
invizibil al cărui rânjet avea s-o obsedeze mereu. Eu 
alergam după raze, raze verzi, pline de sclipiri şi volburi, 
adânc în pădure; şi nici pietricele, firimituri nu lăsasem 
în urmă sau măcar un fir precum cel al Ariadnei ca să mă 
descurc în labirintul ce devenea tot mai apropiat de 
ţinutul zmeilor. Însă nu era o lume întunecată, ci tot mai 
luminoasă şi care mă atrăgea ca un magnet. 

Glasul care îl auzeam era în fiecare respiraţie a visului. 
Eram trează? Eram în patul meu sau... A doua zi îi voi 
povesti mamei despre aventura mea alături de călăuza 
cafenie care mă dusese într-o poiană fermecată. Nu era 
cea a cascadei la care ... Vai ! Colegii mei erau pe drumul 
spre Duruitoarea. Ajunseseră deja?  

Dar n-am apucat să mă întreb când lângă mine s-a 
aşezat un câine frumos cu blană albă. Ce simţise Scufiţa 
roşie când întâlnise lupul, căpcăunii sau pe Baba-Cloanţa 
? Nu ştiu. Dar eu am îngheţat: nu era câine ci un lup 
mare, uriaş chiar. Se uita la mine când blând când fioros. 
Căuta ceva, pentru că amuşina în jur şi la fel ţestoasei lui 
Atreiu din povestea fără sfârşit mi-a vorbit încet, sfătos şi 
apăsat: 

- Unde îţi sunt aripile şi coroana, prinţesă ? Ce cauţi, 
tu, coborâtoare dintre stele, în ţinutul zeilor ce se închină 
lupului care îşi înghite mereu coada lui de şarpe? Nu ştii 
că printre noi nu poţi veni decât având o nuieluşă de 
alun fermecată, bagheta pe care doar tu o ascunzi de 
şobolanii cafenii.  

Şi doar ştiam povestea de Crăciun a spărgătorului de 
nuci, fredonam melodii din baletul văzut de mine de 
atâtea ori. Eram însă sigură că ce mi se întâmpla nu era 
un basm. Şi totuşi unde se ascunsese şobolanul cafeniu 
pe care îl tot căuta – cu ochii parcă ieşiţi din orbite, cu 
urechile lui mari, ridicate şi cu nările negre ca un tăciune 
– uriaşul alb de lângă mine ? Oricum nu ştiam ce i-aş fi 
putut răspunde. Aripi avusesem doar în visele cele mai 
înălţătoare, coroană îmi făcusem la ţară la bunici din 
florile culese de pe câmp, iar creanga de aur fermecată 
ruptă din alun o adusese Moş Nicolae în urmă cu ceva 
ani şi desăvârşise copila care sunt. Dar şarpele cu cap de 
lup ? Istorie... N-am avut chiar zece la istorie, dar 
însemnele îmi aduceau aminte de multe, iar eu fusesem 
la Dochia şi pe vârful piramidei bătusem toacă să ne 
audă cei din vechime. Aşa că, fără să mă mai mir că şi 
lupul îmi vorbise, m-am ridicat şi-am spus cu glas tare, 
uşor tremurat, dar tare:  

- Căutam lupul alb! 

* 
Eram în plină noapte şi auzeam un glas. Lătra, 

scheuna sau fosăia. Lupul era lângă mine şi poate că 
exista undeva şi un şarpe, o creatură ... a cărei codiţă 
cafenie ieşea de sub o frunză de ferigă. M-am întors către 
ochii aceia negri care mă priveau plini de căldură şi chiar 
protectori. 

- Te-am găsit. Dacă păzeşti un ţinut magic vreau să-l 
văd şi eu. Deci, să trecem dincolo, dacă nu, du-mă la 
cascadă unde sunt colegii mei ! Am păşit apoi spre un 
colţ al poienii care ascundea parcă o poartă într-un zid 
de lumină. Mi-a dat de înţeles că ştie de unde vin şi cine 
sunt, că mă va conduce spre poarta care duce spre o altă 
stea, foarte departe. Să fi fost gura căpcăunului pe care o 
visez în fiecare noapte? Să fie dincolo o altă lume a mea? 
Dar simţeam că sunt un musafir mult aşteptat şi m-am 
decis să merg alături de el printre florile al căror număr 
creştea din ce în ce mai mult îngreunând mişcarea 
picioarelor. Şi m-am oprit în prag. Dincolo era infinitul ? 
Razele mă sărutau pline de rouă. Şi faţa îmi era udă de 
lumină. 

* 
Mâine îi voi povesti şi mamei păţania mea. Dar dacă 

nu mă mai lasă să plec în nicio excursie ? Acelaşi glas din 
pădure îmi şoptea cuvinte fără înţeles, aici, în patul meu. 
Era căţeluşa albă, o chihuahua mică asemenea unui 
şobolan ce în întuneric mi se părea cafenie. 
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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.  

                                                               

  
Dan Hatmanu, Pe strada Anastasie Fatu 

 

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.   
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Dan Hatmanu, Birtul Bucium 

Uimire 
 

Cum de înfloresc  a doua oară 
 
salcâmii toamnei deocheate 
când brusc înspre nadir coboară  
lipsitul timp de libertate! 
 
Şi cum de rătăcesc  aşa, hipnotic, 
prin anse lungi şi iscoditoare, 
mirări abrupte divizând meiotic  
 
eternitatea lumii călătoare? 
 
Priviţi, se naşte totul în surdină -   
magnezian impuls de înverzire 
e poate-o sfântă termică lumină  
şi-un factor prim de înnoire.  
 
Nimic  nu pare-nscris  în negre zodii 
 
în cărţile bătrâne şi-ndoit ascete 
când crengile se-mpodobesc cu rodii 
şi ning pe altare îngerii în cete. 
 
Surâdeţi, flori noi s-aprind în umăr   
pe când salcâmi sub ceruri se adună  
iar eu, în şoapt-aş vrea să număr  
 
corolele ce ard chemările din lună.  

  
 

Aparenţe 
 

Eu mă tot uit spre cerul rece  
să văd cum luna stelelor se-nclină, 
şi cum planeta vrea să plece  
 
pe punţile albastre de lumină.  
 
Un galben ochi pe boltă străluceşte  
mult obosit de sfânta-i pândă, 
asupră-ne răscolitor priveşte  
 
pe când oceanul  lumii  se scufundă.  
 
Sirenele cu nuri plutind în valuri   
se oglindesc din veac în apele virgine 
şi flori de mai, în chip de daruri, 
 
arunc prin timpul care vine.  
 
Deasupra mea o zeie prea frumoasă  
trece cu paşi uşori, ca de regină, 
întro hlamidă albă, luminoasă,     
 
spre lumea noastră rece, şi străină. 

 
 

 
Dan Hatmanu, Pe strada Armeana 
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Imagine 
pierdută 
 

Eu nu mai ştiu pe ce coclauri sunt   
ori dac-alerg  pe drumuri în furtună  
şi-n care ceas de pe cadranul sfânt 
  
te-am aşteptat în irizări de brumă.  
 
Dar eu, frumoaso, te-am văzut cândva 
într-un cireş înalt roşind sub lună 
şi ţi-am legat la gât o galbenă basma 
 
pe care am dat bănuţul meu din urmă. 
 
Erai atunci  frumoaso ca o verde stea 
străluminând printre cireşe-aprinse 
şi-n cer din ochiul visător ningea   
 
cu-albaştri fulgi ca nişte-aripi întinse.   
 
Era o simfonie de sunet şi culoare  
în care te credeam din vremi stăpână 
şi nu ştiam că glasul tău mă doare          
 
când vremea-n trupuri se răzbună. 

 
 
                                                     

Suntem 
 
Eu ştiu că răi sunt astăzi prea destui 
cam câtă frunză toamna cade-n iarbă 
şi nimeni pe sub ceruri nu se-ntreabă  
 
de ce suntem de-o vreme-ai nimănui.  
 
Tăceţi? De-o vreme numai vrajbă 
au semănat cei ce ne-au fost aduşi în casă  
şi ni i-au aşezat la sfânta noastră masă, 

 
pentru a le fi mereu în preajmă.   
 
Dar, iată, ni se fură zilele din calendar,  
şi chiar luceafărul din cerul nostru sfânt, 
ba chiar şi rodul de pe-acest pământ 
 
ca truda să ne fie eternă şi-n zadar.  
 
Dar s-o trezi stejarul pădurilor de argint 
ca ursul deşteptat din marea-i letargie  
şi-l vom vedea deodată în capul lor sărind 
 
rupând zăgazuri oarbe ce duc spre veşnicie. 

 

 
Dan Hatmanu, Trandafiri 
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Boris MARIAN 

 
 
 
Fumuri 

Motto – Fără canabis, vă rog! 
  

ă scol la cinci, din morţi, mă 
dezmorţesc, deschid calculatorul ca 
pe-un templu, privesc tâmpeşte 

ultimele veşti, apoi scriu un poem, mănânc, 
contemplu, discut, mănânc, discut şi iar mă 
culc, ah, stopul cardiac de ce nu vine, să fac 
economie de un glonţ? Dacă oricum murim atât 
de bine? … Necunoscut îmi sunt eu mie, ajuns 
aproape de nimicnicie, simt nodurile dureroase 
de copac, urmarea unui vechi atac. Scriu pe o 
foaie biblică, subţire, ca Patriarhii cei bătrâni 
din fire, le sunt toiag şi sprijin, înger, poate, 
trăiesc şi mor în braţe cu Renate. Poemul e o 
spermă cu speranţe, auzi cum nervii ţârâie în 
tălpi? Pământul sângerează-n slăvi, minutul cât 
un secol se întinde când nu iubeşti şi frigul te 
cuprinde, ai grijă, norii-s gingaşi, ca sărutul, 
dar grei ca aurul, când îi absoarbe lutul . Iar 
capul  meu va zace-n iarbă, căci iarna-i lungă, 
iarna vrajbei, vrajbă.  Ascultă, Eli, cred că eşti 
frumoasă .Mi-ar place să spun ceva adevărat, 
ca o casă. Îi aud vocea, totul se schimbă. Şacalul 
puse mâna pe telefon, ca o limbă. Te place Nae, 
se aude în receptor. Trebuie transcrise aceste 
cuvinte de dor. . De ce nu?   În pauză mă trage 
deoparte şi-mi face vânt de la etajul şapte. Arăt 
mohorât. Oi fi pe moarte? Întreabă un trecător, 
alergând mai departe.  Cred că a încercat să 
facă starea lui spastică.  Ploaia se opreşte. A 
doua zi ciocănesc la uşa academicianului Pi.  Se 
deschide, după o zi şi o oră şi ies o hârcă şi o 

minoră. Din expresia feţei nu poţi deduce 
nimic. Cum te cheamă? Soare dulce. Păsările 
ciri- ciripesc,  în cameră intră  un bulldog 
omenesc.  Carolică îl cheamă, se săpuneşte, în 
timp ce-mi spune de ţara lui Peşte.  Părerile 
sunt împărţite, prietenia s-a stricat ca şi puftia. 
O javră din vecini mă anunţă că nu mai publică 
un manuscris fără puţă, trimis de mine, 
deoarece proprietarul editurii a plecat în  PC. 
Adică la Poarta Albă pentru documentare şi 
crime la centru.  Intră microbul şi-n lumea 
scriitorilor, citesc dezolat dicţionarul simbolu-
rilor, scriitorul este ca abanosul, negru şi  alb, 
cum pare bossul. Şi eu sunt negru şi roşu şi alb, 
precum e steagul tiranului Grab. Abanosul 
alungă frica, ruşinea, simbolizând intrarea-n 
piscină. Adică-n infern,  ceva este rău,  apare 
uneori un monstru, un fals dumnezeu, 
el  poartă haine albe, o funie şi mo seringă 
lungă cu unghie. Încerc să nu o iau razna, 
deviez. Sufletul nu are busolă, nici miez. Sub 
ochii uluiţi ai motanului, şoarecii joacă o piesă 
a Sheridanului. Cum vezi orbirea? Vezi şi nu 
vezi. A te privi în interior e cam Quez.  Să-ţi 
pierzi vocea, abia atunci gândeşti o lumină 
aurie aruncată pe preş. Resentimentul şi 
regimentul au fost înfrânte de |nero dementul. 
 

M  
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Pythonul 
  

ythonul este ambiţia noastră. El este 
colegul/colega noastră. El este viaţa. 
El nu are sex. La început este umil. Te 

laudă. Te-a înghiţit , dar te laudă. Dă lecţii de 
viaţă, de filozofie, se pricepe la poezie, este cel 
mai bun poet, a asimilat toată literatura 
universală. Adeseori este confuz, dar are o 
scuză – noi suntem cu toţii foarte confuzi. 
După multe contuzii. Nu a semnat scrisori, nu 
a fost în opoziţie. Pythonii pot fi uneori şi 
torţionari şi conducători de state, pot înghiţi 
orice funcţie. La prima catastrofă mondială, i-aş 
propune lui Dumnezeu să-l radă de pe faţa 
pământului. Ca exponat ar fi o minune la 
Antipa sau în altă parte. Un ciocan ar da 
primul semnal. Nu mai bate, nu-ţi sunt frate. 
N-avem noi acelaşi Dumnezeu, fier suntem şi 
tu şi eu. Fără python viaţa ar fi altfel. Dulce ca 
mierea.  Vinovat este cel bătut. Că există. Un 
car bolnav la şold trece scârţâind. Pythonul îi 
smulge cuiele. Pythonul taie lemne şi capete. 
Vârfuri ştirbe în zig-zag.  Aveam un coleg la 
ospiciu, se numea Zig-zag, juca table cu oase de 
om.  Pythonul te înjunghie şi te îmbărbătează. 
Uneori se preface în vacă şi moare înainte de a 
da…lapte. Ca un paing urâtul se smulge de pe 
aţă, iar eu îmi scriu poemul cu sânge şi cu 
viaţă, tăişul se afundă în carnea încă vie, 
mişcare controlată, din suflet o fâşie se duce-n 
infinitul foşnind ca o hârtie, iar trupul se-
nfioară, iar Dumnezeu priveşte, poetul-
lumânare-ntr-o noapte se topeşte. Dansând cu 
cartea de citire, coboară tot mai în adâncuri, 
acolo latră , scos din fire , crâncen câinele 
pământului. Subţire rochia de mireasă valsează 
undeva-n văzduhuri, căruţa mortului e trasă şi 
tremură în iarnă murgul, o, câine al 
pământului, vezi bine că eu sunt în război cu 
timpul, străbunii mei purtară flinte, eu retopesc 
plumbii-n cuvinte. Eroare mare, cred, se face, 
când râde-un om de dobitoace, pentru că râsul 
nu e semn de multă minte, ci din lemn e capul 

celui care crede că umbra lui nu se mai vede, 
iar umbra este peste tot o umbră de biet 
dobitoc. A reuşi să vezi în afara ta, aceasta este 
culmea înţelepciunii. 
Tzara nu a mâncat salam cu soia, aceasta ne 
confirmă chiar şi Zoia Kosmodemianskaia, din 
filmul unde mult plângeam, acum vreo 
cincizeci şi ceva de ani. Era real, se pare, nu 
spun ba, dar cu Tzara e altă dandana, că nimeni 
nu înţelegea, ce vrea acel ochelarist cu 
DADADA. Păi aste el dorea, şi azi irită prostia 
ce-i mereu gravidă. 

De n-ar fi Dumnezeu, de n-ar fi Dumnezeu, 
eu tot aş vizita un templu, un muzeu, de nu ar 
exista nimic divin, atunci eu tot m-aş mulţumi 
privind la câini şi prunci, beţia religioasă din 
marile oraşe se aseamănă picturii grăbite, în 
guaşă, barbară este oaia, iar lupul un estet, 
iubirea este trustul cu adresă şi antet, Aristotel 
şi Platon şi multe celelalte celebre nume-şi 
caută un loc mărunt în carte, gigante panouri, 
picioare, buze, piepţi se zbuciumă în vântul 
seninei dimineţi.„Îţi voi arăta cu totul altceva 
decât umbra ta păşind în urmă-ţi dimineaţa”. 
 
 
 

Imposibila 
iubire 
  

e ce? De ce cuantificăm? De ce 
aşteptăm  reciproca? Mi-am şters 
mâinile de tricou. Aveam mâinile 

otrăvite. Nu o să facem dragoste acum. Vreau 
să fiu copacul tău, tu să fii planta agăţătoare. 
Citesc refuzul.  Putem inversa rolurile. Ce 
folos? Nu bem cucută, nu suntem Socrate, nu 
vrem. Ce frumos cad fulgii pe sufletele noastre. 
Suntem ca norii iuţi lunecători… trecură anii ca 
norii lungi pe şesuri şi niciodată n-or să vină 
iară…Te fac un teleshoping? Am devenit nişte 
shopingogomani teleidioţi. Nidolife sună ca o 
melodie. Prostafix –o împuşcătură. Ducele s-a 

P 
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săturat de muierile altora. Reţeaua de artere 
este blocată, cadavre, maşini, oraşul suferă de 
arterită. Mulţi o confundă cu artrita, care este 
un muşeţel la ureche. Nu mai fuma, gorilă 
lombrosiană. Ucenici, unelte, studenţi, divinele 
studente, iubita mea,  azi eşti ravisantă şi 
razantă. Frăţia misionară din Gobi se bucură de 
venirea lui Policarp Policarpovici Polimerov. El 
este responsabil cu canabisul. Se ocupă şi de 
Kabbalah. Abia s-au bucurat de libertate, cam 
două decenii şi  juma, iată , primii robi îşi fac 
apariţia, la început sub chip de puşcăriabili. Cu 
avocaţi,  dobermani, pitbullicei, policemen. 
Corul robilor se înclocuieşte cu corul de la 
Jilava. Eşti jilav tot şi ai căzut şi nu mă strângi 
la piept. Afară-i frig şi cvâmpu-i alb, stau jos şi 
te aştept. Aştepţi degeaba , croncăni un corb 
din Munţii Corbi, ea, liberatea zace jos şi ochii 
ei sunt orbi. Copilărind cu caii, n-ai să te căieşti 
niciodată. Calul roade caşcavalul, cum valul 
roade Holandia. Ce mă trezeşte mă şi adoarme. 
Lege universală. Îndepărtarea este în fapt o 
strânsoare. Sub furtună nu cauţi o lună, fii 
bună, descheie un nasture. Trec Gibraltarul, nu 
văd altarul. Mireasă neagră nu am avut, nu este 
târziu. Mulţi au minţi criminale, dar nu îi 
ascultă braţele. Moralitatea braţelor. Iosif Hitler 
nu a ucis pe nimeni. Nici  Bleichmann. Arendt 
avea dreptate. Dar de ce fuma? Bătrânii sunt ai 
nimănui. O pisică îşi freacă blana de glezna 
morţii. Miniminciunele  cadou. Cerul nu are o 
limită jos, doar sus. Azi noapte am dormit cu 
Albă ca Zăpada. Minune. A rămas un ou de 
şarpe pe cearşaf. Dumnezeu nu iartă orice, dar 
uită. Asta e. Toţi uităm, în special ce vrem să 
uităm. Pasiunile se trec cu vederea prin pasaj. 
Lăsaţi deschis dulapul cu morfină, nu se ştie. 
Vom asculta simfonia umbrelor cu mii de 
gheare. I s-a coagulat sângele cu un milion de 
roze. Un individ se agită în faţa hărţii 
demonstrând că ploile or să cadă de jos în sus. 
Iar temperaturile vor creşte la peste o sută de 
grade Celsius, aşa că o să discutăm în  Marele 
Ceaun. Fumatul ucide, prostia te vindecă. 
Morţii nu mai au loc în cimitire, bolnavii în 
spitale, copiii pe pământ, pământul între stele, 

e criză mare, Doamne. Sufocant este aerul 
indiferenţei. Eu cânt din rărunchi, dar totul e 
scump. În frumuseţea lumii crezând cu-
ncrâncenare. De la Bex la Sex. Ce spune Rex? 
Cakes Harrisson Ford. Ai spus că sunt un 
vulcan, m-am făcut vulcan, am erupt, nu mai 
erai. Ai spus   să fiu pădure, m-am făcut copac, 
puţin. Acum sunt o ghindă. Băut-am soare, 
fragi şi busuioc, nu mai e loc.  E prea răcoare, o, 
moarte, prea eşti bănuitoare. 
 
 
 

Ars poetica – 
ars amandi 
  

e când scriu mă gândesc ce este 
poezia? Sigur, majoritatea celor care 
scriu pe site ori pe o bucată de hârtie 

se destăinuie. O sticlă aruncată în mare. Eu am 
comparat mereu ars poetica numai în raport cu 
alte arte. Pasiunea pentru artă nu coincide cu 
trăirile noastre personale. Citesc , peste 90% din 
texte sunt trăiri personale retranscrise la un 
mod mai „estetic”. Categoric NU. Eu am 
pierdut inocenţa mărturisirii. Este trist, îmi 
spune o fată miloasă.  Actorii, muzicienii, 
pictorii  uită de propria soartă, ei se înalţă 
spiritual, se apropie de angeli. Teoretic. Nu 
agreez poezia – invectivă, poezia-răzbunare, 
poezia elegiacă, plângăreaţă , poezia –bileţel de 
amor, poezia porno, sex-poemul deşi sexul nu 
este rău, sunt un al dracului. Prefer râsul lui 
Roberto Diavolo, al lui Mefisto, pasiunea lui 
Paganini, a lui Beethoven.  Joacă-te , poete, a ta 
va fi poarta spre Rai. Desigur nu mă ţin nici eu 
scai de aceste principii. Eu teoretizez, orice 
teorie poate fi combătută. Arta înaltă – NU. 
Acum să trecem la treabă. 
 
Cei mai mari se nasc în zodii bune, 
Cei mai mici mănâncă numai prune, 
Cei mai buni înfulecă fazani, 

D 
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Răii fură  ceas de ceas, în ani, 
Fură vieţi, aşa e, nu cârti, 
Tu citeşte numai poezii, 
Ceva pe drumul cel strâmb mă tot duce, 
Mereu la aceeaşi mâhnită răscruce, 
Unde-i curajul?  Ce se întinde 
Lauda de sine cât ne cuprinde? 
Huzur este , oare, mulţumire adâncă 
Sapă ce pe cei ce se urcă pe-o stâncă, 
Nu se cutremură numai pământul, 
Ba se întoarce în Haos Cuvântul, 
Poetul tace de parcă-i peşte, 
Reclame poţi citi peste tot, doar citeşte. 
Întâlniri cu prietenul  Aakjaer Jeppe, 
Bucuria muncii nechează în iepe, 
Abai Cumbai ne-a ţinut companie, 
  
Abud Marun veni la liturghie, 
Tarhan acum scrie-un roman, 
Îl va citi , desigur, o dacă 
Pe nume Răzacă. 
„Nu căuta dreptatea, frăţioare, 
ia-l pe ciocoi ca hreanul 
şi dă-l pe răzătoare, 
câine rău şi nu intraţi, 
ba intraţi şi-n cap îi daţi”. 
Se încheie cu Antonio 
De Zunzunegui, 
Aste este, ai un cui, 
Pune-l unde-l pui. 
Abigor, aligator, 
Te-am zărit pe-n Vârf cu Dor, 
Abel bea cu tine cidru, 
Totuşi moare, e anhidru, 
Abracadabrarizând, 
Nu mă cumpăr, nu mă vând. 
Al Borak  râde de-un drac, 
Trece Styxul c-un colac, 
Alchimia nu-i de noi, 
c-am trecut de anul doi, 
învăţăm albinăritul   
că aşa trece pruritul. 
Eu atât avui de spus, 
Luaţi-mă de sus, pe sus. 
  
 
 

Despărţire în 
doi 
 
Despărţirea de noi, în doi,  
Părinte-mi  eşti  ori doar mormânt?  
Întreb o umbră,  nor mai blând.  
Afară cad de la etaj 
Perechi – perechi ca-ntr-un miraj,  
Prea moi sunt ceasurile-n gol, 
Pe colţul mesei,monopol,  
şeile cailor defuncţi 
parcă sunt trupuri fără frunţi, 
tu eşti o şa, amice, dar 
te ştie  lumea lampadar.  
Cade lumina, un cuţit,  
Ce taie capul cel turtit,  
Eu muşc din măr, un măr de om,  
Gândind  la învăţatul Ohm. 
 E prea târziu, să ne culcăm,  
Apoi o noapte ne chemăm,  
Îţi mângâi  părul iar şi iar,  
Cerul se umple de pojar.  
Vrăjeli, poemele-s vrăjeli,  
Tu mă citeşti, eu te înşel.  
******************************* 

Omega 
 

i ţie ţi se întâmplă să nimereşti unde nu 
trebuie, nu mai sufli? Criză peste criză. 
Subiectele trec ca nişte rechini. Intri în 

televizor, te uiţi, nimic. Mari oratori vin de la 
cimitirul din colţ. Unul este chiar Mirabeau. A 
fost ucis pentru că avea buze groase.  Omega 
mi-a spus că în subsolul Capitalei se află multe 
cărţi. Unele au fost parţial arse. Sunt şi librării.  
Acolo şobolanii poartă ochelari din cauza 
cititului. Nu oricine poate fi şobolan. O imensă 
portocală stă neatinsă în mijloc. Între Aghiuţă şi 
Neghiniţă s-a iscat un conflict pe care nici 
Omega nu-l poate  rezolva. Fiind nemuritori 

S 
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este greu să-i pedepseşti. Violări ale datoriei 
stric formulate. Un adevăr nu este frumos şi 
nici urât , el poate fi un uger dar poate fi un rât, 
îmi explica Omega, în taină îmi şoptea, dar 
auzeam cireada pe prin suburbii trecea, 
mirosul cald de baligi şi lapte nebăut şi turme 
mohorâte în aerul stătut, dar nu asculţi, el 
strigă, îmi pare c-ai visat. Şi ca să mă trezească 
urechea mi-a muşcat.  
 

 
Tudor Patrascu 

Ah, filosofia 
 
Ah, filosofia s-a ruginit,  
Îmi spune silfida  din vechiul Egipt,  
Doar poesia, doar poesia,  
Ne mai  trezeşte  melancholia, 
Dar şi seceta e foarte mare,  
În poesie  nu sunt motoare ,  
Nici motorele,  nici motorete,  
Dă din  picioare şi scrie, băiete,  

La ce bun poeţii în vremuri de crize?  
Întreabă oricine,  pipiţe, marchize,  
Poeţii  nici flori nu aduc şi nici cecuri,  
Zece fecioare în cer aprind becuri,  
Poeţii zac în beznă şi scriu,  
Nu au, săracii, bani de sicriu,  
Fiul lui fiul, la nesfârşit,  
Nu poţi trăi doar cu un mit,  
Cade Irod, rămâne ispita,  
Nu-i Babilonul, dar  e iubita,  
Om din neom, antiom, paraom,  
Doar din poem nu poţi face un pom.  
 
 
 

Calea  
nesfârşită 
 
Tao te king, mă plimb, mă schimb,  
Calea călăilor, cailor, căilor,  
Iei un taior, nineacă, maior 
Te fac, de nu ai nici nume  
şi nici un colac,  
numele numelor, pumele pumelor,  
o străfiinţă, tu eşti dorinţă,  
ce  rime reci, de nepătruns,  
precum temeiul meteotungus. 
Hermes ajunge numai la termen ,  
Heliotrop, se roteşte c-un scop,  
Hemerocal, crin radical,  
Ca o hermină   carnivorină.  
Dar cât de albă e blana ei?  
Nici hesperidele nu au cercei,  
Prea sunt bolnave de frumuseţe,  
Un pic de cianură pe sub corsete,  
Cum agonia apare toamna,  
Lasă agonicii să roadă rama, 
Ca Ramayana,   cum e La Mama,  
Între câmpie şi munte  doar fluturi,  
Rece  e fluierul dacă îl scuturi, 
Pe coridoare – pânze de doliu,  
Moliile circulă fără orgoliu,  
Calea porneşte  către niciunde,  



 Vara 2014  | Contact international 673 

 

Ea se sfârşeşte   cu verbul  pătrunde.  
Numele toate în singurul nume,   
Desăvârşirea  sfârşind sub cunune,  
Binele-i sfânt, răul – la fel,  
Cum deosebeşti pe Ariel de Iael? 
Tu făureşti, nu făptuieşti,  
Cearcă, pricepe  cu mintea în cleşti,  
Dărui doar umbre, iei tot, şi suflet,  
Tu să fii Timpul, eu să te NU CRED.  
 
 

Căutarea 
propriului  
corp 
 
„O aventură acest corp, îl cauţi,  
Nu ştii unde este,  
Sunt doar un suflet  cu ferestre,  
Care nu vine la raport.” 
*****************************  
Năucitoare-storia Romei,  
O nucă risipind arome,  
Vă amintiţi, Cinna vicleanul? 
O cină costă cât tot anul.  
Draga pescarului aşteaptă 
Să o dragheze unul, Naphta, 
Avea în ea suflet fierbinte,  
Îndrăgostită de Melinte.  
Părinţii ei, oameni cu stare,  
Se-mpotriveau la-nsurătoare, 
Asta vă spune Bjornstjerne   Bjornson,  
Prieten fiind cu Churchill Winston.  
Prudhomme  a fost şi el un om,  
Cu goluri, calităţi, vezi bine,  
El aprecia ierburi, verbine 
şi nu vorbea în somn.  
Rănit de un cristal verzui, 
s-a adresa chiar nu ştiu cui,  
că s-a trezit cu un cucui,  
lovit de-un băutor de rom.  
 Astfel rămase el umflat 

Doar într-o parte, fără scuze,  
Bău şi el cu nişte muze,  
Dar Nobelul l-a luat. 
Adesea versurile nasc 
şi îngeri, monştri, o-ntâmplare 
face din ultima scrisoare 
un drum către Damasc.  
Lumea e largă, cer senin, 
De-ar fi să ştim ce greu ne-apasă 
O amintire de mătasă 
Pe care n-o ghicim.  
Prudhomme a fost şi el un om  
şi nu vorbea deloc în somn. 
 
 

De la o vreme 
 
  

e la o vreme  mi-e teamă să dorm, 
pentru ca moartea să nu mă prindă în 
somn. I-am curte unei femei frumoase 

care s-a dovedit a fi însăşi moartea. M-am 
retras iute. Mi-a spus că este căsătorită. Fie. Se 
pare că mai rentabil este să te joci cu bietele 
cuvinte, care te mai respectă uneori. Scriu 
mulţi. Scriu foarte bine. Exerciţii la pian – 
splendide. Unii îşi dau duhul. Alţii rostesc 
prima oară cuvinte de iubire. Alţii schimbă 
lumea, încearcă să o schimbe. Îi citesc o mână 
de oameni.  Sunt mult mai mulţi scriitori decât 
cititori. O fi bine, o fi  rău? Fiecare pasăre pre 
limba ei piere.  Nimeni nu renunţă. Nici eu. 
Am avantajul că nu mă iau în serios. Să vedem 
. 
 
Sfinţenie şi nebunie,  
Ines îl caută pe Ilie,  
Ilie umblă-n car de foc,  
Are breloc. 
Eduardo era viaţa ei, 
Berea se face din hamei.  
I-arată ceasul, moartea vine 
Ca o lumină-ntre lumine. 
Onoare-n plus, onoare-n minus, 

D 
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Ce să ne pese de Tarquinius? 
Lucrezia, sfântă nebună 
Aduce în cetăţi furtună,  
Nu-i inferioară păstoriţei 
Din galeriile Uffizi. 
Prin foc şi sabie vom trece 
Cuvintele din zece-n zece.  
Carducci, lasă-ne cu iambii,  
Troheii, te închină sambei,  
Manelei, mandea ştie tot.  
Mai scoate-o carte de tarot.  
ÎNAINTE DE A ÎNCHIDE LIBRĂRIA MAI 
ADĂUGĂM 
Ai rostit  discursul prea provocator,  
mi-a spus sentenţios doamna procuror,  
laude ai adus „l-agenturi străine”,  
mormăi şi umbra lui C., din vechime,  
ba ai persiflat scrisul lui Socrat,  
îmi ţipă-n ureche un aminofag,  
am fost scuturat, dezintoxicat,  
iar apoi, afară, m-am reinventat,  
fată din Eladă, voce de zăpadă,  
care te topeşti când asculţi poveşti,  
uit de orice blam, uit şi de bairam,  
când în vis te am, aur şi balsam. 
 
 
 
 
 

Între zid şi vis 
 
Între zid şi vis, între vid  şi scris 
Dorm  îngerii după joacă oleacă,  
Se luminează focul de propriul suflu,  
Suntem un cuplu, clopot la acelaşi schit, 
Iubirea, poţi s-o închizi cu zece porţi,  
Ea trece dincolo şi  dincolo de dincolo,  
Până când? Nu-nchide dragostea, nu poţi,  
Cum nu cuprinzi cu ochiul cerul, stelele – 
puzderii,  
Nu-nchide vocea Anei dincolo de zid.  
 
 
 

Cantilenă 
 
Încerci să înţelegi de ce şi cum,  
În care fel iubim, urâm, murim,  
Dar în deşertul negru Karakum,  
Doar ceru-i siniliu –sublim.  
Ca un copil încerci să înţelegi, 
De mute ori ţi se va spune să nu-ntrebi,  
Sunt taine ce rămân întregi,  
ştii drumul către muntele Horeb? 
Femeile nu-s îngeri, nici nu vor 
Să fie îngeri, vor să înţeleagă,  
Ceea ce şi tu ai întrebat de-atâtea ori,  
Ce rimă se mai pune după „dragă”? 
 
 

Absurd one 
 
Orice ating se preface în aur. 
Merg în pustiu, îl caut pe Dumnezeu, pe Faur.   
Am părăsit câmpia înmiresmată. 
Nimic nu există, totul pare, deodată.   
O buhă-mi ţipă-n urechea stângă,  
Lacrima râsului începe să plângă.  
Cuvântul fugar se strecoară cu teamă,  
Ca un lup către stână. 
Fericirea cu moartea se-ngână.  
Azi, iarna vrajbei noastre,  
Cu vrajbă nouă s-a-năsprit,  
Dar lupul, că-i flămând e pedepsit.   
Spune ce bei, lupule?  
Lapte negru, omule.  
Spune ce bei, focule?  
Şoaptă, geamăt, omule.  
Spune, ce bei, ştreangule?  
Doar tăcere, omule.  
Spune, ce bei, glonţule?  
Sânge,. Spaimă, omule.  
Ah, atuurile morţii,  
Ah, absurdele  proporţii.  
Trump  of Doom, tritonule.  
Spune, spune, omule. 
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Tudor Patrascu 

 

Accente 
 
Cel mai rău inamic este fostul amic,   
Dar orice inamic este un nimic,  
Spuse Sf. Dominique,  
Accente omniprezente, acide şi paricide,  
De ţintă ţine-te, flintă,  
Ia seama, nu eşti Dalai Lama,  
Combativ, rebarbativ, vandal,  
Vin din deal,  
Bucuriile, curiile au adus copii şi mame,  
Duhuri, parfumuri, spray-uri, 
Cervantes scria okay-uri, 
Dix a pus mâna pe-un pix,  
A fost condamnat la fix. 
Zece ani şi o lună,  te joci  cu legea străbună? 
 Un amic îmi  arăta  degetul mijlociu,ha-ha-ha,  
Dai peste purcei , unde vrei, galilei,  
Cel mai bun acatist, turneul unui pianist.  
 
*********************************** 
Eliberează-i şi pe îngeri şi pe diavoli, 
Fii liber ca o pasăre pe cer,  
Tristeţii spune-i  limpede „Piei, sclavo”,  
Redevenind  prinţul-copil de ieri.  
Tu treci ca apele fluviale,  
De la izvorul muntelui spre mări, 
Nimic nu-ţi poate sta în cale,  

De nu te pierzi în meandre şi cărări,  
De-a lungul  malurilor nalte,  
Frumoasele te-or  aştepta cântând 
şi poate că în tine-o să tresalte 
o inimă de care n-ai ştiut nicicând. 
 
 

Gâsca şi 
castelulu 
 

ra  o gâscă oarecare şi a construit un 
castel. Castelul gâ-gâia la fiecare cat. 
Turnul semăna cu un cioc de gâscă. Se 

trăgea eroina din gâştele care salvaseră Roma. 
Într-o zi a venit un  prinţ cu păr alb şi bărbuţă. 
Gâsca  s-a bucurat şi i-a oferit grăunţe. Dar 
grăunţele erau otrăvite. Prinţul  era mereu 
bolnav, nu înţelegea de unde venea boala. 
Gâsca avea în subordine tot felul de vieţuitoare 
– lupi, jderi, viezuri, şerpi, broscuţe. Se distra 
de minune, iar pe prinţ l-a încuiat într-o cameră 
lăturalnică a castelului. Îl certa de ce scrie, de ce 
cântă. Castelul creştea cu fiecare zi, în ciuda 
intemperiilor. Avea gâsca talente ascunse. 
Făcea şi vrăji, dar cel mai bine se pricepea la 
minciuni. Minţea de îngheţau apele. În jur era 
frig şi nu creştea nimic. Localnicii s-au refugiat 
în alte  zone. Numai la castel ardea lumina ziua 
şi noaptea, se auzeau muzică , râsete. Prinţul s-
a înzdrăvenit şi a fugit  pe fereastră, 
aruncându-se în şanţul de apărare, plin cu apă. 
Gâsca a plâns, a căutat în jur. Prinţul nu era 
nicăieri. După multe luni a apărut un gânsac, a 
dărâmat castelul, fiecare vieţuitoare s-a întors 
în locul de origine. Numai gâsca nu-şi găsea 
locul. S-a apucat şi ea de scris.  A povestit 
despre prinţ, i-a copiat manuscrisele, a publicat 
volume de versuri şi proză, a luat premii şi a 
fost nominalizată pentru Nobel. Dar premiul a 
fost desfiinţat din lipsă de fonduri. S-a 
adăpostit  gâsca la gospodăria lui nea 
Gheorghe, om de treabă şi cu scaun la cap. 
 

E 
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Petre Solonaru la Centrul Socio-

Cultural „Jean- Louis Calderon” 
 

 
ineri, 06 iunie 2014, orele 12.00 la Centrul Socio-
Cultural „Jean- Louis Calderon” al Primăriei 
Sectorului 2, a avut loc evenimentul cultural  

„Portret de Poet” -  Petru Solonaru        
Petru Solonaru-poet, s-a născut în Timiş pe  20 iunie 

1950. A facut liceul  Feteşti-Gară și a absolvit facultatea 
de Economie Politică-   Academia de Studii Economice. 

Activitatea literară: 
 Debut cu poesie (da! Poesie.) în ,,Suplimentul 

literar-artistic al Scânteii tineretului”, Iunie 1984. 

 
Volume publicate: 

 ,,ÎN’’, poesie, Bucureşti, 2008,  

 ,,OR’’,  poesie,  Bucureşti, 2009,  

 ,,TETRAION’’, poesie, Constanţa, 2010,  

 „ZAMOLXEION”, poesie, Iași, 2012,  

 „TETRADELE”, poesie, Iași, 2013,  
 

Eseurile:  

 „Semn și sens”  

 „Narcis și Androgin”. 
 

Cuprinse în Antologia Sonetului Românesc, Ed. 
Muzeul literaturii române, Bucureşti 2007, 2009, îngrijită 
de Radu Cârneci. 
    Inclus în volumul de istorie şi critică literară ,,Poeţi 
români’’ de Aureliu Goci, Editura Niculescu, 2012. 
 

 
În anul 2011 a luat premiul ,,Paracelsius’’ al revistei 

Contact-International. 
 
Au scris despre opera sa: Nicolae Georgescu, Liviu 

Pendefunda, Costache Ariton, Radu Cârneci, Aureliu 
Goci, Marius Chelaru, Elena Armenescu, Nicolae Dorel 
Trifu, Liviu Comșia, Florin Grigoriu, Despina Petecel. 

 
Invitat de onoare domnul Sergio Faleschini, 

Consulul onorific al Principatului Monaco la 

București. 

 
Au participat: Radu Cârneci, Liviu Pendefunda, 

Paula Romanescu, Lidia Lazu, Theodor Răpan, Boris 
Marian, Florin Stoenescu, Dinu  Grigorescu, Mihai 
Gabriel Badea, Constant Bordeianu, Geo Călugăru, 
Marian Dumitru, Florin Grigoriu, Doina Bârcă, 
Constantin Kapița, Florica Ceapoiu, Mihai Maxim, 
Nicolae Florea, Carmen Cârneci, Ioana Stuparu. 

 
Programul a cuprins : 

 Lansarea volumul de poesii: „TETRADELE”, de 

Petru Solonaru, apărut la „Contact International”- Iași, 
2013, sub concepția editorială a lui Liviu Pendefunda.  

 O parte dintre invitați vor vorbi despre opera 
poetică și hermeneutică a autorului. 

PŞ 
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Atelier de Creaţie 
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Bogdan Constantin DOGARU 
 

Crâmpeie din arhiva 
Francmasoneriei Române  

        
                                                     Primul Venerabil 1732                                                     Alexandru Cihoschi, R.L. Coroana României, Bucuresti, 1881 
 

   
M.S. Eduard al VII-lea Regele Marii Britanii 1841 -1910 (stânga), M.S. Frederic al III-lea Regele Prusiei si Imparat al Germaniei,(1831-1888) si , 
membru de onoare în Marea Lojă Nationala , diplomă din 1900 în Ritul Scotian Antic si Acceptat (dreapta) 
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Mario CASTRO NAVARRETE 
 
 

O particulă de 
divinitate 

 

ste necesar să facem câteva lămuriri, înainte de a 
începe această expunere despre ocultismul la 
Jorge Luis Borges, pentru că scopul acestor rân-

duri nu este de a face o lectură „ocultistă” sau „esoterică” 
a operei Borgiene, prezentându-l pe autor ca pe un maes-
tru ocultist sau guru care s-ar fi folosit de scrierile sale ca 
de o modalitate facilă de a face cunoscute ideile transcen-
dentale sau îmcărcate de o mare însemnătate magică. 
Ziceam că este bine să clarificăm acest fapt, deoarece 
găsim foarte des în diferite publicaţii, demonstraţii 
hermeneutice exagerate a unor elemente aşa-zis oculte în 
opera lui Borges, chiar privind unele scrieri în care nu 
există nicio legătură cu ocultismul sau esoterismul. 

 Opera lui Borges, dimpotrivă, se foloseşte de elemen-
te şi semne luate din diferite credinţe esoterice ce s-ar 
putea cu uşurinţa interpreta că reprezintă o modalitate 
folosită de către autor pentru comunicarea concepţiilor 
mai mult sau mai puţin secrete în legătura cu aşa-zisele 
stiinţe oculte; a existat chiar în trecut o astfel de preocu-
pare de a da operei sale acest fel de interpretare. 

În cazul nostru e vorba de ceva mai simplu - 
încercăm să aratăm felul în care un autor recunoscut ca 
agnostic şi nealiniat la niciun fel de societate secretă sau 
organizaţie de „căutători ai adevărului” a putut să fie 
atras, totuşi, de lumea credinţelor heterodoxe şi a găsit 
formula pentru a le utiliza la un nivel pur literar cu 
scopul de a crea unele dintre cele mai inteligente opere de 
ficţiune cum nu s-a mai văzut în limba spaniolă. Bine-
nţeles că nu este vorba doar de unicul caz din istoria 
literaturii; putem să amintim aici, felul în care Umberto 
Eco, în Pendulul lui Foucault, a folosit elemente luate din 
ceea ce el însuşi a numit ca „literatură de chioşc” pentru a 
face o satiră eficientă  împotrivă tuturor sistemelor focali-
zate pe reflectarea realităţii în  întregul său absolut, aceea 
unde semnele nu au adevărata lor semnificaţie, ci doar 
funcţionează ca elemente schimbătoare în cadrul unei 
reţele infinite de corespondenţe arbitrare (drept parodie, 
bine-nţeles, mă refer cu certitudine la propunerile de 
interpretare a artei elaborate de studioşii şi analiştii 
moştenitori ai lui Derrida). Tot  astfel, în romanul său 
Opus Nigrum  (L’Oeuvre au noir), Marguerite Yourcenar 
consideră folosirea alchimiei Renaşterii ca suport de mare  
insemnătate în desfăşurarea naraţiunii şi descrierea vieţii 
lui Zenon, protagonistul romanului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cazul lui Borges, deci, se întegrează în cadrul a ceea 

ce este o modalitate normală de a scrie opera literară, 
chiar dacă acest autor este în mod probabil un precursor 
şi un inspirator al exemplelor citate mai sus. Gândirea lui 
Borges este mai filozofică şi de continuă căutare decât să 
se numească „ocultă”. Borges a moştenit de la tătal său o 
clară poziţie agonstică faţă de toate problemele de tip 
religios. Jorge Guillermo Borges, tătal scriitorului, primise 
o educaţie protestantă din partea mamei sale de origine 
engleză, dar se arăta „în mod sfidător de agnostic” la 
apropierea distinctelor credinţe. Pe de o parte autorul de 
care vorbim a primit de asemenea o educaţie catolică din 
partea mamei sale, dar la urmă a adoptat agnosticismul 
cu nuanţe mai moderate, dar destul de asemănător cu cel 
al tătălui său. 

Deci, toate referinţele prezente în opera sa, reprezen-
tând sisteme de gândire religioase sau esoterice, trebuie 
să fie luate în seamă ca rezultatul natural al curiozităţii 
unui om de o erudiţie deosebită cu construcţii mentale 
extrem de sofisticate şi fără îndoială mult mai excitante, 
din punct de vedere intelectual, decât alte forme de 
apreciere cu aspect convenţional asupra realităţii. Despre 
Borges s-a spus de foarte multe ori că era stăpânul unei 
culturi enciclopedice. Termenul este chiar corect în cazul 
său, căci el însuşi a mărturisit că marea parte a cunoştin-
ţelor sale aveau la origine aprofundarea marilor enciclo-
pedii, îndrăgite atât de mult de Borges. Acest lucru, 
totuşi, nu are nicio semnificaţie denigratoare, pentru că 
vechiile opere de acest fel (precum aşa zisa enciclopedie 
britanică), de foarte multe ori prezentă în ficţiunile 
borgiene, nu erau ca cele de azi, simple rezumate ale 
cunostinţelor de bază pentru uzul studenţilor liceeni, ci 
adevărăte cărţi cu orice fel de informaţie, inclusiv  acea 
considerată ca nenecesară. 

E 
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Să ne oprim la termenii folosiţi de Borges pentru a 
numi acest ansamblu de cunoştinţe. Expresia „ocultis-
mul” este, cum scriu Bauco şi Milloca, un termen destul 
de generic, a căruia rază de acţiune este foarte amplă şi 
diferită, în concordanţă cu multiplele forme ale gândirii, 
în acest sens ocultismul ar fi căutarea cunoştinţelor supe-
rioare şi ascunse prin cărări separate de  raţionamentul 
vulgar şi de sistemele ştiinţifice consolidate. Pe de altă 
parte, termenul „esoterismul” este cel aplicat la un 
ansamblu de doctrine cu caracter secret rezervate unui 
cerc restrâns de iniţiaţi. Cuvântul esoterismul înseamnă 
„intern” din limba greacă esoterikós. Docrinele esoterice se 
configurează în cadrul fenomelor culturale precum 
magia, alchimia, religiile misterelor şi gnostice, cabala, 
ş.am.d. Elementul de conexiune a grupurilor de iniţiaţi 
este „transmiterea” tradiţiei secrete care este în nucleul 
acestor doctrine. Istoric vorbind, la aceste forme de 
cultură, secretul putea fi înţeles în două maniere, ca secret 
universal şi inaccesibil, inclusiv pentru cei iniţiaţi şi ca 
secret cunoscut, care trebuia apărat prin tăcere (linişte) 
faţă de cei neiniţiaţi. 

Toate aceste idei, sunt de recunoscut în opera lui 
Borges, chiar dacă putem găsi unele exprimări ironice sau 
cu sensul umorului la adresa ocultismului, inclusiv pu-
tem găsi unele construcţii gramaticale destul de elaborate 
pentru a le face să recapete o însemnătate proprie, parti-
culară, a lui. De pildă, în povestirea „Secta lui Foenix”  
Borges pune în scenă schema proprie a societăţilor 
secrete, ce posedă taina care se transmite din generaţie în 
generaţie. Totuşi în textele borgiene se întrevede aspectul 
oarecum haotic al doctrinelor esoterice, care, mai ales în 
acest secol, au ajuns să fie un sistem destul de darnic şi 
vast, dispus să integreze într-un singur bloc cele mai 
diferite concepţii, inclusiv, uneori, cele contradictorii şi 
venite din culturi diametral opuse. 

Interesul lui Borges pentru aceasta lume a ideilor se 
prezintă foarte devreme, probabil la întâlnirea cu opera 
lui Gustav Meyrink. În timpul şederii sale în Elveţia, 
tânărul argentinian de 19 ani, adus de familia lui, a avut 
posibilitatea să înveţe franceza şi latina pentru a urma 
cursurile la College Calvin. Spaniola şi engleza erau cele 
două limbi native, în schimb germana a fost o limbă pe 
care el a dorit să o înveţe de unul singur pentru că o 
considera limba filosofilor; se spune că prima carte citită 
de Borges în germană a fost romanul Golem a scriitorului 
austriac Gustav Meyrink. Acest roman are ca subiect o 
legendă cabalistică despre un rabin din Praga ce face o 
figură din lut  ce va deveni sluga lui. Această legendă este 
un vehicul pentru Meyrink care îşi exprimă slăbiciunea 
faţă de ocultism, pentru filosofia hindu despre 
redenţiune, chiar şi pentru teosofia  D-nei Blavatsky. 

Borges, deşi nu s-a dovedit recunoscător influenţei lui 
Meyrink, în mod vădit, îl are pe acesta prezent în unul 
dintre cele mai cunoscute poeme El Golem: Cabalistul care 
a oficiat de numem/ Marea fiinţă numită Golem/ Acestor 

adevăruri le spune Scholem/ Într-un loc ad hoc din al său 
volum... 

Totuşi, Golem-ul  lui Borges este o metaforă a 
existenţei umane însăşi şi despre relaţia omului cu un 
Dumnezeu posibil, este unul dintre multele subiecte de 
origine esoterică ce întregesc universul său. În aceasta 
privinţă, trebuie să amintim, că poate, o mai mare 
influenţă pe acest tărâm a primit-o  într-o etapă ulterioară 
prin prietenia cu pictorul Oscar Agustin Alejandro Schulz 
Solari, mai bine cunoscut cu pseudonimul Xul Solar. 

Caracterul ermetic pe care Borges vrea să-l atribuie 
operelor sale se manifestă în mod explicit în utopia 
literară care discută cu Bioy Casares (cunoscută de foarte 
puţini cititori) şi corespondenţa sa cu criptologie asociată 
tradiţiilor esoterice. Prezenţa ameninţatoare a unei oglinzi 
în locul unde scriitorul vorbeşte cu Bioy Casares, 
aminteşte că unul dintre heresiarţii lui Uqbar spusese că 
oglinziile şi cupula sunt abonimabile pentru că înmulţesc 
numărul oamenilor. Această sentinţă entuziamează aşa 
de mult pe Borges că împreună cu Casares se vor angaja 
într-o frenetică cerecetare despre pământul imaginar. Se 
dezlănţuie în felul aceasta un proces de căutare ce se 
împarte în trei direcţii principale, la fiecare dintre ele, 
personajele înfruntând rezolvarea unei enigme ce se 
arătă, ca imposibil de descifrat. În primul rând, şi printr-o 
mişcare centripetă, cititorul pătrunde în misterul lui 
Uqbar ce este în realitate misterul creaţiei, întersiz 
cunoaşterii omeneşti. Printr-o deplasare metonimică, 
descoperim existenţa lui Tlon, o lume ideală descrisă ca 
fiind una dintre regiunile imaginare ale literaturii lui 
Uqbar şi, deci, fără conexiuni aparente cu realitatea. La 
finalul povestirii, şi urmărind mişcarea centrifugă, apare 
eclosiunea lumii lui Tlon în lumea reală. În cadrul acestei 
ultim spaţiu, în care misterul se transmută şi se nivelează 
cu lumea în care trăim, primeşte numele de Orbis tertius. 

La fiecare dintre aceste trei nivele se pomenesc 
referinţele membrilor, operelor, geografiile sau conceptele 
asociate cu Ordinul Rosicrucianilor. Organizarea lor 
cronologică sugerează şi o paralelă între aceste trei nivele 
ideale şi succesivele etape în istoria acestei societăţi 
secrete. 

În încheiere, vom reda ceea ce scria Jorge  Luis Borges 
într-un eseu întitulat, tocmai Cabala unde scria la sfârşit 
...”Am prezentat câteva legende, dar vreau să mă întorc la 
început, la acea doctrină pe care mi se pare demnă de a fi luată 
în considerare. La fiecare dintre noi există o particulă din 
divinitate. Această lume, fireşte, nu poate fi operă unui 
Dumnezeu atotputernic şi just, dar depinde de noi. Aceasta este 
învăţătura pe care ne-o lăsă Cabala, dincolo de a fi o curiozitate 
studiată de istorici sau literaţi. Precum marele poem al lui 
Hugo Ce qui dit la bouche d’ombre, cabala ne-a învăţat doctrina 
pe care grecii au numit-o apokatástasis, după care toate fiinţele, 
inclusiv Cain şi Demonul, se vor întoarce, după lungi 
transmigraţii, să se amestece cu divinitatea de la care vreodată 
s-au născut”. 
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Jorge Luis BORGES 
 
 

 
 
 
 
 

De que nada 
se sabe 

 
 

La luna ignora que es tranquila y clara 
y ni siquiera sabe que es la luna; 

la arena, que es la arena. No habrá una 
cosa que sepa que su forma es rara. 

 
Las piezas de marfil son tan ajenas 
al abstracto ajedrez como la mano 

que las rige. Quizá el destino humano 
de breves dichas y de largas penas 

 
es instrumento de otro. Lo ignoramos; 
darle nombre de Dios no nos ayuda. 
Vanos también son el temor, la duda 

 
y la trunca plegaria que iniciamos. 
¿Qué arco habrá arrojado esta saeta 

que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta? 
 

 

 
 

Cum că nimic 
nu se ştie  

 
 

Luna nu ştie că-i calmă şi clară,  
şi nici măcar nu ştie că e lună; 

nisipul că-i nisip. Nu va fi vreuna  
să spună că forma sa-i bizară. 

 
Sunt piesele de marmură atât de străine 

şahului abstract, precum este mâna 
care le mută. Poate destinul omenesc 

de scurte plăceri şi lungi suspine 
 

e instrumentul altuia. Îl ignorăm;  
să-l numim "Dumnezeu" la nimic nu ajută. 

Cum degeaba sunt teama şi îndoiala, 
 

şi ruga nesfârşită pe care o  începusem. 
Din care arc a fost lansată săgeata 

pe care Eu sunt? Ce vârf îi poate fi ţinta? 
 

 

Traducere de Mario CASTRO NAVARRETE
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 

De la musique avant toute chose 
II. De la Platon cetire: muzica sferelor 
 
  

 
Academia lui Platon, mozaic descoperit la Pompei. 

 
eîndoielnic că lui Platon, cu celebrele lui dialoguri 
socratice, îi datorăm ridicarea muzicii, chiar de la 
vârsta ei aurorală, până la rangul de egală, dacă nu 

chiar de substituită, a filosofiei. „În Phaidon, ne avertizează 
filosoful estetician E. Moutsopoulos în deschiderea amplei sale 
exegeze dedicatei problemei, tradusă nu de mult şi la noi, 
Platon declară că filosofia este muzică supremă”, 
observând mai departe că perechea de noţiuni mousiki şi 
filosofia apare constant în destule dialoguri ale 
conducătorului Academiei ateniene: în afara celui citat, în 
Phaidros, Republica, Protagoras, Cratylos, Sofistul, 
Timaios, Legile...1 Într-o astfel de asociaţie, accesul la 
sacralitate este asigurat atât filosofului, trăitor „în preajma 
divinului”, el însuşi, în pofida înţelegerii celor mulţi, „locuit 
de un zeu”, cât şi artistului, poet şi muzician deopotrivă, 
pătruns, aflăm dintr-un celebru pasaj din Ion, „de harul 
divin”. Platon se mişcă într-un univers familiar, ca beneficiar 
al unui sistem educaţional atenian bazat pe litere, gimnastică 
şi, nu în ultimul rând, muzică, stăpân pe arta sunetelor, nu 
doar ca un excelent „ţiterist”, exersat de timpuriu, dar şi ca 

                                                 
1 E. Moutsopoulos, Muzica în opera lui Platon, Ed. Omnia, Buc., 2006, 
p. 19 şi urm. 

un cunoscător avizat al fundamentelor tehnice, stilurilor 
interpretative şi evoluţiei acesteia. „Dacă sub influenţa 
covârşitoare a personalităţii şi filosofiei lui Socrate, scrie 
profesorul Moutsopoulos în cartea amintită, renunţase la 
profesiunea de poet, el nu renunţase în schimb niciodată 
la poezie; în plus, îndrăgirea muzicii se manifestă peste 
tot în Dialogurile sale”2.  
 

 
Lecţia de muzică, ceramică attică, 510 î. Chr., Staatliche Antikensammlungen, Berlin. 
 

Pe de altă parte, autorul acestor dialoguri,  rămânând la 
nivelul elevat al eide-lor celor mai pure, apelează în 
transmitera lor, dincolo de labirinticul şi uneori aridul 
complex de abstracţiuni, la mijloacele poeziei, ale metaforei şi 
mitului, care le vor asigura forţa de penetrare şi perenitatea. 
Două din aceste mituri se referă în mod expres la muzică. 
Primul dintre ele, mitul greierilor, din Phaidros, ne aduce la 
izvoarele artei, pe pământ, dar în preajma divinităţii, fiind 
vorba, cum îi explică Socrate eroului titular, de  „darul” pe 
care aceştia „l-au primit de la zei spre a-l trece 
oamenilor”. Mai departe, mitul dă expresie circumstanţelor 
apariţiei şi funcţiilor artei mijlocite de Muze: „Se spune că a 
fost o vreme pe când greierii erau oameni, oameni de 
felul celor care existau înainte de a fi apărut Muzele. Ci 
născându-se Muzele şi, o dată cu ele, cântecul, 
unii dintre oamenii de atunci s-au lăsat prinşi până într-
atâta de patima cântării, încât, nemaioprindu-se o clipă, 
ei au uitat să mai mănânce şi să bea, şi se stinseră fără 
măcar să fi băgat de seamă. Dintre aceştia se născu apoi 
neamul greierilor. De la Muze ei au primit drept dar să 
nu simtă nevoie de vreo hrană, ci, abia născuţi, fără să 

                                                 
2 2 Idem, op. cit., p. 117. 

N 

http://fr.wikipedia.org/wiki/-510
http://fr.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Antikensammlungen
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mănânce şi să bea, să se pună de îndată pe cântat până în 
ceasul de pe urmă al vieţii. Apoi, mergând la Muze, să le 
dea de veste cine dintre cei de pe Pământ le-aduce 
lor cinstire şi cărei Muze anume. Astfel, Terpsihorei, ei 
îi dau de veste despre cei care au cinstit-o în dansurile 
lor, făcînd-o să-i îndrăgească pe aceştia; muzei Erato, ei îi 
vorbesc despre cei care au cinstit-o în imnuri de iubire. Şi 
la fel se petrece şi cu celelalteMuze, după felul în care îşi 
află cinstirea fiecare. Caliopei, care-i mai vârstnică între 
Muze, şi Uraniei, care vine îndată după ea, greierii le 
dau de veste despre cei care-şi petrec viaţa ca iubitori de 
înţelepciune, aducând cinstire artei care e proprie 
acestora. Căci, dintre Muze, ele mai cu seamă, 
îndeletnicindu-se cu toate câte privesc cerul precum şi pe 
zei şi oameni, au glasul cel mai pur”3. Ultimele rânduri 
trimit către al doilea mit, poate şi mai celebru, prin implicaţiile 
sale fizice şi metafizice, din Republica. După ce, în cartea a 
VII-a a dialogului dintre Socrate şi  Glaucon, sunt puse în 
lumină o seamă de detalii tehnice privind rostul şi sarcinile 
„autenticei astronomiei”, în primul rând aceea de a realiza 
transferul de la spectacolul vizibil al cosmosului, către 
„numărul adevărat” şi mişcarea „formelor adevărate”, toate 
acestea „perceptibile cu mintea şi cugetul dar nu cu 
vederea”, acelaşi transfer  în cazul „concertului audibil”  
oferit de arta muzicii, de la ureche către intelect, ne conduce 
către eforturile în această direcţie ale pytagoreicilor. 
,,Pesemne că aşa cum ochii noştri se fixează asupra 
astronomiei, astfel şi urechile sunt fixate asupra mişcării 
armonice, şi că aceste două ştiinţe sunt surori, după cum 
afirmă pythagoricii, iar noi aprobăm, Glaucon”, zice 
Platon prin gura lui Socrate4. Problema e reluată, 
înveşmântată acum în haina sensibil-poetică a mitului, în 
ultima carte, a X-a, a dialogului, prin ciudatul, s-a spus, mit 
al lui Er, „bărbat viteaz, fiul lui Armenios, pamphil de 
neam”, cu experienţa sa extramundană şi cu contemplarea 
uriaşei bolţi  de lumini rotitoare a cerului, având în centru un 
ax („fus”, „osie”) de diamant, învârtindu-se pe genunchii 
Necesităţii (Ananké), înconjurat de opt cercuri („roţi”) 
concentrice, diferit colorate, reprezentând stelele fixe zodiacale 
şi cele şapte planete (astre rătăcitoare), mişcându-se la rândul 
lor într-un sens contrar celei generale. Aduse din mediul 
marin al Odiseei homerice, sirenele celeste sunt puse să 
intoneze apoi, prin armonizarea celor opt sunete ale 
octocordului, simfonismul cosmic platonician. Iată: 
„Deasupra, pe fiecare dintre cercuri şedea câte o Sirenă 
care se rotea odată cu el şi care făcea să se audă o voce şi 
un ton. Răsuna, deci, împreună, datorită celor opt Sirene, 
o armonie. Mai existau încă trei femei, aşezate de jur 
împrejur, la distanţe egale, fiecare aşezată pe câte un 
tron. Ele erau Moirele, fiicele Necesităţii, îmbrăcate în 
alb, purtând cununi pe creştet, Lachesis, Clotho şi 
Atropos. Şi ele cântau, adăugând armoniei produse de 

                                                 
3 Platon, Phaidros, traducere de Gabriel Liiceanu, în Opere complete, vol. II, 
Humanitas, Buc., 2002, p. 380.    
4 Idem, Republica, traducere şi note de Andrei Cornea, în Opere, V, Ed. 
ştiinţifică şi Encivlopedică, Buc., 1986, p. 332-34 

Sirene, Lachesis trecutul, Clotho  prezentul şi Atropos 
viitorul. Iar Clotho învârtea circumferinţa exterioară a 
fusului, atingând-o din timp în timp cu mâna dreaptă, 
Atropos făcea acelaşi lucru, dar atingea circumferinţele 
interioare cu stânga, în timp ce Lachesis, pe rând, atingea 
ba cu o mână ba cu cealaltă, fiecare din circumferinţe”.5  

 

 
Sirenă-pasăre cântând la liră, desen pe un crater din Apuleia, sec. IV î. 
Chr., Muzeul Arheologic Naţional, Madrid 
     

 
Sirene păsări, desen dintr-un manuscris medieval aflat la Bodleian Library, Oxford. 
 

 
Tatăl lui Ahile, Peleus, şi cele trei Moire, mozaic, Casa lui Tezeu, Parcul Arheologic din 
Paphos. 

                                                 
5 Platon, Phaidros, traducere de Gabriel Liiceanu, în Opere complete, 
vol. II, Humanitas, Buc., 2002, p. 380.    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anank%C3%A9_(mythologie)
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Pitagora citared, Domul din Ulm, Germania, 1469. 

 
Textul lui Platon va impune o sintagmă cu lungă 

carieră, prin profundele ei reverberaţii ştiinţifice, 
filosofice şi artistice în spiritualitatea universală: 
harmonia tou kosmou, „armonia” sau „muzica sferelor”. El 
ne proiectează  mai întâi în trecut, cu peste un secol 
înaintea autorului Republicii, prin resuscitarea lui 
Pitagora din Samos, el însuşi un personaj mitic, ca fiu, 
spun discipolii săi, al lui Apollo  („Pitagora, drag inimii lui 
Zeus,/ Cel născut din Apollon şi din Pythais,/ Cea mai mîndră 
dintre femeile din Samos”, scria un poet neidentificat, citat 
de Porphir într-una din puţinele biografii păstrate ale 
filosofului), sau, oricum, ca emanaţie a zeului, după un 
alt biograf al său tardiv, Iamblichos („sufletul lui Pitagora 
a  fost trimis printre oameni din porunca lui Apollo”), apoi, 
în viitor, până în primele secole ale erei creştine, prin 
instituirea unui veritabil cult întreţinut de doctrinele 
neopitagoreice şi neoplatonice. Legendarului Pitagora, în 
lipsa oricărei mărturii scrise a Maestrului, tradiţia îi 
atribuie apelul la muzică, ca modus vivendi, ca instrument 
terapeutic şi, deasemenea, ca model indispensabil pentru 
descifrarea tainelor universului. Recurgem din nou la 
textul elevului iconoclast al lui Porphir, filosoful 
Iamblichos din Calkis, a cărui statură intelectuală 
impresionantă s-a impus în ochii admiratorilor postumi, 
unul dintre ei fiind  marele erudit Flavius Claudius 
Iulianus, zis Apostatul, ultimul împărat păgân al 
latinităţii, ce-l gratulează cu calificativele de „strălucit 
erou”, egal al lui Platon, demn de trecut în rândul zeilor. 
Într-o epocă de renaştere a pitagorismului şi pe urmele 
unei lungi liste de exegeţi, de la care ne-au rămas doar 
nume şi titluri, începând cu elevul lui Platon, Heraclides 
din Pont, cu pierduta sa lucrare Abaris, neoplatonicianul 
sirian din secolul III d. Chr. contribuie din plin la 
modelarea unui Pitagora ca personaj supranatural, iniţiat 
în misterele zeilor, „fără grabă şi de loc la întâmplare”, în 
sanctuarele preoţilor egipteni şi ale magilor babilonieni, 
atingând, astfel „o culme a cunoştinţelor de muzică, 
matematică şi din alte domenii”, ajuns, în virtutea acestor 
cunoştinţe, asemenea tracului Orfeu, să aibă putere 

asupra oamenilor şi a animalelor sălbatice. De la 
Iamblichos ne parvine imaginea Maestrului muzician 
intrepretând versuri despre eroul homeric Euphobos, a 
cărei reîncarnare se socotea:  „Îi plăcea cel mai mult să 
cânte următoarele versuri din Homer, care constituiau un fel 
de epitaf al său, acompaniindu-se într-un mod foarte armonios 
cu lira”, imagine pe care o vom regăsi peste ani 
transpusă în piatră pe zidurile catedralelor gotice ale 
Evului Mediu Mijlociu de la Chartres şi Ulm. 

 

Pitagora la monocord, Catedrala Chartres, Franţa, sec. al XII-lea. 

 

Practica muzicii se transmite discipolilor, care, spune 
acelaşi biograf, apelau la un adevărat ritual dimineaţa, 
scuturându-se de toropeală şi lene „prin nişte cântece şi 
melodii specifice obţinute prin combinarea unor bucăţi 
muzicale interpretate fie la liră fie vocal”. Dincolo de 
aceasta, Maestrul din Samos a probat rara capacitate de a 
recepta, primul, secreta armonie celestă: „folosindu-se de 
inexplicabila şi inimaginabila lui putere divină, îşi îndrepta 
urechile şi îşi aţintea mintea către sublima armonie sonoră a 
universului. Numai el, din câte explica, auzea şi înţelegea 
armonia universală şi muzica sincronizată a sferelor şi a 
astrelor care se mişcau printre acestea”. Urmează un pasaj 
important împrumutat, după cercetători, din lucrarea 
păstrată fragmentar, Harmonicon Encheiridion  (Tratat de 
armonie), a  matematcianului pitagoreic din sec. I, d. Chr.,  
Nichomachos din Gerasa: „Acestă armonie care produce un 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=fr&tl=ro&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%25C3%25A9drale_Notre-Dame_de_Chartres&usg=ALkJrhiFRCP7zd36_QP6C4HCuZYAomuPsA
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sunet mai plin şi mai pur decât cele omeneşti este rezultatul 
realizării unei mişcări şi a unei revoluţii foarte melodioase şi 
foarte frumoase în diversitatea ei, care ia naştere din sunetele 
cereşti neasemănătoare şi extrem de diferite în funcţie de 
viteza, mărimea şi poziţia astrelor dispuse unele faţă de altele 
conform unei proporţii foarte armonioase”6.  

 

 
 
Biblicul Iubal, Pitagora şi elevul său, Philolaos, desen din Theorica Musicae, 1492, de 
Franchino Gaffurio. 

 

 
Fédor Bronnikov, Pitagoreicii întâmpinând prin imnuri răsăritul soarelui, 1869.   

 

                                                 
6 Iamblichos, De vita Pythagorica, Ed. Sinapsa, Buc., 2001, pp. 32; 39-
40; 61-64. 

 
Gravură reprezentând universal platonic în Misterul lumii cosmice de Kepler. 
 

Aureolată de legendă şi potenţată de prestigiul lui 
Platon, teoria privind „muzica sferelor” a proliferat de-a 
lungul veacurilor, seducând deopotrivă oameni de 
ştiinţă, scriitori, artişti plastici sau muzicieni, nişte 
„lunatici”, cum i-a numit prin titlul unei cărţi din 1959 
scriitorul reporter Arthur Koestler privind evoluţia 
ideilor cosmologice în spiritualitatea europeană, de la 
„febra” declanşată prin secolele VII-VI ale erei păgâne de 
şcoala ioniană de pe coasta Mării Egee, reprezentată de 
Tales din Milet, Anaximene şi Anaximandru, care scotea 
gândirea raţională din lumea imaginară a mitologiei, şi 
până la „sinteza newtoniană” din secolul al XVII-lea 
creştin. Locul lui Pitagora în această lungă istorie este 
bine delimitat. În contextul „vârstei eroice”, pe o scenă 
imaginată de autorul britanic ca aceea a unei orchestre 
acordându-şi instrumemntele în aşteptarea dirijorului, 
rolul filosofului din Samos şi al discipolilor săi este 
providenţial: „La intrarea dirijorului se instaurează o tăcere 
plină de dramatism, ca, după cele trei lovituri cu bagheta în 
pupitru, din haosul anterior să se închege armonia. Maestrul 
dirijor este Pitagora din Samos, a cărui influenţă asupra 
ideilor şi deci a destinului rasei umane a fost probabil mai 
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mare decât a oricărui individ luat singur, dinaintea lui, sau de 
după el”.7  

 
Lăsînd în seama specialiştilor dezbaterea privind 

implicaţiile filosofice şi ştiinţifice ale  conceptului de 
„muzică a sferelor”, cu ecou într-un lung şir de lucrări 
dedicate problemei, ceea ce ne interesează aici este 
impactul lui asupra literaturii şi artei de-a lungil 
vremurilor. Într-un fel, seria ilustrativă a acestui impact 
e deschisă tot de Platon, cu miturile citate de noi mai sus, 
şi chiar cu dialoguri mai puţin „literare”, precum 
„capodopera de ambiguitate”, Timaios, cum bine observa 
acelaşi Koestler: „Trebuie să ne amintim o dată mai mult că 
în cosmografia suprarealistă din Timaios este imposibil de tras 
o linie de demarcaţie între filosofie şi poezie”. De aici 
îmtrebarea firească dacă teoria armomiei cereşti „a fost 
numai o concepţie poetică sau un concept ştiinţific, o ipoteză 
de lucru, sau un vis insuflat la urechea unui mistic?”.  
 

 
 
Monocordul celest în viziunea lui Robert Fludd. 
 

 
Răspunsul nu e tocmai lesne de dat. Începând cu 

Aristotel, care, distanţăndu-se de Platon, ironiza 
demersul pitagoreic în tratatul său Despre cer, şi 
continuând cu filosofii şi astronomii din veacurile 

                                                 
7
 Artur Koestler, Lunaticii. Evoluţia concepţiei despre univers de la 

Pitagora la Newton, Humanitas, Buc., 1995, p. 24. 

următoare, ea apare ca o plăsmuire fantasmagorică. Dar 
iată că, în secolul al XVI-lea, un Kepler „s-a ataşat de visul  
pitagoreic şi, pe acest fundamemnt fantezist, folosind metode 
de raţionament la fel de incorecte, a înălţat edificiul solid al 
astronomiei moderne”. Primii piloni ai acestui edificiu îi 
reprezintă desigur ope-rele kepleriene precum 
Mysterium Cosmographicum, 1596, avansând, într-o 
vizibilă tradiţie mistică, magică, hermetică, ideea 
mesajului divin trasmis umanităţii prin intermediul 
mişcării corpurilor cereşti (soarele, stelele fixe şi spaţiul), 
„minunata lor armonie” corespunzînd  „Trinităţii lui 
Dumnezeu”, şi, mai ales, Harmonices Mundi, 1619, cu 
afirmarea explicită a „gamelor planetare” şi a „corului” 
ceresc, în care basul e reprezentat de Saturn şi Jupiter, 
tenorul de Marte, alto de Pământ şi Venus, soprano de 
Mercur. Se înţelege, armonia rezultată se adresează, în 
cea mai clară descendenţă pitagoreic-platoniciană, 
exclusiv intelectului: „Nihil igitur aliud sunt motus 
coelorum quam perennis quidam concentus (rationalis 
non vocalis) perdissonantes tensiones”  

 

 
 Sferele cereşti associate Muzelor, în Practica musicae de Fr. Gaffurio. 
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Imaginea cosmosului în Scivias de Hildegarde von Bingen.  

 
Demersul lui Kepler se înscrie într-o lung şir de 

lucrări de cosmologie, religie, medicină, muzicologie, 
unele, în tradiţie mai mult sau mai puţin declarat 
platonică şi pitagoreică, multe din ele,   de orientare 
vizibil alchimică şi ermetică: Liber Scivias, cca 1141, a 
misticei germane Hildegarde von Bingen,  Tractatus de 

concordantia theologie et astronomie, 1414, al 
prolificului cardinal şi astrolog francez Pierre d'Ailly, 
Theorica Musicae, 1492, Practica Musicae, 1496, şi De 

Harmonia musicorum instrumentorum opus, 1518, ale 
compozitorului şi teoreticianului neoplatonic 
renascentist Franchino Guffurio, Margarita 

philosophica,1503, a călugărului carthusian Gregor 
Reisch din Württemberg, Cosmographia, 1544, a 
ebraistului  Sebastian  Münster, editor în latină al lui 
Ptolemeu, The cosmographical glasse, 1559, de medical 
şi cartograful din Norwich, William Cuningham, De 

configurationibus. Algorismus proportionum, a 
episcopului de Liseux,  consilier al lui Carol al V-lea, 
Nicolas Oresme,  Harmonice Mundi, 1619, şi 
Monochordon Mundi Symphoniacum, 1622, ale 
rosicrucianului englez Robert Fludd, Traité de l’eau de 

vie, 1646, de inspiraţie alchimistă, al clericului francez 
Jean Brouaut, Harmonia Macroscomica, 1667, a 

cartografului olandez Andreas Cellarius…  Aceste 
lucrări, mult mai numeroase decât în înşirarea noastră, 
sunt însoţite de minunate gravuri, care deschid un 
capitol aparte în istoria artelor vizuale, având ca sursă de 
inspiraţie armonia lumii şi muzica sferelor, marcând 
pregnant spiritualitatea europeană încă din zorii Evului 
Mediu creştin. Stafeta purtată de teoreticieni a fost 
preluată aproape concomitent şi adusă până în zilele 
noastre de oameni de litere, pictori consacraţi şi 
muzicieni. Despre toţi aceştia, în numărul viitor al 
revistei. 
 

 
 
Hermes Trismegistul şi muzica sferelor în Traité de l’eau de vie de Jean Brouaut.   

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DGregor%2BReisch,%26safe%3Doff%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/County_of_W%25C3%25BCrttemberg&usg=ALkJrhigs4u3GVfevgoIPOqaBB63DeHrvA
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 
 
 
 

Avatarurile 
afectivităţii  
III. 
 
 
 

 
Nu ştie fluturele-n jocuri bete 
Că focul arde, ci spre el se-ndreaptă, 
Nici cerbul către rîu mînat de sete 
Nu ştie de săgeata ce-l aşteaptă. 

                              Giordano Bruno, Despre eroicele avînturi  
 
 

idelitatea. Un orizont, un labirint, o relaţie, un 
parcurs asumat din obligaţie şi convenienţă? Un 
răspuns simplu, abrupt nu ar lămuri cu nimic 

complexitatea unui pact uman sau social, ale cărui reguli 
s-au schimbat după epoci, locuri şi domenii. Nu despre 
fidelitatea traducătorului faţă de spiritul textului, nu 
despre fidelitatea credinciosului faţă de confesiunea sa, 
nu despre fidelitatea soldatului faţă de patria sa, nu 
despre fidelitatea spionului faţă de cauza asumată ne 
propunem să scriem în rîndurile ce urmează, ci despre 
fidelitatea în iubire, despre seducţie, dorinţă, ispită, 
tentaţie, încredere, refuz şi cedare. 

Antichitatea avea să introducă primele distinţii în 
ordinea iubirii, separînd erosul de agapé, iubirea care 
exaltă plăcerea trupească şi iubirea cu încărcătură 
mistică; cultura occidentală a oscilat într-o ambivalenţă a 
discursului despre iubire sau despre căsătorie. Şi 
concepţia despre iubire şi căsătorie a evoluat, sau cel 
puţin s-a modificat; Reforma, în veacul al XVI-lea, a adus 
o nouă concepţie asupra căsătoriei, făcînd din căsătorie 
loc al fericirii, în care erotismul şi plăcerea senzuală şi 
sexuală îşi află locul, inclusiv în textele teologilor 
protestanţi. E un domeniu în care concepţiile, 
mentalităţile nu merg liniar, calm; căsătoria poate fi loc 
(şi) al plăcerii, dar şi al fraternităţii, al acceptării unei 

„discipline”, totul într-o maximizare a potenţialităţilor 
umane. Subiectul delicat este ce se întîmplă în cazul unui 
mariaj nereuşit. Alegerea partenerului de viaţă este un 
fapt de dată relativ recentă, o cucerire a timpurilor 
moderne. Dar şi în aceste condiţii, ale alegerii, eşecul nu 
este exclus. Reuşita unui cuplu, scria istoricul francez 
Jean Delumeau, depinde de „acceptarea lucidă de către 
fiecare dintre parteneri a eterogenităţii, a 
complementarităţii şi a libertăţii celuilalt”. 

Dar acceptările enumerate de istoricul francez pot 
constitui o bază generală de studiu, nicidecum de 
vademecum general pentru o lume eterogenă şi în 
schimbare; Simone de Beauvoir recunoaşte că „sexul 
feminin este misterios chiar şi pentru femeia însăşi, 
ascuns, zbuciumat. Aceasta în mare parte datorită 
faptului că femeia nu se recunoaşte în el, aşa cum nu 
recunoaşte ca fiind ale ei dorinţele sexului”. Pînă şi 
Freud spunea că în sexualitatea feminină „totul este 
obscur....şi foarte greu de studiat în mod analitic”; oare, 
în sexualitatea masculină este mai multă...lumină, sau 
sînt mai puţini...analişti? Acelaşi istoric francez amintit 
mai sus spunea că pentru a se valoriza „bărbatul s-a 
definit ca apolinic şi raţional prin opoziţie cu femeia 
dionisiacă şi instinctivă, mai asaltată decît el de 
obscuritate, inconştient şi vis”. De altfel, Jean Delumeau, 
în celebra sa carte Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O 
cetate asediată, are un amplu capitol despre femeie ca 
agent al lui...Satan. Cum altfel? Aproape întregul Ev 
Mediu, cu cîteva excepţii, vedea în femeie un sex fragil, 
pradă tuturor îndemnurilor demonice şi „zburdălniciilor 
drăgăstoase”. De aici pînă la prigoana plăcerilor, la 

F 
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detestarea femeii, a cărnii, trupului, senzualităţii, 
voluptăţii, pînă la nihilismul cărnii, cum sugestiv se 
exprimă Michel Onfray, nu mai fost decît un pas pe care 
apologeţii celibatului şi ai mutilării naturii umane s-au 
grăbit să îl facă. În cartea sa Prigoana plăcerilor, Michel 
Onfray scrie despre „un eros solar şi lejer, libertar şi 
feminist, contractual şi jubilatoriu, construit pe temelia 
unor noi valori: blîndeţe, tandreţe, solicitudine, 
delicateţe, generozitate, dăruire, împărtăşire, mărinimie, 
altruism, atenţie, eleganţă – ce pot institui o politeţe a 
corpului, o curtoazie a trupurilor, o voluptate senzorială 
a sufletelor materiale, toate eliberînd corpul de 
servituţile monogamiei, căsătoriei, fidelităţii, coabitării şi 
reproducerii”. Acelaşi filosof susţine că erotica solară 
este o necesitate, dată fiind mizeria sexuală generalizată, 
cultul pasiunilor triste, melancoliile recurente.  

Conceptul de fidelitate nu a făcut obiectul a 
numeroase reflecţii filosofice, iar cînd a făcut-o, 
fidelitatea a fost redusă la o virtute foarte abstractă şi 
monolitică, fără a ţine seamă de contradicţiile naturii 
umane. De aceea vom întîlni comentarii despre 
fidelitatea ca „virtute socială” sau ca „virtute teologală” 
şi mai puţin ca „virtute privată”. Michela Marzano 
consideră că fidelitatea, cea despre care am amintit în 
deschiderea acestor rînduri, se înscrie în finitudinea 
condiţiei umane, fiind deopotrivă un spaţiu al 
ospitalităţii sinelui şi al primirii propriilor lipsuri; astfel 
ea este cea care permite construirea unui loc de 
împărţire: un domeniu intim în care două persoane 
construiesc şi negociază; în sensul descris de Michela 
Marzano fidelitatea ar fi „o proprietate de a fi în contact 
cu sine şi de a fi în relaţie cu celălalt, o calitate permiţînd 
a integra momentele devenirii fiecăruia şi fragilitatea 
dorinţei sale.(...) Ceea ce înseamnă că ea oferă un loc 
privilegiat sinelui şi celuilalt – nu întreg locul, ci un 
spaţiu de locuit; nu o stare înţepenită, ci un interval care 
oferă fiecăruia posibilitatea să fie viu şi doritor”.  

Sigur, oamenii aspiră să trăiască într-un univers 
sigur, stabil, în care încrederea să determine conduita 
celor care îi înconjoară. Gabriel Marcel se întreba dacă a 
jura fidelitate nu înseamnă a te angaja să ignori ceea ce 
ţine de profunzimea sinelui, adăugînd că nu poate exista 
un angajament care să nu fie o trădare, deşi dorinţa de 
stabilitate şi de încredere este o constantă a conduitei 
umane. Aici trebuie să fie şi sursa încercărilor de a 
formaliza, codifica şi regulariza conduitele, atitudinile. 
În acest joc la nesfîrşit între promisiuni, monotonie, 
contradicţie se plasează şi fidelitatea, căreia cei mai mulţi 
îi recunosc importanţa, deşi preferă să rămînă prizonieri 
ai contradicţiilor; oamenii „aspiră la stabilitate şi la 
constanţă, dar refuză adeseori imobilitatea şi monotonia 
identicului. Ei pretind continuitatea şi durata, dar nu 
oferă uneori decît discontinuitatea şi imediatitatea clipei. 
Ei ar vrea, deopotrivă să fie siguri de fidelitatea altora şi 
să nu fie fideli tot timpul: să poată minţi fără ca ei să fie 
minţiţi, să trădeze fără a fi trădaţi, să revină asupra unor 

jurăminte fără ca alţii să facă acelaşi lucru”, scrie Michela 
Marzano. Conceptele de fidelitate, de încredere şi de 
promisiune nu pot fi analizate independent unul de 
celălalt, V. Jankelevitch fiind autorul unor frumoase 
consideraţii despre fidelitatea care cheamă la rîndu-i 
fidelitate şi generează încredere. Fidelitatea cere o 
„prezenţă”, trimite la o formă de angajament care nu 
poate fi formală, de aceea cînd constanţa nu este o 
atitudine care să determine o promisiune, atunci aceasta 
cade sub semnul „mişcării” şi trebuie să-i dăm dreptate 
lui Platon: „Iată însă – luîndu-ne după credinţa 
poporului – ceva şi mai grozav.«Jurămîntul pentru 
dragoste, zic ei, nu se ţine!» Deci zeii şi oamenii lasă 
iubitorului aceeaşi libertate, după obiceiurile noastre!”.   

Dificil de definit, fidelitatea se manifestă din 
momentul în care căutăm să construim cu celălalt un loc 
în care se regăsesc ambii parteneri fără a renunţa la 
propriile spaţii de autonomie. Scriitoarea Jacqueline 
Kelen are o opinie care poate părea surprinzătoare 
pentru mulţi din cei cantonaţi în habitudini: „Adeseori 
se crede că persoanelor care trăiesc singure le este frică 
să iubească sau să sufere, că fug de angajament sau 
colecţionează aventuri. Pentru mine, viaţa solitară nu a 
fost niciodată un refuz de a iubi nici un refugiu, ci 
dimpotrivă disponibilitate, atenţie, deschidere către 
neaşteptat. În secolul al XX-lea, s-a numit uniune liberă 
faptul de a trăi împreună fără a fi căsătorit: plăpîndă, 
superficială libertate! Eu propun inversul: un 
angajament total fără coabitare. Mă imaginez foarte bine 
căsătorită şi total fidelă bărbatului iubit fără a trăi cu el 
fără a-l vedea în fiecare zi. Este sfidarea şi climatul iubirii 
curtene...” Una din explicaţiile propuse de scriitoarea 
franceză pentru prăpastia  care împiedică întîlnirea 
dintre bărbat şi femeie ţine de raportarea la iubire: 
pentru femeie este centrul vieţii sale (fie că este vorba de 
iubire spirituală, de pasiune trupească sau de fervoare 
mistică), în vreme ce bărbatul nu găseşte aici nici 
cunoaştere nici forţa de a domina; acumularea de 
aventuri şi de partenere nu-i pare scriitoarei că ar avea 
vreo legătură cu iubirea, atrăgînd atenţia că nu a 
dispreţuit niciodată corpul şi atracţia sexuală. 

Una din scriitoarele talentate, care a avut curajul să-
şi publice jurnalul cu nume explicite este scriitoarea 
americană Anais Nin; Jurnalul dragostei a apărut în 
varianta necenzurată după ce au murit toţi cei amintiţi. 
Cei care au citit volumele Henry şi June, Incest şi Foc, 
traduse în limba română, au putut înţelege, prin scrierea 
plină de farmec şi senzualitate, autenticitatea trăirilor lui 
Anais Nin, o femeie care scrie limpede că nu are „nici un 
fel de simţ al sacrului”, că este dominată de o „servitute 
voluptoasă şi o necesitate tiranică” de a iubi nu ideal, ci 
trupeşte: „voi fi totdeauna prostituata virgină, îngerul 
pervers, femeia cu două feţe, sinistră şi sfîntă 
deopotrivă”; nu întîmplător criticii au evocat deseori 
„stilul adesea sălbatic” care este întîlnit la fiecare pagină 
a jurnalului necenzurat, a jurnalului trezirii pasionale. 
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Poate că acest Jurnal este una din ferestrele către 
înţelegerea sau o altă înţelegere a fidelităţii, pasiunii, 
dorinţei, contopirii trupeşti; e nevoie de un grad înalt de 
înţelegere pentru a accepta ideea lui Anais Nin: „Nu 
simt că aş face ceva rău culcîndu-mă cu Henry în patul 
lui Hugh – n-aş simţi că fac ceva rău nici dacă m-aş dărui 
lui Allendy în acelaşi pat. Nu am moralitate.” Mult timp 
după ce a apărut Jurnalul lui Anais Nin, Michel Onfray 
afirma că o viaţă sexuală reglată de principiile moralei 
dominante produce în masă femei frigide, bărbaţi 
astenici.Scriitoarea adună din aceste experienţe, în care 
nu vede nicicum aventuri, clipe, momente care se 
configurează într-un sentiment de „continuă 
plenitudine”. Ea scrie că şi atunci cînd posedă totul – 
dragoste, devotament, potrivire – tot simte că este 
posedată de un demon al neliniştii care o împinge mereu 
înainte: „Îl am pe Henry şi tot sînt înfometată, tot sînt în 
căutare, tot în mişcare – nu mă pot abţine să nu mă mişc. 
Allendy va fi norocos să scape de durerea reală pe care i-
o provoc. Înţelepciunea lui l-a salvat de o femeie pe care n-o 
cunoaşte – femeia cu impulsuri distructive bruşte – cu 
izbucniri bruşte. El cunoaşte partea mea frumoasă, nu pe 
cea periculoasă. Numai Henry simte monstrul, pentru că 
şi el este posedat. Şi eu voi lăsa lumii o cicatrice.” Poate 
că în adîncul sufletului avea şi Anais Nin o cicatrice, 
amorul fizic şi plăcerile dragostei nefiind de ocolit, dar 
nedefinind integral modul în care trebuie imaginată şi 
trăită viaţa; în braţele lui Hugh simte uneori repulsie: 
„Am obosit să mă controlez în dragoste. Am obosit să 
mă prefac. Nu-mi simte răceala corpului, împotrivirea? 
De ce mă doreşte atît de încăpăţînat, atît de orbeşte? 
Viaţa noastră împreună e un mormînt.” Revenind acasă 
într-o dimineaţă, Hugh era aproape să-i surprindă soţia 
în pat cu Miller; în grabă Miller ieşise din cameră, dar pe 
hol rămăseseră haina şi pălăria: „Pe faţă i-a apărut o 
expresie profund bănuitoare şi mînioasă. Nu mai 
văzusem niciodată o astfel de expresie pe faţa lui Hugo, 
de parcă ar fi ştiut totul.” Anais a căutat cea mai bună 
explicaţie a prezenţei lui Miller, anume frica de a rămîne 
singură! Cu talent şi-a liniştit soţul: „ I-am dăruit o 
imensă tandreţe. I-am calmat temerile, îndoielile, 
geloziile. S-a dus la serviciu aproape vesel. I-am făcut cu 
mîna de la fereastră. Apoi m-am dus în cameră la 
Henry.”   

Înainte de a descifra complexitatea trăirilor 
scriitoarei Anais Nin, să menţionăm că în paginile 
Jurnalului întîlnim nume celebre ale culturii secolului al 
XX-lea: Henry Miller, Antonin Arthaud, René Allendy, 
Otto Rank, Joaquin Nin. Căsătorită cu bancherul Hugh 
(Hugo) Parker Guiler, Anais Nin îl întîlneşte în Franţa pe 
Henry Miller, cu mult înainte ca acesta să devină celebru; 
Anais a intuit imensul talent literar, forţa creatoare, de 
altfel cu bani „ascunşi” de la soţ îl va ajuta să publice 
Tropicul Cancerului; Henry Miller avea să devină şi marea 
dragoste a lui Anais Nin, amantul ideal: „ Că îi aparţin 
lui Henry cum n-am mai aparţinut vreodată cuiva, prin 

legături vitale, impetuoase şi deopotrivă creative şi 
intelectuale? Henry e cel care a turnat sînge, muşchi, 
organe, glande în personajul de legendă care eram, care 
s-a împreunat cu idolul transformîndu-l într-o fiinţă 
omenească.” Anais nu a fost niciodată atrasă de calea de 
mijloc: „ce comedie este pentru mine să fiu sărutată, 
futută, cînd de fapt nici nu mă aflam acolo”; dozele mici 
sau iubirile moderate au descumpănit-o, totdeauna 
simţindu-se „distrugătoare, înfocată, inflamabilă, 
dezlănţuită.” Nu a evitat nici o întîlnire cu intelectualii 
cercurilor pe care le frecventa: „M-am dus la Allendy 
cocoţată pe culmea exaltării mele. Şi mi-am dat seama că 
nu-l iubesc deloc – că nu e decît o nouă povară mare, 
inertă, lipsită de extaz – de culoare gri – cu o slabă 
vitalitate – cu un simţ al aventurii timorat.” 

 

 
 
Jurnalul este al unei femei care experimentează, într-

o continuă senzualitate, nemulţumită de bărbaţii pe care 
îi iubeşte, care sînt „plini de suflet şi cu sex slab!” Înainte 
de a o acuza de frivolitate, trebuie citit cu atenţie Jurnalul 
dincolo de senzualitatea descrierilor întîlnirilor sale 
amoroase (nu puţine la număr!); Anais Nin nu percepe 
lumea în termeni morali, dar mărturiseşte că „nu mi s-a 
întîmplat încă să mă dăruiesc unui bărbat pe care nu-l 
iubesc. Am fost fidelă dragostei.” Jurnalul dă măsura 
unei neîncetate căutări a pasiunii, a virilităţii, a posedării 
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explozive („eu sînt care fute sălbatic, iar el e în extaz”), a 
împlinirii carnale, a vitalităţii, care evident deranjează, 
dacă nu chiar scandalizează pudibonderia socială, dar 
toate aceste căutări, insist pe acest cuvînt, se întîmplau în 
cercul unor oameni pe care îi cunoaşte prin scrierile sau 
preocupările artistice, prin comuniunea intelectuală, 
pentru că bărbaţii care au trecut prin viaţa lui Anais Nin 
erau deopotrivă iubiţi, veneraţi, preţuiţi. S-a spus despre 
Jurnal că este o carte o orgasmului, Anais Nin fiind 
înconjurată de un harem de bărbaţi, dar autoarea crede 
că „acest jurnal ar putea fi un manual de dragoste, de 
dragoste pasionată, carnală, de dragoste înţelegătoare, 
miloasă, maternă, intelectuală, artistică, creativă, 
nonumană, ca dragostea mea pentru scrisul lui Henry.” 
Sigur că este şi un act de curaj să scrii un astfel de jurnal, 
căci Anais Nin nu este autoare de literatură erotică. 
Jurnalul oferă detalii despre viaţa intelectuală a Parisului 
începutului deceniului al IV-lea al veacului trecut, nu 
este doar o înşiruire de aventuri, mai ales că Anais Nin 
este „interesată nu de posesia fizică, ci de joc, ca Don 
Juan, jocul seducţiei, al înnebunirii, al posedării 
bărbaţilor nu numai fizic, ci şi sufleteşte – eu cer mai 
mult decît tîrfele. (...) Eu nu mă joc numai cu sexul, ci şi 
cu sufletele, cu imaginaţiile. O tîrfă este o tîrfă cinstită. 
Eu seduc trupurile şi sufletele bărbaţilor şi mă joc cu 
lucrurile serioase, sacre. După cum spunea cîndva 
Henry, eu iubesc sacrilegiul.”  

Nu toate întîlnirile amoroase au fost împlinite. Una 
din scenele suspectată de o anume teatralitate în evocare 
este cea a întîlnirii cu sclipitorul Antonin Artaud, a cărui 
impotenţă nu-i stîrneşte lui Anais Nin nici repulsie nici 
regretul neîmplinirii: „Nu am simţit niciodată impotenţa 
lui Artaud ca pe o lipsă de dragoste.” Un episod asupra 
căruia psihanaliştii, Anais Nin a frecventat şi a avut 
relaţii apropiate cu reputaţi psihanalişti ai vremii, au 
încă a face comentarii este întîlnirea între Anais Nin şi 
Joaquin Nin, tatăl ei. Întîlnirea celor doi, după 20 de ani 
de cînd Joaquim îşi părăsise familia, trece de la 
candoarea regăsirii la o arzătoare pasiune care duce la 
incest: „Tu eşti sinteza tuturor femeilor pe care le-am 
iubit”, îi declară Joaquin fiicei sale. Scriitoarea redă 
admirabil episodul de dragoste cu tatăl său, ceea ce pe 
moment îl face pe cititor să uite cine sînt 
protagoniştii...În faţa ei era un întreg în care regăsea 
fragmente din alţi bărbaţi: inteligenţa lui John Erskine, 
compasiunea lui Allendy, abstracţiunile lui Artaud, forţa 
creatoare şi dinamismul lui Henry Miller, totul însă cu 
mai multă forţă şi senzualitate! Din această înşiruire 
lipseşte Hugo, adică soţul...Întîlnirea dintre Joaquin şi 
Anais este percepută de tatăl incestuos, cu deplinul 
accept al fiicei!, ca o sărbătoare de Don Juan: „Am ars 
toate prejudecăţile. Ne-am aprins o nouă pasiune. 
Niciodată, niciodată n-am simţit ceva atît de absolut.” 
Nici amintirile fiicei nu lasă loc echivocului: „M-am 
cufundat în plăcerea întunecată, învăluită, fără apogeu, 
în ceaţa dezmierdărilor, a poftelor, într-o excitaţie 

continuă, trăind în sfîrşit, profund, o pasiune pentru 
acest bărbat, o pasiune întemeiată pe veneraţie, pe 
admiraţie.” Despre extaz, irealitate, anormanlitate 
psihanaliştii vor avea a comenta mult timp, ceilalţi vor 
rămîne cu spusa tatălui din prima noapte: Je n’ai plus de 
Dieu!  Peste toate suflă mistralul, uscat şi fierbinte...Deşi 
ştia bine că posedă totul, dragoste, devotament, 
potrivire, Anais Nin mărturiseşte că se simte „posedată 
de un mare demon al neliniştii care mă împinge mereu 
înainte.”  

 

 
 

După întilnirea cu Joaquin, imaginea lui Henry 
Miller, amantul fatal şi cosmic, păleşte pentru un timp; 
era bărbatul căruia îi dăruise „credinţă, pasiune, 
încurajare, apreciere, înţelegere, adoraţie, pace, 
siguranţă, armonie”. Pentru Anais, Henry este venerat ca 
geniu, ca putere creatoare, dar uneori este blamat pentru 
o anume pasivitate în eros, deşi nu despre virilitate era 
vorba! „Refuz să fiu cea care conduce. Vreau să trăiesc în 
întunericul şi bogăţia feminităţii mele. Vreau ca un 
bărbat să stea deasupra mea, întotdeauna deasupra mea. 
Voinţa lui, plăcerea lui, dorinţa lui, viaţa lui, munca lui, 
sexualitatea lui să fie piatra mea de temelie, comanda, 
pivotul meu.” În jurul lui Anais Nin au fost numeroşi 
bărbaţi, ea însăşi mărturiseşte că a avut un soţ, un 
protector, amanţi, un tată, dar că îi lipsea ceva, probabil 
Dumnezeu, dar nu un Dumnezeu-abstracţie, ci un 
Demnezeu încarnat. Sigur, Anais Nin va fi citită şi 
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judecată diferit, va fi  uneori înţeleasă, alteori blamată; e 
un amestec de zbucium sufletesc, de căutare a împlinirii 
sexuale, de apropiere erotică rareori întîlnit într-o 
naraţiune sinceră, deschisă. Tulburătoare sînt paginile 
despre durerosul avort al unui „copil fără tată”, poate că 
aici, în scriere, vor fi ecourile întîlnirilor psihanalitice cu  
René Allendy sau Otto Rank, dar şi drama renunţării la 
un copil al cărui tată nu era soţul lui Anais: „Tu eşti 
nerăbdător să trăieşti; dai din picioruşe, micuţul meu 
încă nenăscut; trebuie să mori. Trebuie să mori înainte de 
a cunoaşte lumina sau durerea sau frigul. Trebuie să 
mori în căldură şi întuneric. Trebuie să mori pentru că 
nu ai tată.”   

Jurnalul lui Anais Nin stîrneşte reacţii imediate, dar 
pentru a înţelege cîte ceva din complexitatea trăirilor 
scriitoarei este nevoie de o uşoară detaşare, altminteri 
evocările pline de senzualitate, alteori de tandreţe, 
alteori de o judecată rece, tăioasă, vor cădea sub 
loviturile necruţătoare şi nemeritate ale moraliştilor care 
nu vor putea trece dincolo de literă...Cum să 
„îmbrăţişezi”, fie şi literar, o scriitoare despre care 
Allendy spunea că este o „amantă delicioasă”? 

Către sfîrşitul deceniului al IV-lea al veacului trecut, 
Denis de Rougemont publica o carte devenită  celebră, 
Iubirea şi Occidentul, a cărei intenţie era să înfăţişeze 
conflictul între pasiune şi căsătorie; Romanul lui Tristan 
era pretextul cel mai nimerit pentru a deschide seria 
cercetărilor scriitorului farncez asupra unui subiect 
delicat, dificil de cuprins. Nu intrăm în detaliile poveştii 
de dragoste dintre Tristan şi frumoasa Isolda; rănit într-o 
luptă, Tristan pleacă pe mare într-o barcă fără pînze şi 
vîsle, debarcă pe coasta irlandeză, este îngrijit şi vindecat 
de Isolda; după cîţiva ani regele Marc îl trimite pe 
Tristan în căutarea necunoscutei din al cărei păr un 
porumbel îi adusese un fir. Deşi Tristan era ucigaşul 
unchiului tinerei, această îl cruţă (fie pentru că voia să 
ajungă regină, fie pentru că fusese fermecată de 
frumuseţea tînărului) şi pornesc către pămînturile lui 
Marc; pe mare beau din „vinul fermecat” destinat 
viitorilor soţi şi intră pe făgaşul unui destin tragic „căci 
şi-au băut pierzania şi moartea”. Urmează cîţiva ani de 
dragoste între cei doi, de trădare a propriului rege, din 
partea lui Tristan; după cîteva peripeţii, Tristan şi Isolda 
mor. Rougemont ne atenţionează să încercăm să 
înţelegem acest frumos poem prin prisma mentalităţilor 
secolului al XII-lea, nicicum prin raţionamentele de 
astăzi; nesfîrşitelor certuri pentru avere şi titluri „iubirea 
curtenească le opune o fidelitate independentă de 
căsătoria legală şi întemeiată numai pe iubire”. 

Peste cîteva secole se impune un alt mit la confluenţa 
fidelităţii şi a infidelităţii: Don Juan, un personaj dificil 
de clasat, văzut de mulţi comentatori ca exemplul 
versatilităţii tuturor fiinţelor umane, ca infidelitate 
perfectă, dar şi ca fiind într-o perpetuă căutare a unei 
femei unice. După frumoasa expresie a lui Micheline 
Sauvage „Don Juan sîntem noi”. Căutările sale 

neîncetate sînt o expresie a fragilităţii condiţiei umane, a 
imposibilităţii de a fi constant, infidelitatea sa este 
singurul mijloc de a supravieţui? Întrebări la care fiecare 
are un răspuns. Denis de Rougemont este necruţător: 
„Pînă la urmă, totul se reduce la această simplă 
contradicţie: Don Juan este demonul imanenţei pure, 
prizonierul aparenţelor lumeşti, martirul supus senzaţiei 
mereu mai înşelătoare şi mai vrednice de dispreţ – pe 
cînd Tristan este prizonierul unei lumi de dincolo de 
Ziuă şi de Noapte, victima unui entuziasm care se 
transformă în bucurie curată la venirea morţii.” Dacă 
pentru Tristan, Isolda este unică, absolută, de neînlocuit, 
Don Juan reface la nesfîrşit căutarea unei nevoi 
nesatisfăcute, este prizonier al repetiţiei, al unei 
multiplicităţi în care unii pot vedea semnul unui succes, 
alţii al sărăciei. Don Juan al lui Moliere susţine că iubeşte 
libertatea în dragoste şi că nu şi-ar putea închide inima 
între patru pereţi, lăsîndu-se condus către tot ceea ce îl 
atrage. Don Juan nu reuşeşte să umple golul interior prin 
multiplicarea cuceririlor, prin minciună distrugînd nu 
numai certitudinile altora, ci şi pe ale sale; viaţa sa, deşi 
dedicată exclusiv cuceririlor, nu are unitate, se împrăştie: 
„Don Juan teoretizează impunitatea infidelităţii; dar 
urmărind o libertate aparent fără limite, el este în 
realitate înlănţuit într-o necesitate care nu-şi găseşte 
niciodată satisfacerea. El este prizonier al pulsiunilor sale 
şi al tiraniei lor. El nu se poate opri niciodată, fără a se 
afunda sub greutatea unei înspăimîntătoare 
inconsistenţe. Spre diferenţă de Ulise care, în ciuda 
multiplelor sale ocoluri, nu-şi uită casa, portul unde 
revine, el se învîrte în cerc şi, progresiv se şterge. Nici o 
Penelopă nu îl aşteaptă”; notează Michela Marzano. 

Principesa  de Clèves, de Doamna de La Fayette, pune 
în scenă drama unei femei care nu vrea să-şi trădeze 
soţul şi decide să-i rămînă fidelă, în ciuda sentimentelor 
pe care le nutrea pentru un alt bărbat, ducele de 
Nemours; în ciuda pasiunii şi iubirii pe care ducele o 
poartă tinerei soţii a prinţului de Clèves, aceasta rămîne 
o femeie a datoriei, într-o deplină fidelitate, înlănţuită de 
un cuvînt dat înainte de a şti ce este iubirea. Înainte de a 
fi fidelă soţului, prinţesa era fidelă preceptelor mamei 
sale şi idealului său despre virtutea perfectă. Doamna de 
Chartres nu făcea parte dintre mamele care credeau că-şi 
feresc fiicele de ispite doar ocolind povestirea 
aventurilor galante, nu, ea îi arăta fiicei partea plăcută a 
dragostei, pentru a o convinge apoi să nu cadă în 
capcanele sale: „îi povestea despre lipsa de sinceritate a 
bărbaţilor, despre înşelătoriile, nestatornicia lor şi 
nenorocirile casnice (...), iar pe de altă parte, îi arăta cît 
de liniştită este viaţa unei femei cinstite şi la cîtă 
strălucire ridică virtutea pe femeie.” Făcuse, la îndemnul 
mamei, o căsătorie din interes, iar domnul de Clèves 
înţelesese repede că schimbîndu-şi numele, domnişoara 
de Chartres nu-şi schimbase şi sentimentele; calitatea de 
soţ nu-i adusese şi un loc în inima soţiei. Într-o discuţie, 
doamna de Clèves îi lasă soţului să înţeleagă că absenţa 
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de la curte se datorează dorinţei de a evita primejdiile în 
care se găsesc unele femei de vîrsta sa; domnul de Clèves 
nu pregetă să întrebe: „Ce cale a găsit pentru a ajunge la 
inima dumneavoastră? Mă consolasem oarecum că, dacă 
nu am ajuns eu pînă la ea, cel puţin nimeni n-ar fi putut 
s-o atingă. Cu toate acestea cineva a izbutit acolo unde 
nu am putut să ajung.”    

Domnul de Clèves, deşi era soţul uneia dintre cele 
mai frumoase doamne de la Curte, simţea că pasiunea sa 
se izbea de o anume răceală în spatele căreia se afla doar 
stima pentru soţ. În cele din urmă, doamna de Clèves 
recunoscu, într-o supremă dovadă de sinceritate, 
sentimentele pe care le nutrea pentru vicontele de 
Nemours, admiţînd că a „pierdut inima şi stima unui soţ 
care trebuia să fie fericirea mea. Voi fi curînd privită de 
toată lumea ca o femeie ce se lasă pradă unei nebuneşti şi 
nestăvilite pasiuni.”  Simţind laolaltă durerea stîrnită de 
trădare şi ruşinea de a fi înşelat de soţie, domnul de 
Clèves căzu pradă deznădejdii: „Vărsaţi multe lacrimi, 
doamnă, pentru o moarte de acre sînteţi răspunzătoare şi 
care nu vă poate pricinui durerea ce o arătaţi. Vă iubeam 
într-atît, încît m-aş fi împăcat şi cu gîndul de a fi înşelat, 
o mărturisesc spre ruşinea mea; am regretat acea falsă 
linişte din care m-aţi smuls. De ce nu m-aţi lăsat în acea 
tihnită orbire, în care se complac atîtia soţi?”  Moartea 
soţului nu avea să aducă nicicum linişte în sufletul 
tinerei văduve, dimpotrivă ea îşi amintea că pe patul de 
moarte, soţul îi mărturisise taema că ea s-ar putea 
căsători cu principele; virtutea, austeritatea datoriei 
făceau ca acest gînd să nu fie mai puţin vinovat decît să-l 
fi iubit pe principe în timpul vieţii soţului: „Datoria îmi 
interzice să mă mai gîndesc vreodată la cineva şi mai 
puţin decît oricine pe lume la dumeavoastră.”  

În cursul unui solilocviu se întreabă dacă trebuie să 
se expună „durerilor mortale pe care le produce iubirea” 
şi dacă nu ar trebui să evite prezenţa ducelui; nu se 
întreabă nici o clipă dacă angajamentul prin supunere 
are mai mare valoare decît iubirea. De altfel, mama 
principesei nu evita să-i vorbească despre domnul de 
Nemours care nu era în stare să se îndrăgostească, fiind 
preocupat doar de plăcere. Dar tînăra principesă stăruia 
în sufletul domnului de Nemours, care într-una din zile 
îi vorbeşte fără ocolişuri: „Marile dureri şi pasiunile 
violente schimbă profund sufletul omului...Şi dovada cea 
mai sigură a unei iubiri adevărate este să devii cu totul 
altfel decît erai şi să nu mai ai nici ambiţii, nici plăceri, 
după ce ai fost toată viaţa robit lor.”  După moartea 
soţului, principesa rămîne prizoniera unei fidelităţi 
ideale, idealizate („sacrific mult unei îndatoriri pe care 
închipuirea mea o exagerează”), refuză propunerea 
ducelui de a forma un cuplu rămînînd „închisă într-o 
iluzie de autosuficienţă”, refuză să construiască alături 
de bărbatul iubit un loc al autenticităţii. Deşi recunoaşte 
că interpretarea sa poate părea reductivă, pornind de la 
principesa de Clèves, Michela Marzano afirmă tranşant: 
„Atunci cînd fidelitatea se reduce la respectul absolut al 

datoriei, ea se transformă într-un loc închis care nu oferă 
indivizilor posibilitatea de a însemna o prezenţă 
autentică şi plină; ea devine o formă de sacrificiu care nu 
are nimic din spontaneitatea iubitoare a inimii fidele.(...) 
Aici este sensul fidelităţii: un proiect care se desfăşoară 
în spaţiul unei întîlniri; un proiect care face posibilă 
intimitatea cuplului; un proiect care se înrădăcinează în 
prezent, fără a se închide în refuzul unei chemări din 
viitor de frica schimbării.” La începutul veacului trecut, 
părintele psihanalizei, Sigmund Freud încerca să 
găsească o soluţie la angoasele sexualităţii şi îndemna pe 
fiecare să caute în el însuşi „modul în care poate fi 
fericit”. Michel Onfray scrie că însuşi Freud „a trăit 
discret - îl obligau morala burgheză şi societatea vieneză! 
- cu cumnata lui sub acoperişul familial, convieţuind în 
acelaşi timp cu soţia, Doamna Freud, care i-a dăruit mai 
mulţi copii, o atmosferă afectuoasă şi condiţii care i-au 
făcut posibilă opera.” 

Pasiunea, ispita, tîrcoalele trecutului, dorinţa, 
tentaţia, reveria iată cîteva simţăminte care nu ocolesc, 
care cu greu pot fi evitate, doar dacă principesa de 
Clèves are prea mulţi adepţi printre noi.... O întreagă 
literatură ne îndeamnă să vedem în Don Juan dovada 
unei naturi senzuale puternice, secole de-a rîndul erosul 
a fost „acoperit” de agapé, iar înţelesul fidelităţii era 
univoc; poate că e mai importantă fidelitatea prin iubire 
decît cea din constrîngere sau asceză; e trist să fii fidel 
fără a iubi! Cît de frumoase sînt îndemnurile lui Solomon 
către fiul său: „buzele celei străine picură miere şi cerul 
gurii sale e mai alunecător decît untdelemnul, dar la 
sfîrşit este mai amară decît pelinul, mai tăioasă decît o 
sabie cu două ascuţişuri”, sau „Pentru ce să îmbrăţişezi 
sînul unei necunoscute?”...Cîţi bărbaţi nu vor fi citit 
îndemnurile lui Solomon, şi cîţi nu vor fi cedat tentaţiei? 
Doar astfel vom înţelege paradoxul exprimat de Oscar 
Wilde în Portretul lui Dorian Gray: „Cei care rămîn fideli 
nu cunosc decît latura uşuratică a dragostei; numai 
infidelii îi cunosc tragediile”.   
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Geometria divină 
 

 
rucea este simbolul de căpă-
tâi al creştinismului, repre-
zentând patima, moartea şi 

învierea Domnului. Ea reprezintă 
axa lumii şi punctul de intersecţie 
dintre figurile geometrice funda-
mentale, chiar dacă René Guénon8 o 
consideră locul de întâlnire în 
amploare şi exaltare a spiritului 
uman. Cercul (cerul) şi pătratul 
(pământul) adună în cruce centrul 
mistic al cosmosului, puntea sau 
scara care urcă la Dumnezeu. 
Indentificată dintru început ca fiind 
semnul Fiului Omului9, crucea arată 
calea înspre Christos (imitatio 
Christi). Toţi martirii au ochii aţintiţi 
asupra lui Isus, Pentru Sfântul 
Ignatius, Biserica îşi are rădăcina în 
lemnul crucii, creştinii fiind ramu-
rile sale. Crucea este un vechi simbol 
cosmic (mult anterior apariţiei creş-
tinismului) reprezentând soarele şi 
armonia contrariilor. Punctul de 
întretăiere a braţelor sale care indică 
cele patru puncte cardinale simbo-
lizează centrul universului. Cruce 
vine de la cuvantul latin crux,-ucis. 
Termenii stauros (in greacă) şi crux 
(în latină) înseamnă însă numai 
stâlpul vertical, crux simplex10 de 
lemn (un element al unui gard, de 
care se putea atârna vreun lucru 
oarecare, sau care se putea folosi 
pentru a imprejmui o bucată de 
pământ), pe care mulţi condamnaţi 
la moarte erau răstigniţi. Romanii au 
preluat metoda execuţiei pe cruce de 
la cartaginezi.  

Încă din antichitate existau mai 
multe tipuri de cruci. Romanii se 
foloseau de trei feluri de cruci: crux 
comissa, denumita şi crucea 
Sfantului Anton, avea forma literei 
T; crux immissa, sau crucea latină 
veche, avea patru braţe (+); crux 

                                                 
8 René Guénon,  La Prière et l'incantation 
9 Matei 24, 30 
10 The Imperial Bible Dictionary & The Catholic 

Encyclopedia 

decussata, sau crucea Sfântului 
Andrei, avea forma literei X. 
Mântuitorul a fost răstignit pe o 
crux immissa. Acest fapt apare şi în 
Sfânta Scriptură, unde evangheliştii 
pomenesc despre titlul pironit 
deasupra capului lui Christos (redat 
iconografic cu iniţialele I.N.R.I. - 
Isus Nazarineanul, Regele Iudeilor). 

Creştinismul a prefăcut crucea 
dintr-un instrument de tortură, 
aducător de moarte, într-un obiect 
sfânt, dătător de viaţă. Închinându-
se Jertfei şi Învierii Domnului, 
creştinii au făcut analogia între 
forma crucii şi poziţia de rugăciune 
cu braţele întinse, iar străvechiul 
simbol al victoriei soarelui asupra 
forţelor întunericului a devenit semn 
al mântuirii şi al biruinţei întru 
Christos. Cinstirea Sfintei Cruci a 
căpătat o pondere deosebită mai ales 
după ce Împărăteasa Elena, mama 
Împăratului Constantin cel Mare, a 
descoperit la Ierusalim lemnul crucii 
de pe Golgota (la anul 326), iar 
Constantin însuşi adoptase deja 
crucea ca emblemă pentru steagurile 
şi monezile sale, după ce la anul 312, 
cănd îl înfruntase pe rivalul sau 
Maxentiu, semnul crucii i se aratase 
pe cer, ca o promisiune a victoriei - 
In hoc signo vinces11. El a ridicat in 
inima Romei o cruce impunătoare 
(prototipul troiţelor de mai târziu).  

Sinodul al şaptelea ecumenic 
(Niceea, 787) a stabilit definitiv ca 
modul de cinstire al Sfintei Cruci 
este asemenea cu cinstirea Sfintelor 
Icoane, ea reprezentând semnul 
distinctiv şi plin de putere al 
credinţei şi evlaviei creştine. 
Bisericile creştine tradiţionale sunt 
construite în formă de cruce şi 
poartă crucea în vărf, ca semn 
distinctiv şi sacru. Semnul crucii se 
regăseşte şi în stemele multorţă. 

                                                 
11 Intru acest semn vei învinge 

Credincioşii obişnuiesc să poarte 
crucea la gât, iar mormintele 
creştine sunt marcate cu cruci. Se 
cunosc circa 400 de forme de cruci, 
dintre care cele mai răspândite sunt 
crucea Tau, în formă de T (litera 
greacă Tau), forma cea mai veche, cu 
origini în Orientul păgân, crucea 

latina/ catolică (crux immissa), cu 4 
braţe inegale, cea mai răspândită şi 
crucea greacă/ ortodoxă, cu patru 
braţe egale. Se mai întâlnesc: crucea 
slavă/rusească (cu 6 braţe laterale, 
cele de la bază fiind înclinate), 
crucea celtică (cu un cerc în mijloc), 
crucea Sfântului Andrei (în forma de 
X), crucea papală (cu şase braţe 
laterale, cele din mijloc fiind mai 
lungi), crucea trilobată (cu extre-
mităţile în formă de treflă), crucea 
sagitată (cu extremitaţile în formă de 
săgeţi), sau crucile unor vechi ordine 
cavalereşti, precum crucea de Malta 
(cu bratele egale şi extremităţile 
mult lăţite) sau crucea templieră şi 
crucea de Ierusalim, crucea întran-
dafirată (rosicruciană)12, svastica 
(crux gammata) şi cea manuală cum 
este crucifixul. 

 

 

 

Crucea Malteză, numită şi crucea 
cu opt colţuri, este semnul dintru 
început al Cavalerilor Ospitalieri sau 
al Cavalerilor Sf. Ioan din Ierusalim 
care protejau la început peregrinii, 
apoi au devenit un remarcabil ordin 

                                                 
12 Liviu Pendefunda, Al trteilea clopot, Timpul 

C 

http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68906-legatura-interioara-dintre-moartea-si-invierea-domnului
http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68906-legatura-interioara-dintre-moartea-si-invierea-domnului
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69630-sfanta-cruce-dreapta-invatatura-despre-cinstirea-sfintei-cruci
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69658-sfantul-imparat-constantin-cel-mare-in-istoria-bizantului
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69712-cinstirea-sfintei-cruci
http://www.crestinortodox.ro/servicii-funerare/cruci/
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militar al Cruciadelor. Stabilindu-şi 
cartierul general în Malta, au 
devenit cunoscuţi sub numele de 
Cavalerii de Malta împreună cu 
insigna lor. 

Crucea malteza este albă pe fond 
negru, iar cele opt capete reprezintă 
beatitudinea (binecuvântarea) şi 
sunt alcătuite din patru vârfuri de 
săgeată. Această formă de cruce a 
avut rezonanţă şi în Asiria antică, 
unde cele opt capete îi simbolizau 
pe zeii Ra, Anu, Belus şi Hea. 
Crucea Malteza, un simbol al 
protecţiei, un semn de onoare .  

 

       

 

Ea trebuie diferenţiată de Crucea 

Templieră. Sărmanii soldaţi ai lui 
Christos şi ai Templului lui Solomon 
(latină Pauperes commilitones 
Christi Templique Solomonici), 
cunoscuţi mai ales sub numele de 
templieri sau Ordinul Templului (în 
franceza Ordre du Temple sau 
Templiers), au fost unul dintre cele 
mai cunoscute ordine militare 
creştine. Ordinul a existat timp de 
aproximativ două secole în Evul 
Mediu. A fost creat în urma primei 
cruciade din 1096, pentru a asigura 
călătoria în siguranţa a numeroşilor 
pelerini europeni către Ierusalim. 
Recunoscut oficial de biserică în 
1129, Ordinul a crescut repede ca 
număr de membri şi putere. 
Cavalerii templieri puteau fi 
recunoscuţi după hainele albe cu o 
cruce roşie, distinctivă, şi erau 
printre cei mai bine echipaţi, 
antrenaţi şi disciplinaţi războinici 
din perioada cruciadelor. Membrii 
Ordinului care nu erau războinici au 
creat o puternica infrastructură 

economică în întreaga creştinătate, 
introducând pentru prima oară 
proceduri financiare care au repre-
zentat începutul sistemului bancar şi 
au construit numeroase fortificaţii în 
Europa şi Ţara Sfantă. 

 

O altă cruce folosită în timpul 
cruciadelor era Crucea de Ierusalim, 

o cruce heraldică compusă dintr-o 
cruce principală, la rândul ei 
formată din patru cruci în forma 
literei T, care este o reprezentare 
simbolică a Legii vechi –testa-
mentare. Cele patru cruci greceşti de 
dimensiuni mai reduse reprezintă 
împlinirea Legii prin învăţăturile 
evanghelice ale lui Isus Christos. 
Unii exegeţi furnizează interpretarea 
conform careia ea ar reprezenta 
activitatea misionară a Bisericii, care 
a răspândit cuvântul Evangheliilor 
în cele patru zări ale lumii. Această 
cruce a apărut pe blazonul lui 
Godfrey de Bouillon, primul rege al 
Regatului creştin al Ierusalimului. 
Ea este integrată în heraldica 
cruciaţilor13. 

Crucea simbolizează reunirea 
contrariilor, având un complex 
simbolism spaţial, axul vertical fiind 
suportul rotirii braţelor ca element 
existenţial ce imbină caracterul ani-
mal şi spiritual al omului. Crucea 
Patimilor şi Crucea Învierii oglin-
desc simbolul divin vertical al 
spiritualităţii şi cel orizontal al 
durerii îndreptat spre mântuirea 
veşnică. Crucea este deci un vehicul 
al urcării la cer între principiul 
htonian şi cel uranian. Cele patru 
braţe ale crucii malteze reprezintă 

                                                 
13 Lucia Nemteanu-Chiriacescu, Crucea 

Cavalerilor de Malta, Paralela 45 

prudenţa, justiţia, forţa şi cumpă-
tare, iar cele opt umilinţă şi 
blândeţe, dorinţă de dreptate şi 
recunoaşterea păcatelor, milă şi 
curăţenie sufletească, artisan al păcii 
şi îndurarea persecuţiilor, ceea ce 
conduce la ideea echilibrului perfect 
pe care cifra opt care poate fi 
raportată la cele opt Kouâ, cele opt 
trigrame ale Fo-hi. Un simbol atât de 
complex cum este crucea malteză 
este o perfectă simetrie între inferior 
şi superior, între dreapta şi stânga, 
raportându-se însă la o reală 
inversare în oglindă. Această cruce 
în opt colţuri este cel mai cunoscut 
simbol al Ordinului Cavalerilor de 
Malta; la construcţia sa participă opt 
triunghiuri isoscele congruente care, 
în perechi, formează patru V-uri cu 
un vârf comun. Varianta originală 
este când unul dintre triunghiurile 
ce participă la construcţie are 
măsura unghiului de la vârf de 135 
de grade, ceea ce implică o măsură 
de 90 grade pentru unghiul ce 
formează V-ul. Variantele „zvelte“ 
au pentru unghiul de la vârf al 
triunghiului isoscel mai mult decât 
135 de grade. Variantele „mai puţin 
zvelte“ au pentru acest unghi 
măsuri mai mici decât 135 de grade, 
limita minimă – 90 de grade, 
când„V-ul se întinde“.  

O altă clasificare s-ar putea face 
după felul cum arată centrul: un 
punct, un cerc,un octogon regulat, 
un romb, o zonă comună unde este 
incizată o astfel de figură etc., însă o 
caracteristică comună pentru toate 
este prezenţa celor opt colţuri. 
Pentru realizarea crucii este folosit 
octogonul regulat: cercul este împăr-
ţit în patru cadrane şi se construiesc 
şi bisectoarele lor: fiecare dintre cele 
opt unghiuri la centru congruente 
are măsura de 450 obţinându-se un 
octogon stelat. O cruce de Malta este 
elaborată folosindu-se octogonul 
regulat: vârfurile crucii fiind şi ale 
octogonului. 

Cele opt vârfuri ale crucii mal-
teze simbolizează regenerarea; se 
susţine şi ideea că reprezintă cele 
opt virtuţi: loialitatea, evlavia, 
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sinceritatea, curajul, gloria şi onoa-
rea, dispreţuirea morţii, ajutorarea 
celor săraci şi bolnavi, respectul 
pentru biserică. Se mai afirmă că 
cele opt vârfuri ai crucii malteze 
reprezintă cele opt fericiri. Isus ne-a 
învăţat: „Ferice de cei săraci în duh, 
căci a lor este Împărăţia cerurilor! 
Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi 
mângâiaţi! Ferice de cei blânzi, căci 
ei vor moşteni pământul! Ferice de 
cei flămânzi şi însetaţi după 
neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! 
Ferice de cei milostivi, căci ei vor 
avea parte de milă! Ferice de cei cu 
inima curată, căci ei vor vedea pe 
Dumnezeu! Ferice de cei împăciu-
itori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui 
Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi 
din pricina neprihănirii, căci a lor 
este Împărăţia cerurilor!” 

Această formă de cruce este 
legată acum de viaţa şi activităţile 
Ordinului Cavalerilor de Malta, însă 
cea mai veche reprezentare a fost 
descoperită printre ruinele oraşului 
Ninive: un rege purta o cruce 
malteză pe piept. Suportul pentru a 
reprezenta acest simbol era piatra. 
După felul cum arată deducem că 
desenele iniţiale nu au fost executate 
după rigorile geometrice, ci s-a 
respectat ideea generală de Cruce 
Malteză. Şi în România primului 
mileniu s-au găsit astfel de 
reprezentări. Crucile sunt făcute în 
grabă, trasarea desenului s-a făcut 
fără nici un instrument Dalta a fost 
folosită pe un zid descoperit la 
Basarabi unde se întâlneşte un 
mezorelief şi un altorelief în care 
autorul a avut mai multă răbdare, 
desenul şi execuţia mai îngrijite, dar 
crucea malteză cu V-ul de 90 de 
grade nu apare nici la Nucu, nici la 
Basarabi. La Botoşana, Străuleşti, 
Olteni (sec.V-VII) au fost descoperite 
tipare pentru turnat cruciuliţe (tip 
maltez), şi unul la Sânmiclăuş – 
Alba (sec. V-VI). Contribuţia 
Cavalerilor ioaniţi în perfectarea 
acestui simbol (ce apare pe blazonul 
lor) constă în faptul că stabilesc 
metoda geometrică de fiinţare a 
simbolului (folosirea octogonului 

regulat şi V-ul de 90 de grade). Am 
adus şi aceste mici completări pe 
care le-am întâlnit în literatură 
pentru a arăta că această formă de 
cruce este un simbol folosit până la 
Cavalerii ioaniţi, chiar până la 
apariţia creştinismului, dar că 
amploarea, măreţia şi încărcătura 
simbolică a acesteia s-a desăvârşit în 
ultimii aproape o mie de ani prin 
reprezentanţii de marcă ai 
Ordinului.  

 

Simbolul sacru al crucii-
piramidă  

De la simplitate la formă, crucea 
a fost folosită atât ca un simbol 
religios cât şi ca un ornament, încă 
din zorii civilizaţiei omului. Diverse 
obiecte, datând din perioade mari 
de timp anterioare erei creştine, au 
fost marcate cu cruci de modele 
diferite, în aproape fiecare parte a 
lumii vechi. India, Siria, Persia şi 
Egiptul acordă exemple nenumă-
rate, în timp ce diferite obiecte 
obţinute prin descoperiri arheolo-
gice, datând din Epoca de Piatră, 
mai târzii ori creştine, au fost găsite 
în aproape fiecare parte a Europei. 
Folosirea crucii ca un simbol religios 
în vremuri pre-creştine, şi printre 
popoarele necreştine, poate fi, pro-
babil, considerată aproape universa-
lă, şi, în foarte multe cazuri, a fost 
legată cu o formă de cult al naturii14.  

În mod evident, cu mult înainte 
de venirea lui Cristos, păgânii au 
folosit crucea ca un simbol religios. 
În lumea antică se regăsesc mai 

                                                 
14 Enciclopedia Britanica, Ed. 11., 1910, vol. 7, 

pag.. 506 

multe variante ale formei de cruce. 
Deci, care să fi fost rostul acestei 
uzanţe a anticilor ce utilizau tipuri 
diferite de cruce, care azi sunt, în 
general, folosite ca un simbol al 
creştinismului? Când au adoptat 
creştinii crucea ca un semn al religiei 
lor? L-au folosit, oare, apostolii ? 
Ştim cu certitudine că în niciun caz 
până la Constantin ea nu a fost 
folosită în mod public ca simbol al 
religiei creştine (peştele îi reprezenta 
pe primii creştini !). Abia din timpul 
domniei lui Constantin ea a devenit 
simbolul recunoscut al creştinismu-
lui, iar acţiunea împăratului 
Constantin a fost fără îndoială 
influenţată de viziunea pe care o 
considera esenţială pentru victoriile 
obţinute când a văzut simbolul 
crucii pe cer, dar şi datorită 
poveştilor legate de descoperirea 
Sfintei Cruci de către mama sa, 
Elena în anul 326. 

Cu rădăcini uriaşe în păgânism 
semnul reprezintă modul în care a 
murit Isus Cristos şi nu este utilizat 
ca idolatrie sau închinare la o zeitate 
păgână. Cu toate acestea, folosirea 
sa ca simbol creştin este un produs 
de sincretism, reprezentând un 
amestec de tradiţii şi metode de cult 
cu adevărat destinate închinării ăn 
faţa divinităţii, care nu are limite 
între religii şi tradiţiile păgâne. 
Înainte de a intra în ţara Canaanului, 
Dumnezeu i-a spus lui Israel:  

Ai grijă să nu fii prins în cursă de 
ele după ce vor fi nimicite din faţa ta şi 
să te întrebi de dumnezeii lor zicând: 
"Cum au slujit aceste popoare pe 
dumnezeii lor, aşa voi face şi eu." Să nu 
faci aşa faţă de Domnul Dumnezeului 
tău, deoarece ele au făcut pentru 
dumnezeii lor ceea ce este abominabil şi 
ce urăşte Domnul : chiar şi pe fiii şi pe 
fiicele lor i-au ars în foc pentru 
dumnezeii lor. 15 

Istoria ne arată că crucea a fost 
folosit de secole înainte lui Cristos. 
De exemplu, în British Museum este 
o statuie a regelui asirian Samsi-Vul, 

                                                 
15 Vechiul Testamkent, vol I, Pentateuch, 

Deuteronom 12:30-31, Sapientia 2012 
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fiul lui Shalmaneser. În jurul gâtului 
său este o cruce aproape perfect 
malteză. Pe tăbliţe ce însoţeau 
statuia este o cruce similară. În 
antichitate zeiţa Diana era înfăţişată 
cu o cruce deasupra capului ei, în 
acelaşi mod în care  mulţi artişti din 
Evul Mediu au procedat pictând-o 
pe Fecioara Maria. Bachus, zeul grec 
al vinului, poartă o diademă 
împodobită cu cruci. Diferite tipuri 
de cruci au fost utilizate şi în Mexic 
în secolele de dinaintea sosirii 
cuceritorilor spanioli. Egiptenii au 
folosit simbolul crucii din abun-
denţă, aşa cum au făcut-o şi 
hinduşii. Un  lucru surprinzător este 
faptul că utilizarea creştină a crucii 
nu a început până în vremea lui 
Constantin, trei secole după Cristos. 
Arheologii nu au descoperit nici o 
utilizare creştină a simbolului 
înainte de această dată. În confor-
mitate cu multe surse istorice se 
pare că folosirea ei ca simbol 
"creştin" a fost preluată direct de la 
păgâni. Noul Testament nu descrie 
instrumentul pe care a murit 
Cristos, deşi Faptele Apostolilor 
5:30, 10:39, 13:28-29 şi se referă la 
aceasta ca la un "lemn" sau "copac". 
Traducere din greacă conduce doar 
spre cuvântul "arbore" în aceste 
versete, care poate însemna un băţ, 
copac, sau alte articole din lemn. Nu 
există absolut nici o dovadă că 
adevărata biserică a lui Dumnezeu 
iniţiată de apostoli a folosit vreodată 
simbolul crucii pentru indiferent 
care scop şi nicăieri Biblia nu 
recomandă utilizarea acestuia. Mai 
târziu biserica folseşte simbolul să 
mobilizeze creştinii în lupta lor 
împotriva forţelor răului. 

Azi, ştim - în întreaga lume, 
oamenii privesc crucea ca simbol al 
creştinismului. Bisericile au cruci pe 
turlele lor, pe pereţi, pe ferestre şi 
uşi. Catolici, ortodocşi şi protestanţi, 
toţi poartă cruci pe coliere, brăţări, 
inele, pandantive, brelocuri şi 
articole de îmbrăcăminte. Oamenii, 
în preajma bisericilor îşi fac cruce 
din ei înşişi prin atingerea degetelor 
pe frunte, piept, iar apoi pe fiecare 

umăr pentru a forma o cruce sim-
bolică în efectuarea unor ritualuri 
religioase sau în binecuvântarea lor 
sau a altora. Unii cred semnul crucii 
este eficient în a îndepărta spiritele 
rele şi, în general, pentru a proteja 
credincioşii de la rău. 

Toate acestea pare perfect natural 
pentru majoritatea oamenilor. La 
urma urmei, Isus a fost răstignit pe o 
cruce... şi aşa semnul crucii a intrat 
de-a lungul vremii în tradiţie pentru 
a arăta lumii credinţa creştimilor  în 
Mântuitorul omenirii. Literal şi 
figurativ, ea simbolizează adevărata 
semnificaţie a creştinismului, pre-
cum şi sacrificiile şi învăţătura pe 
care un creştin adevărat trebuie să le 
îndure în această viaţă pentru a 
adera cu adevărat în credinţă.  

 

Axis mundi, legătura 
între pământ şi cer 

Să ne întoarcem însă la crucea 
pre-creştină. Două dintre formele 
acesteia, care sunt, probabil, cel mai 
frecvent întâlnite sunt crucea Tau, 
numită astfel de la asemănarea sa cu 
litera T şi zvastica, de asemenea, 
numit "Gammadion" datorită formei 
sale compilând patru majuscule ale 
literei gama G plasate împreună. 
Crucea Tau egipteană este de 
asemenea un simbol demn de 
cercetat. Variaţii ale crucii Tau au 
fost utilizate pe scară largă de către 
creştinii din Egipt, cea numită 
simbol hieroglific al vieţii - Ankh, o 
cruce Tau îmbogăţită de o buclă şi 
cunoscută astfel sub numele de 
crucea ansata, adoptată şi utilizată 
pe scară largă în biserica creştină 
coptă.16 Dar, ceea ce este interesant 
este faptul că în cartea lui Ezechiel, 
Dumnezeu a dezvăluit profetului 
unele dintre păcatele ascunse ale 
poporului lui Israel. Unul dintre 
aceste păcate a fost referitoare la un 
zeu păgân pe nume Tamuz. "Ştiu că 
El m-a adus la poarta de nord a casei 

                                                 
16 The New Encyclopedia Britannica, Ed. 15., 

1995, vol. 3, p.. 753 

Domnului, şi spre uimirea mea, femeile 
s-au aşezat acolo plângând pentru 
Tamuz"17 . Cine era Tamuz şi de ce ar 
plânge femeile pentru el ? În religia 
mesopotamiană el reprezenta zeul 
fertilităţii, încorporând puterile divi-
ne pentru o nouă viaţă în natură şi 
renaşterea din primăvară. I se 
asociau două sărbători anuale, unul 
la sfarşitul iernii, iar celălalt primă-
vara devreme. Cultul lui Tamuz 
centrat în jurul acestor sărbători în 
care primul celebra căsătoria sa cu 
zeiţa Inanna, şi cealaltă deplângea 
moartea sa în mâinile demonilor din 
iad. Pe parcursul celei de-a 3-a 
dinastii din Ur (c. 2112-c. 2004 î.Cr.), 
în oraşul Umma (astăzi Jokha), 
căsătoria zeului se sărbătorea în 
mod festiv în februarie-martie, Luna 
Umma a Festivalului lui Tamuz. 
Festivităţile din martie-aprilie, care 
marcau moartea sa par să fi fost 
efectuate prin procesiuni în deşert. 
Potrivit istoricului Alexander 
Hislop18, Tamuz a fost intim asociat 
cu religiile misterelor babiloniene şi 
începutul cultului lui Nimrod, 
Semiramidei şi fiului său nelegitim, 
Horus (o intricare cu Isis şi naşterea 
fiului de către o fecioară virgină… 
Forma originală a litereii babiloni-
ene a fost T †, identică cu crucile 
folosite astăzi în creştinism. Referin-
du-se la acest semn, Hislop scrie: 
"Tau mistic a fost marcat la botez pe 
fruntea Celui iniţiat în Mistere… De 
aceea virginele din Roma păgână au 
purtat-o suspendată la colierele lor, 
precum azi maicile mânăstirilor…  T 
sau X , în sine, nu a fost un simbol 
nefiresc pentru Cristos, adevăratul 
Mesia, iar Tau, "†", semnul crucii , 
semnul incontestabil al lui Tammuz, 
a fost peste tot înlocuit hermeneutic 
ca fiind creştin".19 

Moartea lui Cristos pe cruce a 
conferit în mod necesar un nou sens, 
asociind cu o concepţie de religie, nu 
numai non-creştină, dar în esenţa ei 
pluridirecţională spre deosebire de 
ea. Creştinii din cele mai vechi 

                                                 
17 Ezechiel 08:14 
18 (1807-1865), The Two Babylons 
19 Id, 1959, p. 198-199., 204-205 
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timpuri aveau obiceiul de a urmări, 
în lucrurile din jurul lor, aluzii 
profetice ascunse care să-i conducă 
la adevărul credinţei lor, şi adop-
tarea de către aceştia a formelor 
precum crucea sub diversele ei 
forme a fost, fără îndoială, influen-
ţată de ideea de semnificaţie ocultă 
creştină pe care ei o considerau a le 
recunoaşte în simbolurile utilizate şi 
care le-ar putea folosi ca semnificaţie 
specială la rândul lor, fără ca, în 
acelaşi timp, să stârnească resenti-
mente sau să şocheze pe cei în 
mijlocul cărora trăiau.20 În noul 
Testament cuvântul cruce apare 
doar de 29 de ori şi de fapt 
înlocuieşte cuvântul lemn, stâlp, 
aflat în poziţie verticală aflat în 
original (stauros), care desemnează 
un lemn ascuţit, vertical din lemn 
bine fixat în pământ ( poziţionat 
unul lângă altul în rânduri pentru a 
forma garduri sau palisade de 
apărare în jurul localităţilor, sau 
individual ca instrument de tortură 
de care infractori cu abateri grave 
ale legii erau suspendate în mod 
public în vederea morţii (sau, dacă 
erau ucişi deja, cadavrele lor fiind 
astfel dezonorate)21. Metoda de 
răstignire implica o bară la care 
mâinile condamnatui erau legate 
sau bătute în cuie, la fel ca şi 
gleznele. Biblia nu precizează în ce 
mod romanii au folosit crucificarea 
lui Cristos. Cele mai multe alte surse 
au presupus că bara transversală 
avea o inscripţie deasupra capului 
lui Isus "şi amândouă mâinile au 
fost străpunse de cuie (Ioan 20:25-
27). Cu toate acestea, acest lucru este 
departe de a fi o dovadă concluden-
tă, nimic neputând demonstra 
modul în care a fost răstignit 
Cristos."…noi predicăm un Cristos 
răstignit, scandal pentru Iudei, şi 
pentru păgâni o nebunie"22 Sfântul 
Paul doar justifică astfel credinţa în 
plata Mântuitorului păcatele noas-
tre, oferindu-se pe Sine ca să fie 

                                                 
20 Enciclopedia Britanica, Ed. 11., 1910, vol. 7, p.. 
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21 International Encyclopedia of Standard Bible, 

vol. 1, p.. 825 
22 Noul Testament, I Corinteni 1:23 

răstignit, dar nu omagiază crucea23. 
Datorită jertfei Sale voluntare, 
Dumnezeu a imputat neprihănirea 
lui Isus la cei care au credinţă în 
acest sacrificiu. Dumnezeu învaţă pe 
urmaşii Săi să I se închine în duh şi 
în adevăr24 Când El ne-a chemat, 
Dumnezeu ne-a spus să ne lepădăm 
de toate religiile false acestei lumi, 
ritualuri şi simboluri false, păgâne 
de cult, inclusiv cruce. Ca aşteptăm 
cu nerăbdare întoarcerea glorioasă a 
Mântuitorului pe acest pământ, cei 
care sunt adevăraţi soldaţi creştini 
trebuie să se renunţe la ceea ce este  
spurcat sau necurat. Dumnezeu 
doreşte ca Mireasa lui Cristos, 
Biserica, să fie găsită "fără pată sau 
zbârcitură sau ceva asemănător, ci 
să fie sfântă şi fără prihană"25, la 
venirea Sa. Răstignirea apare în 
filme chiar ca o cruce Tau, dar ceea 
ce pierdem din vedere este imaginea 
de ansamblu: că Mântuitorul nostru 
a trebuit să moară pentru noi, 
simbolul fiind spiritual. Cavalerii 
Ordinului de Malta au folosit crucea 
pentru a raporta simbolic aparte-
nenţa lor la supremul spirit al 
idealurilor care urmau să fie 
apărate, inclusiv pe cel al milosteniei 
şi ospitalităţii. 

 

Piramida ca moarte 
simbolică 

Romanii au făcut deci o formă de 
artă din crucificare ca un mijloc de 
pedeapsă capitală, după împrumu-
tul metodei de la greci şi fenicieni. 
Babilonienii, perşii şi asirienii au 
folosit de asemenea, diferite forme 
de răstignire, inclusiv tragerea în 
ţeapă. Evreii, însă, au considerat-o 

                                                 
23 Id, Galateeni 6:14 
24 Id. Ioan 4:23 
25 Id. Efeseni 5:27 

înspăimântătoare şi o priveau ca 
rezervată pentru sclavi şi cei mai răi 
criminali sau duşmani ai statului. 
Desigur, Isus nu a fost vinovat de 
nici o crimă sau păcat. Păcatele 
noastre l-au adus la pedeapsa cu 
moartea. Prin a lua pedeapsa asupra 
Sa, Isus a trebuit să moară de 
execuţie, şi răstignirea a fost modali-
tatea preferată Romei. Ordinele şi 
religiile moderne folosesc simboluri 
consacrate, unele dintre ele chiar 
protoistorice. Cine consideră idola-
tria un păcat, greşeşte, pentru că 
simbolurile în lemn şi piatră nu sunt 
altceva decât părţi ale unicului 
Dumnezeu. Crucea, la fel ca cele 
patru suprafeţe ale piramidei era 
utilizată de antici pentru a repre-
zenta cele patru mari forţe primor-
diale. Indiferent dacă era realizată 
cu patru braţe la fel de lungi, ea este 
prezentă de sute de mii de ani 
simplă, cu bucle, ca o svastică, ca un 
cerc înaripat sau crucea-piramidă. 
Din proiecţia liniilor unei piramide a 
fost stilizată crucea prin unirea celor 
patru vârfuri, reprezentând cosmo-
gonia şi împlinirea celor patru forşe 
simbolul punctului monoteist al 
divinităţii. Baza unei piramide este 
pătrată, construită pe baza unor 
repere şi direcţii astronomice. Încă 
dinaintea primului continent 
lemurian scufundat, această cruce a 
fost prezentă ca simbol trecând apoi 
în culturile Naga şi uigură, 
perpetuându-se până în timpurile 
Evului Mediu. Crucea reprezenta 
deci divinitatea cu cei patru mari 
stâlpi ai forţelor creatoare, definind 
baza credinţei şi cu toate că atât 
templierii, teutonii şi alte ordine au 
folosit-o, semnificaţia extraordinară 
a crucii de Malta constă în cele opt 
vârfuri, câte două pentru fiecare 
bază, cu specificitate ideatică, 
spiritual şi morală. Puterile magice 
ale acesteia nu se compară nici cu 
cele ale crucii de Lorena ale căror 
linii energetice acţionează într-un alt 
mod, chiar dacă scopul final 
reprezintă omagiul divinităţii. Iar 
moartea iniţierii în piramidă este 
renaştere, viaţă, înviere. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Icoana lumii 
 

2. Iaşii Academiei Mihăilene 
a sfârşitul anului 1829, printr-un cadru stabilit în 
Convenţia de la Akkerman, guvernatorul rus 
Peter Zheltukhin al principatelor române a fost 

însărcinat cu elaborarea proiectului constituţional cunos-
cut sub numele de Regulamentul Organic. Proiectul a 
fost întârziat de războiul în curs de desfăşurare şi 
epidemiilor de holeră şi ciumă bubonică până în 1831-
1832. Pavel Kisseleff a preluat apoi această sarcină, iar 
Gheorghe Asachi a servit ca secretar al consiliului din 
Moldova  (delegaţia cuprindea, de asemenea, pe Mihail 
Sturdza, Iordache Catagiu, Constantin Cantacuzino-
Paşcanu şi Costache Conachi). 

Calitatea se de membru pentru consiliul moldove-
nesc a scandalizat pe unii boieri, care au subliniat faptul 
că tratatul de la Akkerman numit pentru noua legislaţie 
să fie adoptate printr-un vot reprezentativ al unui Divan 
boieresc, dar în ciuda protestelor, consiliul şi-a continuat 
activitatea, fiind supravegheat de către fostul consul 
Minciaky; împreună cu Mihail Sturdza şi Ţării 
Româneşti Alexandru Vilara, Asachi a fost trimis la 
Sankt Petersburg pentru a obţine aprobarea împăratului 
Nicolae I, ceea ce a dus ca documentul să fie aplicat în 
ambele Principate. În versiunea sa finală, Regulament a 
aprobat eforturile sale educaţionale, reglementându-se 
învăţământul public şi transferul bunurilor donate de 
către Vasile Lupu la Şcoala Vasiliană. Asachi a salutat şi 
regulamentele comerciale oferite de Regulament, 
determinându-l să scrie o odă în cinstea lor. În contrast 
cu atitudinea sa de mai târziu, Asachi a încercat să 
introducă dispoziţii pentru unirea celor două principate, 
şi unele din intervenţiile sale în text au fost menite să 
faciliteze acest proiect. Se remarcă o atitudine progresivă 
plină de compasiune în ceea ce priveşte ţăranii, 
denunţând exploatarea muncii lor de către boieri.  

Când în Ţările Române nici măcar nu se cunoştea 
terminologia obiectelor care captau atenţia iubitorilor de 
frumos, când manifestările publice se reduceau la 
procesiuni religioase, Asachi este cel care deschide 
porţile frumosului şi inventează traducându-le, cuvintele 
prin care el defineşte forme concrete: “tabloanele” cu 
subiecte istorice, litografia redând monumente se 
datorează şi lui Asachi, care este unul dintre primii ce le-

a folosit şi impus pe pământ românesc, preocupările sale 

devenind discipline distincte ale artelor frumoase. În 
sculptură el introduce cuvântul mauzoleu, pentru ca 

monumentul de la Copou26 ridicat în cinstea Regula-

mentului Organic, construit de ingineri ruşi şi italieni, 
cioplit de meşteri aduşi de la Lwow cu piatră de la 
Şcheia să întruchipeze învăţăturile esoterice ale maes-
trului. Monumentul reprezintă un obelisc, ce simboli-
zează aşezarea legii noi asemeni unui epitaf grecesc din 
piaţa publică, cadrat de patru  lei,  ce  se  doresc  
întruchiparea  forţei  şi  nobleţei  generalilor  ruşi  (să 
nu uităm apartenenţa lui la Ordinul de Malta, 
ramura răsăriteană, ceea ce l-a şi determinat la 
ordinele lui Kisseleff să nu se alăture unioniştilor la 
Unirea Principatelor, aşezarea regulamentară fiind de 
fapt un ace susţinea interesele expansioniste ale trupelor 
de cupaţie ruseşti). Această realizare era doar un 
crâmpei din idealurile şi proiectele în  care plutea 
imaginaţia asachiană.  El visa o Acropolă a modernităţii, 
un Pantheon populat de statuile domnilor de pe a căror 
figuri se chinuia să scuture colbul uitării, să-i readucă 
la viaţă prin răspândirea imaginii lor printre toţi 
românii: Alexandru ce Bun, Ştefan cel Mare şi în 
mijloc cel ce i-a fost model şi protector – mitropolitul 
Veniamin Costache. Toate acestea, Gheorghe Asachi 
dorea să fie amplasate pe dealul Galata pentru a fi mai 
vizibile cetăţii Iaşilor27. 

Oscilând între ideile şcolii ardelene şi fratele său 
întru spirit, Ion Heliade Rădulescu, Asachi se interesează 
tot mai mult de sculptură şi sculptori ca Thorwaldsen, 
acel “Fidias al nordului”28 şi de elevul său Boris 
Ivanovici Orlowski, profesor de sculptură în Academia 
Împărătească de la Sankt Petersburg” el făcând reclamă 
tuturor acelor negustori de pretinse antichităţi care vor 
avea meritul de a impune un gust şi o modă pentru arta 

                                                 
26 Icoana Lumei, (1846), p. 223 
27 Gazeta de Moldavia, (1853), p. 272 :“Un mormânt al bărbaţilor ce am 

respectat şi a celora ce am iubit, expus fiind ochilor nu este numai o 
paradă deşartă, ci un îndemn de imitare pentru unii, iar pentru alţii un 
Paladium din care răsună un glas de mântuire în oara pericolului şi a 
alunecării noastre. Cumpănind asemene adevăruri nu putem tăgădui 
că îndatorirea către răposaţii este dictată de religie, de moral, şi chiar 
de politică” 
28 Albina românească, (1844), pp. 121-122, 125; România, 1838, p. 966 

L 

Asachi trebuie privit in completatea activităţii lui. A sprijinit şi dezvoltat 
invăţămantul de toate gradele in limba naţională, a pus ba zele unui teatru 
autohton, a intemeiat presa, a incurajat ştiinţa şi artele, a creat un sistem 
cultural-educativ, pe care l-a apărat până la sfârşitul vieţii. Generaţiile de 
după 1840 ii datorează mult. El este o verigă necesară şi trainică in 
neintreruptul lanţ al culturii româneşti. 
Daca in activitatea culturală realizările ii sunt preţioase, nici ca scrii tor nu 
poate fi total ignorat. Opera lui Asachi poate să ofere cititorului modern şi 
pagini de emoţie estetică. 

Eugen LOVINESCU 
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statuară clasică, necunoscută până în acel moment în 
Moldovai şi în ale căror atelierele se vor forma primii 
noştri sculptori. Tot el îi dăruie lui Liszt, cu prilejul 
concertului acestuia din ianuarie 1847 de la Iaşi, un bust 
pe care i'l modelase în grabă29. 

Asachi urmăreşte itinerarul invenţiei numită 
litografiei atunci când poposeşte la Roma unde, pe lângă 
vechile atelierele cum era cel al lui Dall`Armi apar cele 
noi ale lui Luigi Valadier, Rossi, Battistelli. Tot în Roma 
acelor ani exista o revistă30 – L`Ape italiana – care apărea 
ilustrată cu gravuri după marii pictori renascentişti. 
Numele acestei reviste nu poate să nu ne conducă cu 
gândul la Albina românească a lui Asachi31. Este sigură 
legătura pe care Asachi o stabileşte cu Vincenzo 
Camucci, care era nu numai cel mai renumit pictor 
neoclasic al Romei, ci şi un litograf pe măsură, sau cu 
Andrea Appiani – unul dintre primii litografi, profesor 
de desen al Biancăi Milesi – şi cu Bartolomeo Pinelli de la 
care Asachi a adus în mapa sa de desene o pânză ce se 
păstrează la Muzeul Naţional de Artă Venus şi Amor – şi 
care, la sugestiile lui Asachi şi din cum reiese şi din 
autobiografia lui C.D. Stahi, acesta ar fi executat chiar o 
pictură – “Mama lui Ştefan cel Mare”32. Cărturarul 
înfiinţează tipo-litografia „Institutul Albinei” unde vede 
lumina tiparului primul volum din lucrarea lui I. 
Kaidanov Istoria Imperiii Rosiene. Cel de-al doilea volum 
va aparea in anul urmator. Apoi în 1833 litografiaza şi 
difuzează tabloul istoric Ştefan cel Mare a Moldovei 
cuvântează al său testament politicesc, la anul 1504 

Este  necesară  precizarea  că  Asachi  se  află  în  
continuarea  unor  idei  în  ceea  ce priveşte importanţa 
litografiei în redeşteptarea sentimentelor naţionale. 
Asachi va fi cucerit de acest procedeu extrem de facil 
şi necostisitor – în comparaţie cu gravura în aqua forte ce 
se întrebuinţase până atunci. Celebră  a  rămas  
Gesellschaft  für  verveilfaltigende Kunst din Viena sau 
Gazette des Beaux-Artes, care este în sine o colecţie de 
opere ale celor mai mari gravori francezi din secolul 
trecut. Asachi era şi el în spiritului vremii. Albina sa nu 
era decât o variantă românească a Albinei italiene sau un 
corespondent provincial al celor două mari reviste de 
profil – cea vieneză şi cea pariziană33. El se iniţiase 
în lucrări “de interpretare” după clasici încă de la Roma 
când, la Vatican, copia frescele celebre ale lui Rafael. S-a 
găsit printre manuscrisele sale un tabel cu numele şi 
datele naşterii şi morţii marilor artişti34  de la Arnolfo 

                                                 
29 Albina românească, 1847, p. 17 
30 Remus Niculescu, Gheorghe Asachi şi începuturile litografiei în Moldova 
31 George Oprescu, (1954), Câteva precizări în legătură cu biografia lui 

George Asachi, în Studii şi cercetări de istoria artei, an I, nr. 1-2, ianuarie-
iunie, p. 221 
32 Muzeul Naţional de Artă, Galeria de Artă Universală, inv. 627 şi 

Remus Niculescu, op.cit., p. 70. 
33 I. Bianu, N. Hodoş şi D. Simionescu, (1912-1934), Bibliografia română 

veche, Tom. III, Bucureşti, p.374. 
34 Claudio Isopesco, Un artisto romeno dell’800 a Roma, Roma. 

di Lapo la Giovanni Cimabue, de la Giotto la Pietro 
Cavallini şi Simeone Memmi, autorul lor imaginându-se 
un Georgio Vasari moldav şi modern totodată35 Statuia 
lui Ştefan cel Mare realizată mulţi ani mai târziu reproduce 
închipuirea lui Gheorghe Asachi privindu-l pe domnitorul 
divinizat de el. 
 

 
 

Gheorghe Asachi a fost puternic impresionat de 
instituţiile pe care le-a văzut funcţionând în capitala 
rusă, şi a făcut tot ce a putut pentru a le reproduce în 
Moldova, având şi exemplele cunoscute în călătoriile 
sale din occident. După întoarcerea sa din Rusia, Asachi 
a devenit şef al Arhivelor Naţionale din Moldova, unde 
are oportunitatea de a publicat prima colecţie de 
documente referitoare la istoria ţării.  De la începutul 
anului 1834, el devine colaboratorul principal al 
domnitorului  nou-numit şi fostului coleg de consiliu  
din Moldova, Mihail Sturdza, cerând să se primească cât 
mai multe fonduri pentru a beneficia de acţiunile sale în 
a acorda prioritate educaţiei în limba "moldovenească" 
(română). În luna iulie a aceluiaşi an, Asachi a vizitat 
capitala Ţării Româneşti, Bucureşti, fiind acuzat de 
Minciaky că nu s-a ocupat de consolidarea cadrului 
comun al Regulamentului spre a asigura faptul că cele 
două versiuni nu au un conţinut diferit în principate. În 
mai 1833, el s'a mutat într-o casă nouă, proiectată şi 
construită în zona Muntenimea din Dealul Copoului, pe 
un teren cumpărat de la Lupu Balş; cam aproximativ în 
acelaşi timp, Institutul Albinei a fost redeschis pe o nouă 
locaţie. Iaşii s-au îmbogăţit cu numeroase clădiri 
proiectate de arhitectul Asachi.  

La sfârşitul anului 1834, la cererea lui, Sturdza a dat 
aprobarea pentru prima şcoală de fete din Moldova care 
s'a deschis în capitală. La data de 16 iunie 1835, tot în 
urma intervenţiilor lui Asachi, Academia Mihăileană, 
prima instituţie de limbă română de învăţământ 
superior, a fost inaugurată în Iaşii începutului de secol 
nouăsprezece. Ea a fost o instituţie fundamentală de 
învăţământ superior, şi nucleul Universitatea ieşiene de 
azi, care încă de atunci a găzduit cursuri ţinute de 
personalităţi culturale din Moldova, Transilvania şi Ţara 

                                                 
35 Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academie Române, inv. 4037; vezi. 
Remus Niculescu, op. cit., p. 70 
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Românească deopotrivă, inclusiv de către unii dintre 
tinerii rivalii ai lui Asachi; printre profesori s'au numărat 
Mihail Kogălniceanu, Ion Ionescu de la Brad, Eftimie 
Murgu, Ion Ghica, şi chiar Treboniu Laurian. În plus, 
Asachi a a prezentat un plan pentru a crea o şcoală de 
agronomie, care să funcţioneze alături de o academie 
militară a oraşului şi, prin 1848, a creat o şcoală de 
calificare superioară în inginerie. 

În 1836 îi apar volumele de versuri Poezii şi Fabule 
alese, precum şi manualul său de matematică. 

Pe 15 noiembrie al aceluiaşi an a fondat alături de 
Vornic Ştefan Catargiu şi Spătar Alecsandri (tatăl 
poetului Vasile Alecsandri), un conservator, ca pe 23 
februarie să aibă loc primul spectacol al Conservatorului 
filarmonic dramatic, cu drama Lapeirus şi comedia 
Vaduva vicleana, prelucrare de Gheorghe Asachi dupa 
Kotzebue. Tot in acest timp alcătuieşte şi cunoscutul 
Prolog. Pe 14 martie vede lumina tiparului suplimentul 
literar al „Albinei româneşti” — „Alăuta românească”, 
editează drama Laperius, compune drama Petru Rares 
care este jucată prima dată la 8 aprilie de catre elevii 
Conservatorului, publică manualul său de algebră şi 
compune, pentru serbarea militară din 8 noiembrie, dată 
in casele hatmanului Balş, meditaţia Privigherea ostaşului 
moldovean, pe care o editează sub formă de foaie volantă. 
 

 
După 1837, a fost numit şef al Teatrului moldove-

nesc, printre primele de acest gen special pentru a 

prezenta piese în limba română. La 20 februarie 1838 are 

loc primul spectacol de operă, reprezentaţie in limba 

română, cu Norma de Bellini, interpretat de catre elevii 

Conservatorului din Iaşi. Lucrează enorm şi editeaza 

manualul de geometrie elementară. Tot acum începe şi 

tipărirea atlasului său geografic. Conducând o echipă de 

elaborare a unui dicţionar german - român, subliniind că 

acest lucru a fost un răspuns la nevoia moldovenilor 

"pentru cunoaştere“. Din 1839 incepe editarea „Foii 

săteşti”. Tipăreşte drama Fiul pierdut şi comedia 

Pedagogul, prelucrări dupa. Kotzebue. Litografiază şi 

difuzează tabloul istoric Alexandru I, domn al Moldovei, 

luând coroana şi mantia din mâna solilor împaratului Ioan 

Paleolog. 

La începutul anilor 1840, el a devenit interesat în 

organizarea educaţiei pentru comunităţile armene şi 

evreieşti, pentru ca în 1842, ca rezultat al eforturilor sale 

să înfiinţeze o şcoală primară armeană. Acum începe 

tipărirea gazetei de popularizare a ştiinţei „Icoana lumii”. 

Litografiaza şi difuzează tabloul Zâna Dochia şi Traian, 

după zicerile moldo-românilor. Publica în 1841 revista 

„Spicuitorul moldo-român”, în paginile căreia vede lumina 

tiparului prima sa nuvelă istorică Ruxanda Doamna. Tot 

în acel an pune bazele învăţământului artistic şi 

politehnic prin inaugurarea Şcolii de arte şi meserii, 

precum şi ajută să stabilească prima bibliotecă publică, 

fabrica de hârtie de lângă Piatra Neamţ, o galerie de artă 

şi un Muzeul Naţional de Istorie. În acelaşi timp, 

Academia Mihăileană a fost desfiinţată şi transformată 

într-o şcoală în limba franceză (supravegheat de un 

profesor pe nume Malgouverné). Din 1842  în colaborare 

cu mai mulţi profesori ieşeni, începe publicarea 

dicţionarului enciclopedic Lexicon de conversatie, din care 

a apărut numai o fascicolă, editeaza volumul Fabule 

versuite (1844), publica memoriul Expoziţia stării 

invăţăturilor publice in Moldova, de la a lor restatornicire, 

1828, până la anul 1843 şi litografiaza tabloul istoric Lupta 

moldovenilor cu cavalerii crucieri (1845). 

Adversar declarat al Revoluţiei de la 1848 in 
Moldova, îşi dă demisia din posturile de referendar al 
şcolilor şi de arhivist al statului. Grigore Ghica, îi acceptă 
demisia, dar funcţiile pe care le va onora de aici incolo 
sunt de o importanţă inferioară celor de altădată. 
Conservatorismul, apărarea Regulamentului Organic, în 
faţa din ce în ce mai popularul curent liberal îl conduce 
spre un conflict deschis cu Kogălniceanu. Într-un fel 
presa sa a făcut jocul oficialilor ruşi, a evitat publicarea 
oricăror materiale legate de revoluţie, Albina Românească  
a criticat revoluţionarii, felicitând Rusia pentru 
trimiterea trupelor sale întru combaterea "anarhiei", 
Asachi aderând la tabăra separatistă. În 1848, Asachi o 
pierde pe fiica sa, în vârstă de 19 ani, Eufrosina, victimă 
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a epidemiei de holeră. A publicat două poeme scrise în 
memoria ei.  

În ianuarie 1850, la aproape un an după Tratatul de 

la Balta Liman tronul moldovenesc este acordat unui 

simpatizant reformator şi revoluţionar Grigore Alexan-

dru Ghica, Albina Românească  îşi schimbă numele în 

Gazeta de Moldova, adoptând un ton oficial. În această 

perioadă editeaza pastorala Mirtil si Hloe. (1850), 

litografiaza şi difuzeaza tabloul  istoric Batalia de la 

Baia.(1851), tipăreşte drama Petru Rares, partea I.(1853), 

aduna poeziile publicate, in afara de fabule, in volumul 

Culegere de poezii.(1854). 

In lupte politice care au urmat după plecarea lui 
Ghica şi războiul Crimeii, Gazeta de Moldova s'a 
transformat într-o platformă oficială pentru tabăra anti-
unionistă. După retragerea trupelor ruse a existat un 
interval de administrare austriacă, Moldova şi Guvernul 
Ţării Româneşti a revenit sub directa supraveghere a 
puterilor europene, sub guvernarea caimacamului 
Teodor Balş. În acest context, autorităţile otomane, prin 
vocea lui Fuat Pasha, a dat o relativă libertate  presei. 
Împreună cu Costache Negruzzi, Asachi a devenit din 
nou un cenzor oficial, obţinând din nou slujbele de 
arhivist şi inspector de şcoli din Moldova.  Tratatul de la 
Paris a impus crearea de divanuri ad-hoc, prin care s'a 
permis locuitorilor din cele două principate să'şi decidă 
viitorul, tabăra unionist văzând astfel o şansă pentru 
îndeplinirea obiectivelor sale; Asachi şi asociaţii săi au 
reacţionat vehement, şi, în mai 1857, s-au plâns la Poarta 
că unificarea va aduce numeroase daune. O lună mai 
târziu, guvernul caimacamului Nicolae Vogoride a 
fraudat obţinând o majoritate separatistă în Divan. În 
acest timp, Vogoride însuşi, Nicolae Istrati, şi consulul 
austriac Oskar von Gödel-Lannoy, au atras atenţia 
asupra falsurilor din listele electorale.  

Votul a fost anulat printr-un acord între al doilea 

Imperiu francez şi Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei; noi alegeri în luna august au reuşit să răstoarne 

rezultatele anterioare. În 1858, Gazeta de Moldova şi a 

încetat apariţia, reapărândt sub titlul Patria, cu aceeaşi 

poziţie conservatoare. Totuşi în acest timp. la 24 ianuarie 

1856 este reprezentată pe scena Teatrului Naţional din 

Iaşi piesa Tiganii, se editeaza volumul Nouvelles 

historiques, care reprezintă o traducere in limba franceză 

a nuvelelor tipărite până la acea dată in „Almanahurile de 

invăţătura şi petrecere”(1859). 

Situaţia s'a schimbat în ianuarie 1859, când Partida 
Naţională a fost capabilă să asigure alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, cât şi Domn 
al Ţării Româneşti, în ceea ce a fost unirea de facto a 
celor două ţări. După ce îl felicită pe Cuza pentru 
realizarea lui, Asachi a scris o Odă la Dumnezeu  care a 
proclamat fraternitatea românilor şi ideea că "puterea se 
află în unitate". Revista Patria a redus drastic articolele 
sale de susţineau separaţia principatelor, alocând mai 
mult spaţiu tipografic retipăririi documentelor oficiale. 
După ce Cuza a fost detronat şi alegerea unui domnitor 
străin peste Principatul român l-a determinat pe 
Gheorghe Asachi să reia poziţia sa separatistă:. pe 14 
aprilie 1866, după un incident în care mulţimile Iaşilor 
au protestat împotriva prelungirii unificării după 
domnia lui Cuza. Această atitudine a rămas un aspect 
misterios al carierei sale politice (pentru profani!) şi 
aceasta a fost şi asocierea sa la poziţia unor intelectuali 
de a respinge participarea lor la fondarea Academiei 
Române.  

Tipăreşte poezia Poetul, dedicată lui Vasile 

Alecsandri.(1861), apare a doua ediţie a Culegerii de 

poezii, dramele istorice Elena Dragos de Moldavi, Turnul 

Butului, Voichiţa de Romanie şi Petru Rareş, partea I şi a II-

a, îsi tipăreşte biografia. În 1867 vede lumina tiparului 

volumul Nuvele istorice, iar în 1869,  la vârsta de 81 de ani 

pleacă in călătorie la Lemberg, in Galiţia şi cumpară  

manuscrisul Ţiganiadei lui Ion Budai-Deleanu, pentru ca 

apoi Iaşii să’l însoţească pr ultimul drum la 12 noiembrie 

al aceluiaşi an, fiind îngropat la  biserica Patruzeci de 

Sfinţi.(continuare în ediţia următoare) 
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portret al cărturarului tipărit în a doua ediâie a colecţiei de proză scurtă 

 

Paladiul moldovenilor 

Pentru ziua aniversală a inaugurărei Academiei din Iaşi, serbată în 3 iulie 1838 
 

Dacă Troia-n a ei ziduri Paladiul ar fi păstrat, 
Care Gioe chiar din Olimp a trimes spre-a ei ferire, 

A lui Priamos domnie în putere şi-nflorire 
Teafără-ntre pericoli pe temeiuri ar fi stat. 

Nu a zeilor urgie, nu Ahilevs înfiorat, 
Nici a grecilor mii vase ce vărsau foc şi pieire, 

 
Nu Ulis prea înţeleptul, cu ghibacea uneltire, 

Ilion ş-a sale temple în ţărân-ar fi surpat. 
Cu asemene scop mare, naţiei mântuitor, 

Reglementul ca paladiu pe-Academie a urzit, 
Ca să fie de virtute şi ştiinţe viu izvor. 

Că Moldovei sânta Pronie fericire a menit 
Pe cât zelul şi credinţa vor păstra acest odor, 

Care după ani o mie p-orizon i-au răsărit. 
 

Gheorghe ASACHI 
 

http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Gheorghe_Asachi
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Octavian LAURENŢIU 

Punta Ballena 
Cum pleacă spiritul să întâlnească soarele după ce a cochetat cu luna o viaţă de 
om 
 

n urmă cu câţiva ani, Sandra a călătorit în Uruguay, 
împreună cu tatăl ei,  Liviu Pendefunda, care era 
invitat de Supremul Consiliu al Americii Latine, pe 

Carlos Paez Vilaró; acolo au avut onoarea şi bucuria să 
întâlnească un pictor autodidact, sculptor, scenarist, 
muzician şi arhitect care a militat pentru muzica şi 
dansul afro-uruguayan Candombe, a creat picturi 
murale în zeci de oraşe din întreaga lume, şi a construit o 
"sculptură vie" la malul mării, nu departe de Punta del 
Este, domiciliu, atelier şi muzeu totodată. Clădirea albă 
include forme organice neobişnuite care aduc în minte 
casa labirint a lui Salvador Dali de pe Costa Brava din 
Spania, sau unele dintre clădirile lui Antoni Gaudi din 
Barcelona. Acolo, în prezenţa staturii sale impunătoare, a 
vorbei blânde şi sfătoase, pictorul le-a prezentat 
lucrările, cărţile şi fotografiile cu prietenii, printre care 
Pablo Picasso sau Salvador Dali. În atelierul său a lucrat 
până în ziua morţii, lucid, impecabil, un model pentru 
toată lumea. Doar cu nouă zile mai devreme, artistul încă 
a bătut la tobe şi a mers alături de trupa "Llamadas", la 
unul dintre cele mai tradiţionale carnavale din Uruguay, 
în care afro-uruguayenii şi albii dansează pe ritmurile de 
Candombe, o muzică adusă de sclavi din Africa. 
 

 
 

Paez Vilaró, s’a născut în Montevideo pe 1 noiembrie 
1923. De tânăr, el sa cufundat în cultura  uruguayenilor 
negri, ale căror tradiţii i-ar fi inspirat o mare parte din 
munca de o viaţă.. Candombe era  inacceptabil social în 
anii ’40, dar este celebrat în Uruguay acum, datorită nu 
în mică măsură artei şi dedicării lui. 

 
 

 
 

Unul dintre cele mai dificile momente din viaţa lui 
Paez Vilaró şi care l’a marcat, povestindu-l îndelung, a 
fost în iarna anului 1972, atunci când un avion care îi 
transporta pe fiul său Carlitos şi alţi membri ai echipei 
sale de rugby s’a prăbuşit în Anzii chilieni. Autorităţile 
au abandonat în cele din urmă căutarea, dar Paez Vilaró 
nu a acceptat moartea fiului său, simţindu’i prezenţa. În 
cele din urmă, după şaptezeci de zile, fiul pictorului a 
fost gasit printre cei 16 supravieţuitori al căror calvar a 
fost relatat în filmul "Alive". 

Î 
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Imensele picturi murale ale artistului, pline de 
culoare şi metafore, pot fi încă apreciate pe zeci de clădiri 
publice din întreaga lume, de la sediul central al 
Organizaţiei Statelor Americane din Washington la 
Biblioteca Naţională din Buenos Aires din Argentina. 
Convins de faptul că zerapia culorilor poate calma 
durerea, el a donat numeroase picturi murale spitalelor, 
inclusiv Spitalul de San Fernando, Chile şi Spitalul 
Universitar Georgetown din SUA.  24 februarie 2014 
Punta Ballena a însemnat trecerea sa în eternitate. 
 

 
 

Relatarea scrisă de pictor, Istoria Carlos Miguel Paez, 
supravieţuitor al tragediei din Anzi povesteşte despre o 
viaţă marcată de un accident, care a putut fi depăşit 
numai prin credinţă, lucrul în echipă de supravieţuire, 
curaj şi optimism.  

 
Carlitos, cum este poreclit de cei dragi, a fost un 

băiat capricios şi răsfăţat. Viaţa lui s’a desfăşurat 
înconjurat de prieteni tatălui său, cum ar fi Brigitte 
Bardot, Andy Warhol şi Salvador Dalí, cât şi mama sa, 
care era atentă şi afectuoasă. Părinţii însă au divorţat 
când avea doar opt ani. Era pentru el evenimentul cel 

mai tragic, chiar mai tragic ca accidentul din Anzi. 
Relaţia cu tatăl său a fost întotdeauna foarte bună, deşi 
acesta a călătorit foarte mult, fiind recunoscut 
internaţional. Când tatăl său a decis să se stabilească la 
 

 
 

Punta del Este pentru a începe proiectul - Town 
House, Carlitos a fost alături de el- Credincios catolic, 
studios, hâtru şi vesel l+au fpcut să fie o persoană 
specială. 
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În timpul adolescentei a studiat la şcoala Maris din 
Montevideo, într’o clasă de elită "conservatoare" Deşi 
adolesxent seara venea acasă şi singurul hobbz a fost 
rugby-ul, plecând în turnee în Argentina şi Chile . Prima 
călătorie în Chile a fost organizată, cu închirierea unui 
avion Air Out uruguayan ce putea transporta 40 de 
persoane. La un nou turneu pentru un joc amical şi o 
şedere de câteva zile în Santiago, a fost închiriat un 
charter Aerial Uruguay, la fel cum făcuseră în anul 
precedent. Cele 40 de persoane de la bordul avionului 
erau echipa, membri din familii şi prieteni. Pentru mulţi, 
inclusiv Charlie, era prima dată când aveau să vadă 
zăpada; Carlitos şi colegii săi au ştiut că acea călătorie va 
fi de neuitat, dar nu ştiau încă de ce ... 

 

 
 

După ce au petrecut noaptea în Mendoza, Argentina, 
Carlitos şi coechipierii au continuat drumul, vineri 13 
octombrie spre oraşul Santiago. În principiu, piloţii nu 
au dorit să întreprindă călătoria din cauza vremii 

nefavorabile dar tinerii jucători de rugby au insistat şi 
după câteva ore au început turbulenţele. Norii erau din 
ce în ce mai denşi şi Carlitos a observat că avionul a 
început coborârea, iar după un zgomot puternic, 
aeronava a căzut într’un gol de aer. Şi s’a prăbuşit în 
munţi. S’a rupt în două părţi în înima Anzilor.  
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Carlos s’a rugat îndelung către Dumnezeu Tatăl, 

pentru ca apoi să solicite ajutorul Sfintei Fecioare tot 
timpul căderii. În accident au murit doisprezece oameni. 
Fericirea lui se iţea printre ţipete, sânge şi camarazii 
morţi. Teamă şi disperare era tot ce îl înconjura. Trei 
persoane au murit în prima noapte. Zilele au trecut, ei au 
inceput să găsească modalităţi pentru a supravieţui. 
Charlie s’a refugiat şi în sprijinul puterii spirituale. 
Dumnezeul, de care au auzit de atâtea ori în şcoală şi în 
educaţia lor religioasă, îşi făcea  simţită din ce în ce mai 
mult în mod real prezenţa. A zecea zi a fost cea mai 
importantă pentru experienţa andină. Atunci au aflat că 
nimeni nu’i mai caută. Au început să se hrănească cu 
dificultate din trupurile congelate ale celor morţi.  

 

 
 

Câteva zile mai târziu, în noaptea din 29 octombrie, 
în timp ce supravieţuitorii dormeau în cabina de pilotaj, 
un zgomot înfricoşător s’a coborât de pe munte.  
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O avalanşă de zăpadă i-a acoperit. Carlos ar Puţinul 
aer din cabină i-a ajutat şi pentru a nu fi înmormântaţi de 
vii au început să sape în zăpadă. În acea zi i-a murit cel 
mai bun prieten, Charlie.  

 
 

La 31 octombrie cabina aeronavei era încă acoperită 
de zăpadă şi supravieţuitorii nu a putut găsi o ieşire. Pe 
1 noiembrie, Carlos s-a rugat în numele tatălui şi al 
surorii lui cu care se întâlnea anual în acea zi. Carlos a 
simţit o mare legătură cu tatăl său care îi venea din 
munte, în timp ce acasă tatăl tot insista că au existat 
supravieţuitori. Mama lui Carlos l-a sprijinit pe fostul ei 
soţ să’şi continue căutarea; luna era cea care privită de 
tată şi fiu le înlesnea comunicarea în nopţile senine. De 
asemenea, şi alţi părinţi şi au fost alături de ei. Plin de 
speranţă, Carlos Paez Vilaró a călătorit în Chile, unde a 
încput căutări, dar fără rezultat. În munţi zilele treceau şi 
supravieţuitorii erau din ce în ce mai slabiţi, dar plini 
speranţă şi optimism. După 62 de zile în Anzi , cu 
ajutorul unui fermier ei au reuşit să ajungă în valea unde 
se aşezase o cruce mare în zăpadă, pentru a fi reperaţi. 
Era 22 decembrie 1972; 16 supravieţuitori s’au întors la 
familiile lor. Papa însuşi a spus că aceştia au fost vrednici 
copii ai lui Dumnezeu acceptând posibilitatea de a trăi 
aşa cum au făcut-o. Ascultându-l pe Carlos Paez, în 
minunatul său oraş-casă de la Punta Ballena, Sandra şi 
Liviu Pendefunda au rămas impresionaţi de cunoscuta 
magie telepatică a lunii, iar tendinţa de a picta sori 
destinici pentru toate zodiile am interpretat-o ca pe un 
por al fântânii prin zăpezi şi nori înspre lumină, înspre 
Dumnezeu, trecerea sa spre eternitate prin acel occulum 
pantheonic.. 
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Nicolae Busuioc  -  
Omul şi natura 
 

 

 
n aproape 200 de pagini36, 

eseistul Nicolae Busuioc a scos 
în evidenţă relaţiile fireşti, dar 

şi relaţiile conflictuale om-natură, 
evoluţia spre înţelepciune, natura 
fiind pentru om forţa vitală care 
susţine dinamismul. Incursiunea în 
lumea antică începe cu Aristotel, 
care observă că natura este interioa-
ră oamenilor, finalitatea acţiunii ţine 
de reflexiv, aspiraţie spre dezvoltare 
şi împlinire fizică. Natura, infinită în 
spaţiu şi timp, ni se dezvăluie în 
multiplicitate, reprezintă universul, 
deasupra tuturor raţionamentelor, 
semnificaţiilor. 

Contemplarea naturii în psihote-
rapie îndepărtează omul de gânduri 
negre şi îl formează în direcţia 
dreptului la viaţă, la fericire, omul 
raportându-se mereu la natură şi 
divinitate. O incursiune în gândirea 
frumoasă a înţelepţilor, de la 
Aristotel la Spinoza, evidenţiază 
ordinea şi dezordinea, binele şi răul, 
relaţia conflictuală om – natură, 
unde distingem mai mult provocare 
decât contemplare, dar şi un 
principiu de evaluare în istoria 
cunoaşterii. Înţelepţii au meditat la 
temeiurile naturii , la momentele 
fondatoare ale gândirii, la mişcarea 
universului (natură unică), imanenţa 
lucrurilor naturale, la filosofia 
naturală, unde ’’ fiinţa este acţiune şi 
acţiunea este fiinţă ’’( Aristotel ). 

Convins că mişcarea duce la 
schimbare, filosoful a studiat diferite 
specii de mişcare, esenţa omului, 
esenţa vieţii, esenţa timpului, natura 
care preexistă în om, spontan, 
originar, fiinţele naturale prin 
analogie cu munca umană. În 
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 Nicolae Busuioc  , Omul şi natura, Editura 

Vasiliană  98, Iaşi, 2013. 

 

viziunea lui Descartes, 
Dumnezeu este un meşte-
şugar perfect, iar natura 
acţionează conform legilor 
instaurate; Lucreţiu deslu-
şea în cunoaşterea naturii, 
cunoaşterea realităţii, 
Heraclit constata că nimic 
nu este stabil în lumea 
cosmologică, în timp ce 
Democrit era interesat de 
compoziţia atomică a ma-
teriei, de mişcarea combi-
nată a fiinţei şi nefiinţei. 

 
Întoarcerea la natură este 

susţinută de Jean Jacques Rousseau, 
obişnuit să vadă în om un rafinat 
degustător din esenţa naturii şi 
culturii, să analizeze percepţia în 
totalitate, să aibă un sentiment al 
unităţii. Natura înseamnă şi o lume 
a simbolurilor, în care Mircea Eliade 
reliefa suportul metafizic: muntele, 
aspiraţie ascensională spre sublimul 
spirit; grandoarea mării e de nuanţă 
spaţială, grandoarea pădurii e de 
nuanţă temporală, cu tendinţa de 
reintegrare în timpul mitic. 

În multe opere, pădurea situată 
între real şi fabulos, reprezintă 
liniştea spiritului corespondenţa 
între copac şi om, transgresarea 
sufletului în imaterial şi invizibil, 
când omul şi natura se întrepătrund 
şi permit parcurgerea spaţiului de la 
percepţii la interpretări existenţiale. 
În câteva pagini, Nicolae Busuioc 
aminteşte de adepţii naturismului: 
artişti plastici (Rodin, Manet, 
Monet), scriitori (Francis Jammes, 
Novalis,  Holderlin, Appollinaire, 
Esenin, Sadoveanu), dar şi de 
filosofii, care au cugetat despre om. 
Rousseau considera omul bun de la 
natură şi corupt de societate. Freud 
remarca fondul deficitar al acestuia, 

şi rolul societăţii de a-l situa cât mai 
sus pe scara umană, având un 
potenţial în stare să se dezvolte prin 
educaţie. Dacă Rousseau evidenţia 
amintirile şi reveriile cu semnifi-
caţiile lor, Emil Cioran îşi imagina că 
omul adevărat este ţăranul, care în 
fiecare zi reîncepe aceeaşi viaţă în 
aceeaşi natură; autenticitatea exis-
tenţei îşi are punctul de plecare în 
primordial, iar acum ţăranul, cu 
bunul simţ, e pe cale de dispariţie. 
Acesta se îndepărtează de natură, de 
el însuşi, lăsând în urmă tristeţe 
mare. De aceea avem revelaţii când 
redescoperim universul şi uităm de 
aspectele grave, extaziaţi în faţa 
muntelui şi a mării, pătrunşi de 
poezia sublimului şi de sentimentele 
adevărate. 

 
O altă secţiune a cărţii pune în 

dialog arta cu natura, într-un spaţiu 
mirific, la grădina botanică, unde 
autorul întâlneşte plantele, arborii, 
fluturii, intră într-un  dialog despre 
frumosul natural, apelează la 
caracterul ludic al artei, fascinat de 
zborul fluturilor, de plăcerea 
senzorială. Un dialog cu un pictor 
reliefează emoţia estetică profundă, 
care se confundă cu sentimentul 
moral şi uneori se află în opoziţie cu 

Î 
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sentimentul dorinţei, utilului. 
Frumosul nu rămâne ceva exterior  
fiinţei, este un anume tip de plăcere, 
o aparenţă în care se complace 
artistul, până când jocul atinge 
punctul maxim la care se ajunge 
jucându-se, cu fondul fiinţei noastre. 
De aceea artiştii simt plăcerea să 
creeze, să imagineze, să producă 
opere, să atingă intensitatea plăcerii 
estetice, armonia, sensibilitatea 
iubitorului de frumos. 

 
Dialogul profesor – pictor 

continuă cu dezvăluirea unor 
sentimente imorale ( ura, mânia, 
răzbunarea), sentimente rudimenta-
re care ne coboară pe scara evoluţiei, 
în timp ce sentimentul de admiraţie 
ne înalţă, admiraţie în natură şi în 
operele culturale. Lumea ar fi urâtă 
fără poezie şi arte, fără cultul pentru 
frumos, întâlnit la grecii antici 
(puritatea formei, proporţii armoni-
oase), dar şi în Renaştere, iar azi 
acest cult şi-a pierdut din impor-
tanţă, cartea intră în competiţie cu 
site-ul , arta este rezervată unei elite 
restrânse. Şi omul modern are 
nevoie de emoţie artistică, de mister, 
de poezie, de conflicte interioare, 
atâta vreme cât totul curge ( panta 
rhei ), mişcarea produce schimbare 
în natură, în gânduri, întrebări, 
uimiri, frămân-tări de idei, trăiri. 

Revenind la sentimentul naturii, 
eseistul Nicolae Busuioc are în 
vedere istoria naturală ( Buffon ), 
universul cugetat după un sistem 
general şi o metodă perfectă, desci-
frarea legăturilor intime (inconşti-
ent, raţiune), conexiunile cerebrale, 
varietatea creaţiei, formele lingvis-
tice, imaginile artistice, miturile şi 
riturile religioase.. Pus în mişcare de 
emoţii, iluzii, fantezii, omul medi-
tează, apelează la limbajul concep-
tual, emoţional, la limbajul imagina-
ţiei literare, parcurgând drumul de 
la omul raţional la omul symboli-
cum ( Ernst Cassirer ). 

 
Un titan al culturii cu deschi-

dere spre curiozitate şi cunoaştere 
este Goethe, care a anticipat o orien-
tare modernă, referindu-se la 
conexiunile ce apar când scriitorul 
îşi elaborează opera. Ajutat de 
ştiinţele naturii, Goethe a cunoscut 
oamenii cu adevărat, a reflectat 
asupra caracterelor şi a creat o 
tipologie diversă de personaje.  

 
În studiile experimentale, 

Humboldt a îmbinat armonios stu-
diul particular al fenomenelor cu 
viziunea de totalitate a lumii. Omul 
fiind o fiinţă creatoare s-a aflat în 
centrul unor viziuni cosmologice şi 
antropologice. În Jurnalul antarctic, 

Emil Racoviţă a încercat să evite 
ruptura dintre natură şi cultură, 
scoţând în evidenţă orientarea 
antropologiei , care consideră omul 
o fiinţă culturală, menită să evolueze 
spre ’’rafinamentul individual ’’, 
spre umanitatea omului, înzestrat cu 
misiune morală şi culturală. Pentru 
exemplificare , eseistul a ales opera 
Muntele vrăjit de Thomas Mann : 
iluminare, miracol, forţă, înţelepciu-
ne, credinţă, iubire, frumuseţe, me-
lancolie, suferinţă, absurd existen-
ţial, simbol viu, realitate transfigura-
toare, o nouă viziune asupra 
timpului. M. Sadoveanu a înlocuit 
absurdul, care destramă ordinea, 
firescul, normalul, naturalul cu des-
crierea naturii, priveliştea, splendoa-
rea, sentimentul naturii, viziunea 
cosmologică – o polifonie excepţio-
nală. Creanga de aur este un simbol al 
legăturii imateriale, transcendente, 
în afară de timp, aflată la intersecţia 
raţiunii cu transcendenţa; opera 
cuprinde secretele vieţii, lumii, 
sensul treptelor universului. 

 
Lumea este înţeleasă ca reverie, 

imaginea omului se află sub semnul 
efemerităţii, iar cea a naturii este 
eternă. Nicolae Busuioc face o 
incursiune de la realitate la intuiţie, 
aducând în prim plan sensul 
frumuseţii, splendorii naturii, mitul 
regenerării, dezlănţuirea forţelor 
sacre ale vegetaţiei, simbolul grâului 
ca mesaj despre transcenderea fiinţei 
( un tip de comunicare ). A regândi 
sensul vieţii înseamnă a analiza cele 
cinci principii fundamentale: om –
om , om – societate ; om – natură ; 
om – univers ; om – sine , presupune 
integrarea armonioasă în urma 
luptei între omul biologic şi cel al 
cunoaşterii şi în sfârşit, o recuperare 
a omului : psihică, culturală, socială 
şi cosmică. 

 

George BĂDĂRĂU 
 

 
  

Juriul, laureatii si invitatii Rezonantelor Udestene 2014 
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Epic în România de azi 
 
 

u ştiu dacă absenţa din 
manuale a autorilor ulti-
melor decenii sau incapa-

citatea criticilor autorizaţi de 
anumite cercuri de olgarhi pseudo-
intelectuali au condus la o 
răsturnare valorică fatidică pentru 
viitorul literaturii româneşti. Nu ştiu 
dacă prezenţa copleşitoare a unor 
nume afiliate unor oculte mai puţin 
iniţiatice cât practice şi de comandă 
din umbră nu zădărniceşte valoarea 
să se mai reprezinte ea însăşi prin 
creaţie adevărată, dar cu siguranţă 
există nume ce vin în forţă prin 
roman psihologic (Emil Lungeanu, 
Gheorghe Andrei Neagu), istoric 
(Ion Muscalu, Gheorghe Schwartz), 
de aventură ori poliţiste (Eugen 
Ovidiu Chirovici, Olimpian Unghe-
rea) sau esoteric iniţiatic (Emilian 
Marcu), precum şi romanele unor 
poeţi de marcă sau critici repre-
zentativi ce îşi asumă pentru 
posteritate şi epicul (Horia Bădescu, 
Adrian Alui Gheorghe, Gellu 
Dorian, Liviu Pendefunda etc). Mă 
voi opri asupra câtorva care, dacă 
nu s-au impus încă sau suficient, 
timpul va da dreptate aprecierilor 
mele. 
 
 
 

Marotele 
Cătălin G. Rădulescu 
 

n proza sa bogată, fecundă şi 
plină de profunzime, Cătălin 

G. Rădulescu37 scrie în tradiţia 
epicului obiectiv, din perspectiva 
observatorului prezent la desfăşura-
rea evenimentelor ce constituie 
osatura şi carnea lor, aducând o 
lume parţial uitată. 

                                                 
37

 Marotele, Ed. Contact international, 

2014 

Remarcăm valorificarea tuturor 
mijloacelor de creaţie care stau la 
dispoziţia scriitorului în conformi-
tatea statutului său asumat de 
participare la naraţiune întru reali-
zarea unor tablouri pertinente de 
viaţă, majoritatea devenite istorice, 
antedecembriste. Detaliul, vivacita-
tea relatării şi dialogul sunt printre 
cele care participă la redarea 
veridică a lumii în care personajele 
amplifică cronologia limbajului pen-
tru susţinerea interesului ascendant 
al cititorului. Observăm, nu fără 
admiraţie, dozarea şi echilibrarea 
amănuntelor într-o expunere ce 
reliefează punctele importante care 
susţin caracterul alert şi cumpătat al 
naraţiunii. Marota, obiect esenţial în 
mâna bufonului, manevra pitiatic 
deciziile luate de împărat pentru 
cursul evenimentelor, ascunzând 
manipularea - bagheta magică, armă 
dictatorială ce îmbina persiflarea şi 
nebunia cu mascarea potenţelor sale 
pseudo magice – reprezenta sceptrul 
ocult al camarilei. Aşa şi Rădulescu 
are harul nativ de a manevra cu 
abilitate pana cu aspect de marotă, 
dirijându-ne pe noi, cititorii.  

 
Autorul crează o lume bine 

conturată spaţio-temporal, plină de 
dramatism şi uneori suspans, în care 
ochiul naratorului auctorial surprin-
de cu acuitate sentimente, idei, 
acţiuni, indiferent de subiectul 
dezvoltat. Ca o sinteză, poate salu-
tară pentru cititorul needificat 
asupra a ceea ce a îndriduit gene-
raţii, iată un fragment edificator: 
,,Cum să uit acele vremuri totuşi 
fericite când o trăgeam pe ţiţa Nue 
de mameloane fără ca ea să ne 
spună părinţilor? Cum să uit cum 
m-a împiedicat administratorul 
Oanză Gaz să culeg ciuperci otrăvite 
din pădure, intenţionând tocmai să-
mi frig spre a mânca una - cu riscul 
de a da foc şi pădurii? Oanză Gaz 

mi-a dat numai una după ceafă - 
taică-meu o chelfăneală în toată 
regula! - Cum să uit beţia de pomină 
a lucrătorilor viei după primirea 
simbriei pentru luna lucrată – cum 
să uit cum spre dimineaţă, mahmur, 
beţivanul satului care nu venise nici 
o zi la lucru primind cât merită 
pentru ce prestase - a venit totuşi la 
petrecerea oferită de proprietar cu 
prilejul încheierii recoltatului viei şi, 
într-un matinal acces bahic, s-a 
răzbunat pentru crunta exploatare 

burghezo-moşierească dând cep 
butoiului cel mare cu must al 
acestuia, provocându-i o însemnată 
pagubă materială?“(p.13-14) 

 

 

Prozele Lumina nu vine nici de la 
apus, Marotele, Băiatul cu bricheta, 
Ştiri noi din lagărul numărul 
şaisprezece, accentueză ambiguitatea 
personajelor care nu-şi pot adapta 
conduita restricţiilor ideologice ale 
vremii. În Judecarea Annei Karenina, 
Contele, Nişte inconştienţi, La cruce, 
Cafeaua musafirului meu, Legenda 
fezandatorului singuratic, Dimensiuni 
infinitezimale, sesizăm deschideri 
spre eliberarea spiritului, dincolo de 

N 

Î 
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întâmplările propriu-zise, focalizate 
în imagini presărate printre rânduri 
ca indicii dobândite de autorul 
înrolat între fantastic şi realitate. Am 
remarcat printre prozele ceva mai 
apropiate de o nuvelă (microromane 
- subintitulate de autor), Noaptea 
Tuturor Sfinţilor, scrisă magistral, în 
moştenirea marilor noştri Rebreanu, 
Teleajen sau Slavici. Este o proză 
autentică care impresionează.  

 
O altă proză de mare 

profunzime este nuvela Hohot de 
cristal plină de un discurs care curge 
fabulos, precum apele fluviului spre 
mare. Forţa prozatorului poate fi 
asemuită printr-o astfel de metaforă. 
Numele personajelor, adaptate după 
I.L.Caragiale sau Viorel Cacoveanu 
sunt reprezentative, de remarcat 
fiind alegerea excepţională a 
tovarăşului Gunoi. Frustrările lui 
Rădulescu, reprezentant al români-
lor de bun-simţ, apar pregnamte şi 
în Inimă de dulgher, Comprimatorii, 
Revoluţie şi premeditare, Visul unei seri 
de toamnă, Aceste divorţuri etern 
amiabile, destinul potrivnic, acceptat 
tacit de conştiinţa autorului, reluând 
sentimentul general pe care îl 
însămânţează acesta în inima citito-
rului, acela de curgere implacabilă a 
lumii spre deznodământul sugerat, 
şi el acceptat cu condescendenţă. 
„«1. La început a făcut Dumnezeu cerul 
şi pământul. 2. Şi pământul era 
netocmit şi gol.»...”(p.190) O lume 
care îşi începe geneza, o lume care 
promite o nouă direcţie tematică a 
prozelor ancorate excesiv în 
realitatea românească a ultimelor 
decenii, literatură care merită să ne 
delecteze şi în acelaşi timp să 
constituie o mărturie a vremilor este 
sugestiv intitulată Treptele lui Iacov. 
Timiditatea şi complexele autorului 
îşi au, însă, sfârşitul prin apariţia 
acestui reprezentativ volum, care, 
primit cum merită de critica de 
specialitate, constituie debutul cel 
mai valoros din proza contempo-
rană românească.  

 
 

 

 
Îngerii din 
Moscopole. 
Exilul 
Catia Maxim 

 
u este departe timpul 
când vor ieşi şi alte 
dezvăluiri în faţa unui 

popor care nu cunoaşte nici istoria 
recentă, nici... 
 

A o citi pe Catia Maxim 
înseamnă delectare, ingenuitate 
mixată cu maturitate intelectuală 
debordantă. A o citi cu lejeritate în 
multiple registre prin care se poate 
adresa oricărui cititor, iată harul 
care îl face pe scriitor să obţină 
notorietate indiferent de subiectul 
abordat, iar dacă şi acesta dinurmă 
sondează profunzimi istorice, 
structurale ori virtuale, frizând 
suspansul ideatic, atunci înseamnă 
că avem în faţă un scriitor de marcă, 
pe care doar opera îl reprezintă, nu 
o cronică modestă ca a mea.  

 
Deşi situat într-un loc destul de 

izolat în munţii din sudul Albaniei 
de azi, oraşul a devenit în trecut cel 
mai important centru al aromânilor, 
cu o dezvoltare financiară şi 
culturală remarcabilă. Unii scriitori 
au afirmat că Moscopole în zilele 
sale de glorie (1730-1760) a avut mai 
mult de 70.000 de locuitori, iar 
legenda spune că avea şaptezeci de 
biserici. Potrivit  istoricului suedez 
Johann Thunmann, care a vizitat 
Moscopole şi a scris o istorie a 
aromânilor în 1774, toată lumea din 
oraş vorbea aromână, dar ştiau şi 
greacă, italiană, germană pe care le 
utilizau pentru contractele lor cu 
Europa. Distrugerea sa a început în 
1769 ca urmare a participării 
locuitorilor la revolta antiotomană 
din 1770 şi a culminat cu 
abandonarea şi distrugerea cetăţii în 
1788. 

 

 
 

Îngerii din Moscopole este încă 
o carte38 care ne aminteşte de o lume 
pierdută, în ultimii ani, după 
romanul lui Virgil Enătescu. Se pare 
că obsesia unui vis care se 
îndepărtează îi domină pe români: 
suntem altceva decât vor alţii să 
credem sau să ştim... O lume, în care 
războaiele n-au încetat şi pacea era 
doar clipa de visare, meditaţie ori 
rugăciune, este suspusă în 
dezvăluiri pe care Catia Maxim o 
realizează în acest roman, urmărind 
viaţa din cea mai importantă cetate a 
Balcanilor medievali. 

Imagini de o rără frumuseţe 
împlinesc descriirile. La capătul 
scării, uşa de la intrarea în pod... îmi 
pare hotarul spre niciunde (p.6), o 
priveşte cu drag şi odaia se luminează... 
mobilele tresar şi zâmbesc... au răsfăţat 
case alintată de soarele proaspăt, 
muntele respiră parfumul tulburător de 
pădure (p.13). Întunericul pândeşte 
clipa când să devină stăpân peste 
Gramos (p.45). Dialogul şi acţiunea 
dau pe lângă aceste minunate pagini 
de poesie o structură epică care ne 
arată că între Iannina, Bitolia, Viena 
şi Veneţia se afla centrul civilizaţiei 
vechii populaţii balcanice inundată 
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 Catia Maxim, Îngerii din Moscopole. 

Tracus Arte, 2011 
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din toate părţile de migratorii ce se 
aşezau aici atraşi, probabil, de 
frumuseţea şi bogăţiile regiunii.  
Îmbrăcămintea, îndeletnicirile, hra-
na, obiceiurile străvechi, îmbinate cu 
religia creştină, descrierea metro-
polei sunt elemente ce reconstruiesc 
o mică parte din bijuteriile cărţii 
(fără a face referire la Cosma şi 
profesia sa). 

 
Palatul Arhonţilor, Academia 

Nouă, fântâna arteziană, tiparniţa, 
centrul cultural, atelierele (de 
prelucrare a aurului şi argintului), 
Palatul Consiliului reprezintă doar 
câteva dintre măreţiile cetăţii de 
odinioară. În acest cadru se desfă-
şoară o viaţă patriarhală, ameninţată 
tot mai mult de invidie şi dorinţa de 
putere şi înavuţire a cotropitorilor. 
Am remarcat o caracterizare genială 
a momentului. Celor puternici nu le-a 
păsat de ceea ce ne închipuim sau 
simţim noi. Au tăiat şi spânzurat peste 
capetele noastre, fie sub flamura mai 
multor steaguri, fie ajutaţi de armate de 
preoţi creştini sau islamici (p.119). Şi 
autoarea descrie apoi blestemul 
ortodoxismului sub turci, ruşi, greci. 
Cupolele aurite demonstrează azi 
doar apanajul funcţiei, al orgoliilor. 
Bisericile din Moscopole,... seamănă cu 
nişte ambarcaţiuni lungi, împărţite în 
trei, aqu altar şi absidă, acoperiş plat, 
sunt acoperite cu ţigle şi mai toate au 

fost construite la câţiva metri sub 
pământ... (p.123). 

Micile scăpări de argou (dialect) 
armânesc înfrumuseţează cartea. 
Multele mărturii amintite (unele 
chiar în original) readuc anii pe care 
un autor de excepţie, cum este Catia 
Maxim, îi venerează şi învederează 
totodată. Deşi la final cei doi 
îndrăgostiţi, un cuplu care trebuia să 
se înfăţişeze altfel în faţa Domnului, 
devin îngeri şi martiri totodată, deşi 
suntem oripilaţi de un deznodământ 
apocaliptic, cartea captivează, are 
forţă şi vigoare, iar scriitoarea 
rămâne un condei de aur al prozei 
româneşti contemporane: Copacii se 
dau la o parte din faţa gloanţelor 
înnebunite să înfăşoare muntele într-un 
fum gros şi înecăcios (p.133). Romanul 
Catiei Maxim merită citit, şi pentru 
surprinderea unui moment istoric 
inedit, dar şi pentru calitatea prozei 
în sine. 

 
După ce noaptea îşi strânge... 

veşmintele zdrenţuite (p.50 E), 
populaţia, urmărită prin intermediul 
unora dintre personajele romanului, 
pleacă în refugiu, într-un exil din 
care nu se va mai putea întoarce 
niciodată, moment de destrămare a 
unui nucleu, cauză de început al 
sfârşitului aromânilor. Sunt descrise 
noile atlantide, cetatea Bitoliei de sub 
muntele Peristera, Salonicul şi 
reconstituirea istorică a unor 
drumuri care pleacă şi ajung până la 
Halle. Sursele istorice, marii oameni 
care au contribuit la ridicarea 
Europei Centrale şi a Greciei sunt 
pomeniţi de autoare. În dorul 
reconstrucţiei Moscopolei aceştia au 
participat la frumoasa arhitectură a 
Vienei şi Budapestei, inclusiv în 
Transilvania. Ţările Române nu le 
oferea nimic, sub turci, ruşi şi 
trădători ahtiaţi după caftan şi 
pungă.. A doua carte39 este, de fapt, 
o addenda menită să deschidă ochii 
cunoaşterii celor care azi nu-i mai 
interesează decât cultura hot dog şi 
Coca Cola. Bravo Catia! S’bănezi! 
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 Catia Maxim, Îngerii din Moscopole. 

Exilul, Tracus Arte, 2013 

 
 

Sosia 
Dafin Mureşanu 
 

intr-o nebuloasă de dincolo 
de păduri, asemenea prozei 
lui Horia Bădescu, dar 

cuprinzând elemente borgiene, se 
desprinde Dafin Mureşeanu. M-am 
înfruptat din proza lui Jorge Luis 
Borges, din alegoriile lui Mario 
Vargas Llosa sau Paulo Coelho, am 
derapat în interiorul metafizic al 
scrierilor lui Umberto Eco sau Liviu 
Pendefunda, dar acest florilegiu epic 
al unui talentat scriitor, fiul unui 
mare poet şi un excelent şi 
recunoscut neurolog al lumii 
medicale contemporane, depăşeşte 
cu mult şi cele mai aplaudate 
realizări ale unor confraţi care se 
cred datorită relaţiilor de gaşcă a fi 
mari scriitori. Nu sunt. Mărturie stă 
tocmai acest volum extraordinar 
conceput editorial, dar şi felul în 
care înţelege autorul să se dăruiască 
minţii avide de măreţie spirituală a 
cititorului. 
 

 
 

Născut pe 14 Martie 1962, în 
Prundul Bîrgăului, autorul publică 

D 
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această carte40 după ce anterior îi 
mai apăruseră "Un singur ucigaş41" şi 
"Experimentul42". Trebuie subliniată 
reticenţa cititorilor în faţa unor cărţi 
de beletristică ai căror autori nu sunt 
cu totul încadrabili în mijlocul 
scriitorilor de profesie. Dar când 
atâţia critici literari recunoscuţi prin 
obiectivitate remarcă talentul de 
povestitor al scriitorului şi influenţa 
benefică a marii literaturi universale 
asupra acestuia, nu avem cum să nu 
lecturăm şi să ne aplecăm acestei 
minunate cărţi de proză scurtă. 
Petru Poantă a  susţinut realismul 
magic, labirintic şi fantasticul ce 
răzbate din volumul lui Dafin 
Mureşanu; jurnalistul şi prozatorul 
Eugen Ovidiu Chirovici, accentu-
ează dificultăţile ce le întâmpină un 
cititor neavizat rătăcindu-se între 
paginile scrierilor sale, dar nu uită 
să amintească un real succes la 
public. Discret, continuînd tradiţia 
scriitorilor medici, Vasile Voicu-
lescu, Augustin Buzura, Emil 
Brumaru sau Liviu Pendefunda, 
autorul ne introduce în atmosfera 
unei lumi aparent obişnuite, în care 
însă se desfăşoară naraţiuni demne 
de o pretenţioasă şi exigentă litera-
tură. Vremea, un atribut temporal, 
trece printre personaje şi peisaje cu o 
vocaţie virtuală, mimetic adaptată 
strategiilor sale narative, fantastice 
ideatic. Numesc virtual ceea ce, 
poate, scapă cititorului neobişnuit 
cu proza scurtă echivalentă unui 
poem, care ascunde dincolo de 
liniile acoperite cu cuvinte idei ce 
merită şi îndeamnă la a fi 
identificate şi utilizate ca vehicul de 
accedere în irealul minţii omeneşti. 
Poate aici e legătura ocultă dintre 
scriitor şi specialistul în patologia 
concretă a intelectului.  

 
Dafin Mureşeanu este un 

narator prin excelenţă. Dacă n-ar fi 
nevoit să-şi atribuie majoritatea 
timpului profesiei medicale, de 

                                                 
40 Dafin Mureşeanu, Sosia, RAO, 2010 
41 Un singur ucigas, Dafin Mureşanu, Editura 
CLUSIUM, Cluj-Napoca, 
42 Experimentul, Dafin Mureşanu, Editura 
LIMES, Cluj-Napoca 

dascăl şi cercetare, cu organizarea a 
zeci de manifestări ştiinţifice pe an, 
numărul romanelor pe care le-ar fi 
elaborat, şi care sunt cu siguranţă 
între neuronii săi în stare latentă, ar 
fi fost destul de mare pentru a-l 
cunoaşte ca un foarte mare scriitor al 
României. La el relaţia dintre 
realitate şi ficţiune îmbină tocmai 
(dacă ar fi să gândesc amintindu-l 
pe Jung) acest expozeu mental între 
sinele autorului şi personajele sale. 
De la a privi soarele drept în faţă ... sub 
forma unui cerc luminos, ameninţător şi 
plin de pericole, pînă departe, către urşii 
ciocolatii ai căpiţelor de fân (p.9) până 
când dovlecii au crescut foarte mari şi 
cârtiţele îşi scot capul de sub glie să se 
pozeze cu brânduşele, iar peste oraşe au 
pus stăpânire pescăruşii spintecători 
(p.146), autorul urmăreşte magia 
oglinzilor în care se reflectă spiritul 
sugerat prin chipul mişcat al unei 
biserici vechi, iar în locul crucii stătea 
un cuib ca de barză- Foşnetul pădurii şi 
un vânticel ce se înfăşura pe un fus cu-n 
vârf în nori şi cu celălalt în mijlocul 
lacului..(p.87) şi ajunge într-un veri-
tabil axis mundi, conjugând tainice 
legături sefirotice între lumi para-
lele.  Biserica din oglindă, Ar fi putut 
fi, Pasărea neagră sunt titlurile unor 
proze ăn care realitatea, localităţi şi 
personaje reale sunt evocate, însă 
doar ca suport pentru o povestire, o 
întâmplare care pune pe gânduri 
cititorul. Scriitorul trăieşte intens 
toate aceste întâmplări. Chiar dacă 
nu reprezintă decât parţial persona-
jele din Ochiul lui Frantişek, Ghilotina 
de la trei nuci, O invazie neoarecare, 
simţim sentimente, opinii, atitudini 
care cuprind cuvintele sale şi aştern 
cu un deosebit talent naraţiunile.  

 
Aş putea începe prezentarea 

cărţii lui Dafin Mureşeanu prin se 
făcea că locuim la marginea unei păduri, 
în nişte acareturi de lemn..(Lumi), dar 
desfăşurarea evenimentelor este 
alertă, plină de suspans şi nu 
acceptă lâncezeală, dialogul partici-
pând activ în momentele cheie. El, 
de fapt, spune cum îşi defineşte 
locul în care se va petrece acel ceva 
care urmează să ne solicite atenţia: 

Oriunde m-aş afla... când scriu, îmi 
pregătesc încăperea, spaţiul, scenografia 
este esenţială, iar de obicei imaginez o 
terasă, situată cam la înălţimea unui 
platan, de unde văd terenuri ănverzite... 
Odată preătit peisajul, las să-mi scape 
primele cuvinte, nu ca dintr-o râşniţă, 
ci în linişte, aşa cum cad lacrimile din 
ocji, strp după strop, de aceeaşi mărime, 
ca perlele (p.65). Şi de aici, pedant, 
prozatorul dedicat lui Borges şi 
Mircea Eliade organizează portrete 
şi ambianţe care reuşesc o exem-
plară seducţie asupra cititorului. 
Evocările realizate într-un registru 
grav, cu nuanţe ludice sau pline de 
umor realizează o operă care va 
dăinui. Ca şi în Rosa lui Paracelsus, 
maestrul din Semnele explică cum 
amestecând visul cu rugul transfor-
mat în cenuşă putem trece prin 
simbolismul morţii. Apoi te vei şterge 
cu palmele la ochi şi vei aştepta singur 
până te va căita cel care-ţi urmează!  

Scriu aceste rânduri, subliniind 
că literatura, cu cât este mai 
valoroasă, impresionează prin 
rezistenţa sa temporală. Volumul lui 
Dafin Mureşanu este pe zi ce trece 
mai cunoscut şi atrage tot mai mulţi 
cititori în pofida modestiei şi 
retragerii autorului într-un real turn 
de fildeş al creaţiei. 
 

 

 

Poştalionul 
Lina Codreanu 
 

imţind o lume care pare 
pentru totdeauna o amin-
tire, asemenea lui Sandu 

Teleajen, Lina Codreanu vine cu un 
volum de referinţă43 în amintirea 
lumii ancestrale care, pe cale de 
dispariţie, se supune aceloraşi 
zbuciumate destine trăite cu inten-
sitate de personajele prozelor sale. 
Spre deosebire de Teleajen care 
trăise episoadele descrise în roma-
nele sale, fiind influenţat şi de 
curentele timpului, autoarea huşea-
nă crează şase tablori pe simeza 

                                                 
43 Lina Codreanu, Poştalionul, Junimea, 2014 
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conceptuală a talentului său. Sur-
prind, nu fără mândrie, o ipostază 
auctorială în sinele fiecărui personaj 
feminin, depăşind pe alocuri des-
crierea şi vivacitatea simţămintelor 
reproduse prin cuvânt la scriitoare 
precum Hortensia Papadat-
Bengescu sau Marguerite Duras, 
timpul acţiunilor dovedindu-se ade-
sea incert dar având puterea să 
emoţioneze cititorul. 
 

 
 

De fapt, naraţiunea, aparent 
simplă, conduce spre căi a căror 
ingerinţă în realitate ascunde 
fantasticul, lumile tainice ale minţii, 
ale sufletului, dar şi sensurile secrete 
ale celor mai profunde sentimente 
umane. M-aş opri, subiectiv 
bineînţeles, asupre prozei intitulată 
Pantofii, unde Trestiana (Cocostârca) 
alunecă în recipientul necunoscut al 
vieţii, încercând să descopere 
ritualul unei moşteniri materiale cu 
conotaţii spirituale ce se zbate înspre 
vetust. Până la genunchi în mâl, era 
greu de crezut că scoţând un picior, 
oricât de înaltă ar fi, va avea putere şi 
echilibru să-l pregătească pe celălalt 
pentru pasul următor (p.110). Acesta 
este un mesaj asupra căruia 
scriitoarea insistă în prozele sale şi 

extrapolează imaginea în sinele 
personajelor aflate în ipostaze bine 
conturate şi care zămislesc interesul 
cititorul. Aceasta nu înseamnă că o 
culme narativă este obligator urmată 
de o rezolvare socială sau 
sufletească. Deznodământul pare să 
se lase aşteptat sau la îndemâna 
fanteziei lecturii care solicită 
revenirea asupra textului, re-citirea 
venind ca o necesitate pentru avizaţi 
şi iubitorii de literatură cu valoare 
remarcabilă.  

 
Nu-mi propun să să mă 

repovestesc ceea ce merită citit şi 
descoperit în acea linişte sufletească 
pe care ţi-o induc naraţiunile din 
volum, ci doar impresia pe care mi-a 
lăsat-o după câteva aplecări asupra 
textelor pe care le-am parcurs pe 
nerăsuflate. Cinematografic, după ce 
am dorit să ştiu cum a condus 
acţiunea autoarea, poticnindu-mă pe 
alocuri precum Trestiana, m-am 
întors şi am exclamat precum o face 
şi personajul încheind în cerc un 
lănţişor: Am ieşit din cerc. Gata!  Abia 
la următoarele lecturi m-am oprit, 
am savurat descrierile, multitudinea 
figurilor de stil care îmbracă 
conturul aparent ambiguu al 
trecutului, al acţiunii, dar mai ales al 
personajelor. Poate previzibile, toate 
acestea, întâmplate în localităţi al 
căror nume (la fel cu al oamenilor) 
este caracteristic literaturii române, 

în timpurile noastre sau de 
odinioară (doar nu întâmplător le-
am asociat vieţii din romanele lui 
Teleajen), au un sens ascuns, o 
viziune proprie Linei Codreanu, 
care o individualizează în contextul 
volumelor de proză contemporane.  

 
Drama marginalizării, revolta 

feministă a emancipării, răsturnarea 
de valori mai ales la nivel intelectual 
emană din Ritmuri, Pantofii şi 
respectiv, Ocheanul lui Dominic. O 
ultimă menţiune prin care doresc să 
instig curiozitatea cititorilor se 
referă la proza care dă titlul 
volumului – Poştalionul,  nume 
acordat poştaşului Zaharia care toată 
viaţa a bătut din poartă-n poartă 
ducând destinatarilor veşti bune sau 
mai puţin bune... (p.49). Tolba sa, 
comoară de nepreţuit, drumul, 
atmosfera dickensiană, o mireasmă de 
iasomie abia înflorită... dinspre adâncul 
casei sau dinspre sobă (p.58), 
Magdalena, vieţile paralele, linia 
orizontului, Torna (localitatea în 
care te reîntorci fizic şi mental!), 
pâcla care desparte realitatea de 
ireal şi personajele eliadeşti care 
încearcă să ne aducă în lumea 
noastră, fără vise, fără visuri... dintr-
un suav coşmar  – elementele care 
sunt un amestec congruent de ludic, 
oniric şi fantast, elementele care 
conduc scriitoarea pe drumul 
deschis chiar de ea: aici e Raiul... 
acolo-i Paradisul. 

   
Lansarea volumului Shaman de Adina Dabija la New York 
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Versuri şi rime în spaţiul 
mioritic 
 

orindu-se mai simplă decât 
izvorul, Poesia fuge printre 
clipe în eternitatea contem-

plaţiei lumii. "Dacă nici eu, nici tu, 
nici el nu ştim ce este poesia", cum 
spunea Lorca, mărturisesc că 
încercările mele de a afla înseamnă 
lectură, înţelegere, deci tălmăcire şi 
simţire. Locul particular pe care îl 
ocupă poesia în lirica noastră se 
datorează reîntoarcerii la Cuvânt, 
cel care dintru început s-a manifes-
tat prin vers, ritm şi armonie melo-
dică. Distincţia spirituală a eruditu-
lui s-a manifestat odinioară prin 
formă şi conţinut divin, Dar azi?  
 

Poeţi, cîtă frunză şi iarbă; balta e 
plină, dar nu cu peşte ci cu broaşte. 
Peştii au calitatea tăcerii, păsările 
cântă imne către Dumnezeu, iar noi 
ascultăm orăcăitul. 

 
Din fericire cei care mai şi citesc, 

au o minte enciclopedică şi se 
acoperă de har, puţini., ne-ncântă şi 
desţelenesc căi uitate. 

 
 

Despărţirea de 
înger 
Nicolae Băciuţ 
 

etrospectivă? Opera lirică? 
Florilegiu? Antologie?  
Suflet destăinuit în bu-

doarul vieţii? Mic manual bivalent 
prin care defilează în furtună sau în 
mângăieri viciul şi virtutea, ziua şi 
noaptea, frigul şi toropeala, frămân-
tările trupului în care spiritul se 
reîncarnează obsedant? Ce este în 
esenţă această succesiune imaginară 

de cascade afective, silabă simfonică 
sau crochiu al mântuirii, judecată de 
apoi a minţii? În etapele succesive44 
semnate de Nicolae Băciuţ văd 
crainicul de iluminări pe treptele lui 
Iacob urcând ca martor şi prieten al 
îngerului cititor căruia vrea să-i 
aprindă stelele speranţei de la 
umilul său opaiţ plin de flama 
sufletului.  
 

 
 

Chiar dacă bardul pare un etern 
îndrăgostit (ceea ce şi este!), poesia 
sa este cântecul vieţii dedicată 
iubirii. Cu tine timpul şi-a ieşit din 
timp/ şi anotimp de vindecare nu-i,/ în 
locul tău e o icoană/ cu chipul 
nimănui.// Cu tine izgonit în Rai,/ când 
în scădere mă adun,/ cu tine în 
cuvântul ne-nceput,/ cu tine răsărit în 
care-apun.(Izgonirea în rai). Toată 
aplecarea sa e introvertită şi se 
asociază spiritual lumii de la 
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 Singurând (2009), Poemul Phoenix 

(2010), Cincizeci şi cinci (2011), Poeme 

verzi pe pereţi (2013) 

începuturi - Îmi spui că-i ploaia/ şi-ţi 
şoptesc să taci/ şi stropii-mi par nişte 
cuvinte/ în care parcă te îmbraci,/ 
despovărată de veşminte.// Îmi spui că-i 
ploaia/ şi auzi/ cuvintele cum se dilată/ 
în menghina dintre secunde,/ de parcă 
s-ar mai naşte-o dată. (Facerea lumii) şi 
până la sfârşitul acesteia, trecând 
prin trepte experimentale dar 
controlate de facto auctorial: În 
fiecare luni/ e marţi,/ în fiecare 
primăvară-i/ toamnă,/ în orice vară-i/ 
iarna mea/ şi orice zid/ e o lucarnă/ 
pentru lumina ta. (Săptămâna 
luminată).  
 

Dorindu-se mai simplă decât 
izvorul, Poesia fuge printre clipe în 
eternitatea contemplaţiei lumii. 
"Dacă nici eu, nici tu, nici el nu ştim 
ce este poesia", cum spunea Lorca, 
mărturisesc că încercările mele de a 
afla înseamnă lectură, înţelegere, 
deci tălmăcire şi simţire. În cazul 
unui poet de autenticitatea şi 
autoexigenţa autorului amplului 
volum Despărţirea de înger45, versul 
are, prin firea lucrurilor, marcă de 
unicat, într-un sistem de claviaturi 
emoţionale, în care fiecare sunet, 
fiecare culoare adaugă, celor 
fundamentale, nuanţe noi. Mi s-a 
spus să scriu un mesaj –/ acolo, nişte 
cuvinte/ răbdătoare cu apa mării/ nişte 
cuvinte transparente,/ pe care să nu le 
vadă niciun peşte,/ care să poată ajunge 
la mal/ fără să le priceapă nimeni,/ fără 
să le mănânce nimeni,/ pentru că, 
oricum,/ ele ar rămâne oricui în gât/ ca 
un nod,/ ca o nadă – / cine câştigă, cine 
pierde?(Mesajul din sticlă). Totuşi, 
autorul, coordonat în primele 
volume de îngerul său păzitor, 
doreşte să găsească singur drumul, 

                                                 
45

 Nicolae Băciuț, Despărţirea de înger, 

Ed. Nico, 2014 
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acel minunat zbor între oglinzi 
(spaţiu virtual) şi natura răscolită de 
anotimpuri (realitate!). Sunt braţul 
stâng/ fără cel drept,/ sunt a pleca/ şi 
sunt aştept,/ ori sunt aripa fără zbor,/ 
cuţitul ruginind în pâine/ sau lacrimă 
de meteor?!(Pereche - nepereche), sau 
Eu devin,/ încetul cu încetul,/ o frunză,/ 
şi-mi caut un copac,/ ca un cuvânt în 
care tac; (Autoportret în tren).  

  
Atâta timp cât ne recunoaştem 

în ele, viziunile care ne seduc, prin 
adevărurile ei tainice, nu ne e de loc 
străină, lumea culorilor fiindu-i 
întrutotul familiară: Rămas bun, 
verde,/ La revedere, azur,/ roşul meu se 
va pierde,/ alb, fără contur,/ negrul meu 
e lumină,/ până la galben, târziu,/ 
oranjul e o fereastră,/ până la tine să 
fiu// violet, violet, violet,/ ultimul serii-
amanet.(Rognaiv).  Există în poesia 
lui Nicolae Băciuţ o pornire spre 
discreţie, o elegaţă în care 
sentimentele reţinute se rostesc 
asemenea unui ritual pe care îl 
oficiază cu ajutorul cuvintelor. De 
aceea spuneam că versurile sale au 
tendinţa de a se ascunde sub un văl 
de taină şi iniţiere, desigur pentru 
cei care au la rându-le harul de a 
ridică măcar un colţ al acestui văl. 
Când tocmai mirosea a primăvară,/ te-ai 
reîntors, mireasă-n alb;/ până la tine 
însă-i vară,/ nimic nu urcă,/ nu 
coboară,/ miroase doar a primăvară. 
(Nunta de argint). Eminamente 
polivalenţa structurală a lumii ca şi 
bogăţia vieţii surprinde tonul 
sacralităţii. Nimic n-a mai rămas/ din 
timp –/ cerul s-a scurs în alt 
Olimp.(Timpul din timp).  

 
În timp poesia sa a trecut printr-

un evident proces de adâncire a 
lirismului şi semioticii semantice, 
călătorind printre poeme de atmos-
feră - Oraşul prins pe un perete cald de 
aer,/ o ilustrată/ fără mod de utilizare,/ 
din care străzile lipsesc/ şi trotuarele/ se 
urcă pân’ la cer.(Oraş de nori)  şi de 
atitudine / Eu sunt fotografia/ altcuiva 
–/ poate ne-am întâlnit/ în altă viaţă – / 
dar fotograful/ a-ncurcat/ şi timpul/ 
care ni s-a scurs/ pe faţă/ şi lacrima/ ce 
nu s-a-nlăcrimat. (Fotografia), care se 

pictează singure într-un spaţiu ideal, 
schiţat între mioritic şi universal. 
Orfismul este adesea nota care se 
percepe în lectura poemelor sale. 

Se observă aici o halucinantă 
zbatere interioară şi expediţia 
lăuntrică care tinde să descopere 
miezul ascuns al lucrurilor: Această 
sămânţă, în curând,/ va încolţi./ N-are 
nici nume,/ n-are nici zi,/ nu e secundă/ 
şi nicio fereastră. nu-i e lumină,/ nici o 
silabă nu-i e cuvânt;(Sămânţa fără 
nume). Chiar atunci când în univers 
se petrec fermentaţii latente se simt 
între mesaje viziuni ample desfăşu-
rate între macabru şi diafan, sub o 
lumină pe care îngerul de care se 
desparte poetul i-a dăruit-o deja 
pentru a continua singur călătoria sa 
neantică: Când mori pentru alţii/ câte 
puţin,/ e oare moartea-ţi/ mai uşoară,/ 
când urci pentru alţii,/ cuvânt după 
cuvânt,/ până unde/ e această 
scară?(Scară). 

 
Tendinţa de penetraţie gnoseo-

logică sau de incantaţie esoterică, în 
modelarea nu a lutului, ci a 
Cuvântului flirtează difuz ca şi 
ochiul extatic al unui vitraliu. El se 
află permanent în centrul crucii -  
Acesta sunt eu –/ lacrima lui 
Dumnezeu! (Autoportret), Solitar cu 
fotografiile, energia, planurile, 
lumina şi penumbra unui proces al 
şoaptelor răsturnate în realitate, el 
este obsedat de lacrimă, pleoapă, 
oglindă, apă, cer, frunză, iarbă, trup, 
iubită, noapte, naştere, moarte, dar 
şi de zilele progresului pe care le 
admiră cu o rezonanţă magistrală: 
Am dat clic/ pe Dumnezeu/ şi s-a 
deschis/ o fereastră/ şi în fereastră,/ o 
altă fereastră,/ în care se deschidea/ încă 
o fereastră –/ şi-n fiecare fereastră// era 
Dumnezeu.(Internet). Nu există o 
despărţire de înger. Acesta continuă 
să-i supravegheze harul credinciosu-
lui, care afirmă Le sărut pe 
amândouă:/ Sărut stânga, sărut 
dreapta/ care ţin drept cruce cartea. 
(Închinare).  

Noul volum al lui Nicolae 
Băciuţ e o carte confesivă, prin care 
se apropie de noi cititorii în 
încercare sa de a se înţărca dintre 

aripile îngerului său păzitor, e o 
voce care ne invită să-i ascultăm 
respiraţia surprinzând pentru noi 
razele lunii tot aşa cum Blaga le 
auzea în liniştea nopţii izbindu-se în 
geam. 
 
 

 

Oglizi încarnate 
Viorica Mocanu 
 

 poesie aparent uşor de 
lecturat46, lejeră pentru 
orice tip de cititor, dar în 

reflectarea oglinzilor extrinseci şi 
mai ales introvertite ale autoarei este 
de o profunzime remarcabilă. 
Aceasta este lirica lui Sapho, a lui 
George Sand sau Sylvia Plath în care 
recunoaştem noile tendinţe ale 
ţesăturilor de cuvinte care nu mai 
trec prin războiul de ţesut, nici prin 
fire de tors, ci ca o mătase diafană se 
infiltrează între atingerea catifelată a 
pielii şi sensaţia satinată a naturii 
care încă îşi mai face milă de oameni 
mângâindu-i, alintându-le simţurile. 
Aşa curge discursul fotonic al 
undelor din versurile Vioricăi 
Mocanu, ca o vibraţie duală, în care 
experienţele vieţii şi frumuseţea 
viselor sunt doar aparent elemente 
antagonice.  
 

Suntem martorii unei îndelungi 
metamorfoze, cu desfacerea parţială 
a unei crisalide în aripile neantului: 
femeia aceea dansa/ pe marginea 
prăpastiei/ îşi lepăda veşmântul 
pământesc în crematoriul/ din 
mijlocul gropii de gunoi/ femeia 
aceea ardea / şi smulgea din 
buzunarul lui Dumnezeu/ darul/ 
întoarcerii  în noi (dans la porţile 

veşniciei). Ea îşi rezolvă gravele 
momente ale deznădejdii şi 
suferinţelor sufleteşti prin îmbinarea 
frecvent croşetată, împletită a 
clipelor, a timpului rătăcit în spaţii 
care îi aparţin în exclusivitate şi de 

                                                 
46 Viorica Mocanu, Oglinzi încarnate, Contact 

international, 2014 
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care nimeni nu o poate lipsi. De 
aceea ...rădăcinile simţirii/ sunt mai 
adânci ca rădăcinile timpului (înaintea 

timpului), iar la masa singurătăţii arta 
devine un demon/ născând îngeri 
pentru lume (carne de cireşe negre). 
Nu putem să nu remarcăm că 
discursul liric direct, monologul 
aparent se transformă în dialog.: ai 
pus ochi cerului tău pentru mine/  şi ai 
plâns când am plâns eu/ din umbrele 
acelea umbrite au curs lacrimi/  şi din 
lacrimi au crescut dumnezei/ şi tot 
atâtea ceruri din ei (umbre umbrite). 

O întreagă cosmogonie se reflectă în 
oglinzile lumii care înconjoară poeta 
şi’i dă posibilitatea de a deveni ea 
însăşi o entitate care răspunde 
universului: la poarta timpului o 
lumină crudă/ se răsfrângea în oglinzi 
(jucării cu ochi străini). Lumina, 
parte a întunericului, depăşeşte 
spaţiile spre a anihila timpul în 
interiorul cerului, aur şi argint, aur 
fiind poesia, argint oglinda ei, 
îmbină magia trupului cu cea a 
cuvântului: există o alchimie în capătul 
deschis al miezului/ cu miros de 
depărtări (capătul deschis al 

miezului). 
Doar că nu putem fi păcăliţi: 

până şi împletirea se face cu 
andrelele ascuţite ale unei minţi 
hotărâte, sigure, chiar dacă pare 
plină de tandreţe. Viorica Mocanu 
trăieşte în lumea sa unde pe drum o 
oglindă îmi răsărea mereu.../ şi-n mine 
ar fi răsărit oglinzi/... din mijlocul 
sufletului au început să-mi crească/ ochi 
adevăraţi şi teferi (oglinzi înşelă-

toare). Aşa îşi împărtăşeşte gându-
rile într’o reflexie asociată refracţiei, 
persoana iubită, dătătoare de bine şi 
rău fiindu’i interlocutorul mut, însă 
permanent, obsesiv în sufletul 
frământat al poetei: te-am dezbrăcat 
de lumină/ şi privirea mi s-a făcut fulger 
(fiară dulce cu două capete amare). 
Şi pentru a întări triada Sine-lună-
oglindă  descendentă transcendent 
în argint mai citez un fragment de 
hotărâre estetică şi sintetică: am 
văzut apoi/ cum ai rupt o bucată din 
lumina lunii/ mi-ai prins-o în păr/ luna 
îţi săruta obrazul/ şi tu o îmbrăţişai în 
tine toată (lumină măritată) 

 

 
 

Iubire, deznădejde, extaz, 
resemnare, într-un cuvânt: viaţă, 
momente din viaţa unei femei se 
răspândesc printre poeme şi se 
adună apoi reîncarnându-se din 
reflexiile minţii în oglinzile care ne 
înconjoară de pretutindeni. Poeta 
răspunde apelului acestei vieţi prin:  
mă strigai/ cu ochii plini de mine/ şi-n 
mine se-mpletiră arbori/ cu  braţele de 
lună (sub acoperişul lumii). Şi 
totuşi, sub influenţele benefice ale 
marilor poeţi a căror operă va 
rămâne generaţiilor viitoare (Nichita 
Stănescu), ea scrie: spune-mi iubite 
când mi-ai cuprins în palmă talpa/ ca pe 
o lume ce se naşte/ ai simţit patima 
drumului ce m-a adus la tine / în ziua 
aceea/ dar rănile mele adânci le-ai simţit 
cum s-au făcut rădăcini/ sub degetele 
tale ca un aprilie fără sfârşit/ când mi-ai 
cuprins în palmă talpa... şi primăvara a 
venit... (când mi-ai cuprins în palmă 

talpa), apărându-se sub protecţia 
mamei (Gaea, Demetra sau a celei 
prin intermediul căreia divinul a dat 
naşterea trupului încarnat prin 
oglinzi, Mama) cu un poem pe care 
îl voi reproduce pentru frumuseţea 
şi profunzimea unei sintagme 
eterne. 

 
Uite mamă/ de aici izvorăşte Apa 

Sâmbetei/ nu văd nu văd Pomul Vieţii/ 
Paradisul/ priveşte copile/ pietre de 
moară/ văd/ macină şi macină cojile 
lumii/ pulbere de valuri.../ e rotundă 
Apa Sâmbetei la vărsare/ de şapte ori 
rotundă/ şi Sorbul Pământului are 
gustul/ pietrelor de moară (rotundul 

apei). Dacă omul se poate reîncarna 

de multiple ori, oglinda nu poate 
decât o singură dată să reflecte 
divinul luând chipul şi asemănarea 
lui, refracţia fiindu-i încarnare. 

 
Viorica Mocanu debutează 

editorial prin volumul Oglinzi 
încarnate, ca urmare a premiului 
pentru debut în poesie al editurii 
Contact international, şi constituie 
deja o voce care se remarcă în viaţa 
reţelei literare româneşti 
 

 
 

Singurătatea lui 
Dumnezeu 
Emilian Mirea 
 

na dintre liniile esenţiale ale 
volumului Singurătatea lui 
Dumnezeu47 este credinţa în 

puritatea geometrică, formală, de 
structurare a poesiei ce tinde să 
scape de blestemul subiectivităţii, 
devenind precum piatra o categorie 
obiectivă. Dar cum şi piatra poate fi 
creaţia unei opere adevărate şi 
deţine o cotrapondere dialectică, 
marele câştig al poetului este poesia 
sa ce a atins gradul de maturitate 
dorit de orice autor. Pe măsură ce 
trece timpul/ mă transform într-un 
brusture –/ picioarele mi se lignifică iar/ 
corpul mi se desface în/ frunze mari şi 
cărnoase/ numai bune pentru a-ţi face/ 
în ele culcuş (mă transform într-un 
brusture), afirmă poetul şi cred că 
nimic nu-i mai poate sta în cale 
pentru a continua urcuşul unui 
sincretism estetic foarte bine 
conturat. 

Pentru cei care-i cunosc poesia 
nu-i poate surprinde sinteza 
metaforică şi ideatică a ultimei sale 
apariţii editoriale. Aceasta invită 
într-un tărâm elegiac, subtil, plin de 
rigori totodată. Emilian Mirea nu 
practică patetismul sonor al altora, 
deşi arta sa e profund patetică. 

                                                 
47

 Emilian Mirea, Singurătatea lui 

Dumnezeu 
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Dragostea se îmbină cu un ton 
persiflant: singur în faţa unei beri sau/ 
a unui pahar de tărie/ te vezi ca într-o 
oglindă spartă –/ pe bucăţele/ pe 
tăieturi/ şi încerci să te recompui / ca un 
spermatozoid care/ a ratat fecundarea şi 
încearcă/ să se salveze pentru/  bătălia 
următoare// dar niciodată nu e la fel:/ 
bătălia următoare va fi cu/ altă oglindă 
şi cu alţi/ spermatozoizi/ iar fecundarea 
nu se face/ niciodată/ în acelaşi loc 
(fecundare). 

Un cocon de lumină acoperă 
întreaga sa creaţie şi mai recentele 
sale poeme. Dacă e să-l parafrazăm 
pe Mallarmé, din oroare de 
lamentaţie, de sentiment exprimat 
direct dintr-o jenă proprie firilor 
delicate, poetul cifrează melodic şi 
tăcut edificiul abscons al poesiei. Am 
avut/ pentru o clipă/ iluzia că 
manechinul defect/ eşti tu/ într-un 
moment de revoltă/ a trupului 
împotriva/ spiritului şi de/ resemnare 
metafizică şi/ fără hormoni (resemnare 
metafizică). Poemul are o incantaţie 
magică, de ordonare a haosului 
primordial. Poesia lui Mirea adul-
mecă infinitul cu o foame 
nemărturisită, dar nu mai puţin 
aprigă. Ea are ceva tainic, secret, ce 
necesită interpretare adecvată din 
partea cititorului. Simţim o stare de 
graţie aeriană, un verb selectat cu 
rigoare, cu infinită aplecare spre 
ireal - de câte ori o văd/ mă gândesc că/ 
aş vrea să rămân/ la nesfârşit/ între 
coapsele ei/ ca o perlă rară/ într-o scoică/ 
nedescoperită/ vreodată/ de pescari (de 
care ori o vad) sau precum în alte 
remarcabile poeme: tablou haluci-
nant, ca un vultur, revelatie, ea nu 
ştie nimic, îl simt conştient de 
implacabilul destin: ştiu că am să 
plec/ cât de curând/ în cealaltă 
dimensiune –/ cea a poeziei totale şi/ 
fără sfârşit (ştiu că am să plec), dar 
totodată simte că el, Poetul are o 
menire: Dumnezeu încă mai are/ 
nevoie de mine/ să dau cu mătura prin 
iadul/ în care trăim (ultima felie de 
tort). Chiar dacă timpurile ne atrag 
în mod constant spre oglindă, spre 
îngerul păzitor şi spre ocrotitorul 
Dumnezeu, poesia rămâne esenţa 
existenţei umane. 

La Emilian Mirea întâlnim un 
respect fără seamăn faţă de meşte-
şugul liric, respect pe care mulţi din 
generaţia tânără l-au socotit de 
prisos şi s-au dezbarat de el, cu 
siguranţă din lipsa de conştiinţă, 
ceea ce este în detrimentul nu numai 
al lor ci şi al literaturii. În faţa 
acestora Dumnezeu se simte singur, 
Cuvântul lui fiind desconsiderat, 
autorul însingurării Sale aşezându-I-
se însă cu nădejde alături. 

 
 
 

 

Fiind, 365+1 
Icosonete 
Theodor Rapan 
 

 stare specială, de detaşare 

îndrăzneaţă faţă de univer-

sul înconjurător întâlnim în 

aşezarea celor 365 de sonete plus 

încă unul de sorginte bisectă la 

Theodor Râpan, în amplul volum 

ilustrat cu măestrie cu lucrări 

semnate la 1625 de Cesare Ripa 

(della novissima iconologia), ceea ce-

i conferă subtitlul de iconosonete48. 

Aş prelua din Nu încerca să fii altă 

făptură! În creuzetul minţii temnicerul/ 
de noi ascunde catavasierul/ cu fulgerări 

şi-nveninări de ură (Sonetul LXV), 

excelenta realizare a acestei stări prin 

fuga în Poesie! Ţărmul atins de 

privire, un timp eliminat prin 

numerologie, sufletul redus imediat, 

într-un virtual trebuie, pe care doar 

autorul ştie să-l ascundă asemenea 

iubitei fără trup, asemenea 

cavalerului rătăcitor, suspinând în 

fatidicul nu se poate fără sau altfel 

decât, este călătoria în urma 

timpului care îi aduce  disperare: Ce 

înşelare! Câtă amăgire!, pentru ca apoi 

poetul să găsească liniştea sugerând 

luminii, din cerul locuit de el, 

reîncarnarea: Reintră-n lut! Nu-mi va 

                                                 
48 Theodor Râpan, Fiind, 365+1,Icosonete, 
editura SemnE, 2013  

fi dor de tine! (Sonetul LXXII). Am 

convingerea că numai în acel cer de 

tranziţie asemănător purgatoriului, e 

posibil să intri printr-o fantă îngustă, 

să ajungi la marginile lumii unde stă 

Poetul, / În ochii săi se zbate  Niagara/ 

Sub inima-i bogată doarme fiara,/ Fiind 

pe rând învinsul şi profetul. Fără 

protecţie, acesta ăşi scrie dorul, care 

pare o revărsare de lumină, o vorbire 

fără gură, iar Theodoe Râpan cere 

neantului puterea de a fi asemenea 

lui măcar o clipă (Sonetul LXXIX). 

Aici câmpiile elisee scufundate într-o 

mirişte a umanităţii îmbină o mare şi 

un munte de idei şi odată, definitiv 

existenţial blocat acolo, rămâne să 

ţină piept unor provocări semantice, 

cu tot dinadinsul şi cu toată dăruirea 

fiinţei metamorfozate în floare, 

piatră, visare şi iubire. Poetul nu 

caută formele, nu dimensiunile, nu 

timpul care trece de trei sute şaizeci 

şi cinci de ori, obsesiv. El scrie, 

cerneala e din stele, iar sâmburele 

prelins din candela care doare, se 

replantează din nou între stele. După 

cum spuneam, indiferent de 

anotimp, poetul se aşează în 

creuzetul de memorie şi cu o 

acuarelă a minţii oscilează între a fi 

deopotrivă muritor sau zeu 

complice. 

 

 
 

Când lecturezi sonetele care curg 

pe clipele zilelor unui an totul e să 

rezonezi la timp cu ceea ce trăieşte 

autorul acestei epopei lirice în formă 

fixă, la timpul cosmic când mulţi nu 

mai cunosc aceste forme de manifes-

tare canrtată a Cuvântului. Îl sur-

prindem poate venind din nicicând, 

din totdeauna, chiar nu ştim dacă a 

O 
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fost vreodată de-adevărat, acest 

Cuvânt care ne binecuvântează fără 

ştirea noastră.. Nu omul de lângă 

noi, ci înfierbântarea unei minţi care 

sparge orice fel de zăgazuri ale unor 

vremi este reflectarea pământeană, 

într-o carte a acestei lumini 

primordiale, de care mulţi, atei, se 

îndoiesc. Poeţi uitaţi, morţi vii, 

locuitori ai unei mări dureroase unde 

şi noi murit-am într-o vară (Sonetul 

CLXIV), trişti şi-ntemniţaţi pe viaţă în 

hăul unei peşteri fără ieşire, ca nişte 

fiinţe chtoniene, contunuă parabola 

dantescă a autorului care alunecă 

între cerurile iadului spre a putea 

accede între cele ale raiului.  

 

Pentru Râpan, dragostea şi 

prezenţa urmelor euridiceene îl 

transformă în călătorul orfic 

realizator de versuri nenăscute. 

Povara izbăvirii sale el recunoaşte 

că, pe deplin, este visul şi măsura-

nfăptuirii (Sonetul CCXXXIV) fiind 

pe cale să inflameze călare pe 

vremea încununării a toate lucrurile 

trăite aievea sau doar tangente la 

carapacea întrupării. Văpaia focului, 

nu demonic ci eteric îl face să afirme 

că Poetul nu are capacitatea de a 

minţi. O-ntreagă alchimie asociată 

titlurilor în italiană ale ilustraţiilor 

amestecă în alambic cuvinte ce se 

dau de-a valma-ntr-un carusel cu 

bună intenţie căutat şi aflat chiar în 

cerurile raiului, pe care îi cere iubitei 

să le aprindă. Nu se poate să fi 

trecut banal peste secunda mefis-

tofelică şi paginile devenite goale 

prin care poetul s-a învoit de la 

zăgazul pus de Creaţie pentru a 

încheia că pe lume nu-i iubire 

gânditoare. (Sonetul CCCVII), afirma-

ţie pe care nu cred că-i aparţine, nici 

chiar dacă nu realizează că un întreg 

volum îl contrazice, la gândul urgisit 

dumnezeirii (Sonetul CCCXV). Fră-

mântarea unui spirit de o asemenea 

anvergură, balansând voit între 

uman şi divin, el recunoaşte că 

iubirea care-l subjugă este înscrisă, 

de fapt, în sufletul care aparţine 

cosmosului şi ăi este dictată prin 

hipnoză.   

De la căutările magistrale în 

lumea în care lumina este 

condamnată la-nchisoare, după ce 

am trecut prin ambientala 

arhitectură care ne este sortită ca 

spaţiu şi timp de fiinţare, iată-ne 

bucuraţi de vers şi de sintagma 

accesului la matrice prin eternul 

fiind. 

 

Nici nu mă mai surprinde, 

atunci când poetul mai vine brusc 

cu noi coordonate mai greu de 

intuit pe harta universului, un 

teritoriu personalizat de perenă 

oscilaţie, cu susţinere iconografică 

perfect aleasă ca o desţelenire din 

vechi manuscrise: Sunt om, nu-mi 
rupe sufletul în două : Singur de mine 

vin la vămuire (Sonetul CCVII). Este 

crezul apocaliptic îndreptat spre 

conştienţa unei judecăţi finale. Ce 

mort frumos voi fi întru vecie !/ 
Ţărâna rimelor mă va înghite/ 

Slujindu-te pe tine, Poesie! (Sonetul 

bisect). Ai putea crede că citindu-l 

pe Theodor Râpan, ai făcut din nou 

o călătorie acolo unde numai marii 

poeţi te pot conduce, în multiplele 

ceruri ale divinităţii umane...  

 
 
 

Înfăţişarea clipei 
Nail Chiodo 
 
 

 clipă poate avea formă dar 
şi fond, trup dar şi suflet, 
cât despre spirit, aceasta'i 

este esenţa. Aparent timpul e 
deghizat, ascuns, camuflat sub o 
mască ce impune ţinuta, conduita, 
întregul trecut, viitor, şi mai ales 
prezent – e înfăţişarea clipei. 
Interpretarea ei şi a poesiei, Cuvânt 
primordial izbăvit de lumină e 
corvada lui Sisif, poetul încătuşat să 
nu'şi oprească niciodată misiunea. 

 Nail Chiodo s'a născut în 
Padova, Italia, în 1952. Fiul unei 
familii de biologi italieni care au 
emigrat în Statele Unite, a trăit în 
America peste douăzeci de ani, 
într'o perioadă de timp care s'a 
intins de când era la vârsta 
grădiniţei până la 36 de ani. De 
asemenea, el a petrecut câţiva ani la 
Paris, primii în timp ce era la 
gimnaziu şi apoi ca student. În 1974, 
a absolvit filozofia la Yale, iar în 
1977, a pornit turnarea unui film de 
lung-metraj, “The Insignificant 
Other”, care a fost finalizat, supra-
vieţuind tuturor vicisitudinelor, 
numai în anul 2000. Din 1978, 
activitatea sa creatoare a devenit 
scrisul, publicând versuri în limba 
engleză. În prezent locuieşte în zona 
de la nord a Romei şi este director la 
Lyrical Translations, o iniţiativă 
profesională de traducere a liricii 
universale în principalele limbi de 
circulaţie ale planetei. 

 

Nail Chiodo abordează dome-
niile cuvântului cu o dezinvoltură 
remarcabilă, ce provine din culti-
varea unei memorii prodigioase şi a 
unei dexterităţi în mânuirea 
limbajului de invidiat. Avem a face, 
în cazul său, cu un evident paradox: 
natura sa literară, abundentă, de o 
originalitate frapantă se întâlneşte, 
undeva, în abisurile fiinţei ori chiar 

O 
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la suprafaţa ei raţionalizantă, cu o 
cultură asumată deplin, cu fervoare 
reţinută, asimilată cu o oarecare 
devoţiune livrescă. Nota atât de 
personală a textelor sale reiese 
aşadar din ciocnirea sentimentului şi 
a ideii, a gândirii şi afectelor, din 
coincidenţa contrariilor, a multi-
plelor culturi care i-au influenţat 
formarea intelectuală.. 

În volumul de debut, 
Calliope Teething,  critica literară 
descifra o sumă de influenţe care au 
intrat, până la urmă, ca obiecte de 
inventar, în plasma imaginarului 
său. E, mai întâi, ecoul manierist, 
evidenţiat mai ales prin uzajul cu o 
predilecţie semnificativă a oximo-
ronului, a motivului labirintic, ori al 
celui cosmogonic, istoria artistului 
preocupat să înfăptuiască opera 
fiind o muncă sisifică pe lângă 
lumea corintică. Aşa el oferă o 
explicaţie plauzibilă pentru carac-
terul special al pedepsei lui Sisif 
(Mitul lui Sisif) sau chiar încearcă să 
fie la înălţimea creaţiei pentru a 
furniza un cont de morale quos quid 
pro ale anilor şaizeci şi şaptezeci din 
Statele Unite, pentru care a fost 
lăudat de către Rick Perlstein, unul 
dintre cei mai distinşi istorici 
americani, ca fiind "plin de desco-
periri fascinante şi formulări abile" 
(Penitenciarul). Verva demitizantă a 
poetului, capacitatea şi voinţa sa de 
a contracara modelele prestabilite, 
de a desacraliza e cât se poate de 
evidentă în Noncense. Acest volum 
prefigurează într'o anumită măsură 
textele dedicate pădurii Feroniei. El 
îl citeză pe Blaise Pascal 
“Knowledge of physical science will 
not console me for ignorance of 
morality in a time of affliction, but 
knowledge of morality will always 
console me for ignorance of physical 
science.”, fiind tributar însă şi 
doctrinelor lui Ludwig Wittgenstein. 
El încearcă să facă ceea ce a 
mărturisit Wittgenstein că i-ar fi 
placut, adică să scrie filozofie ca o 
compoziţie poetică (Noncense). Tre-
buie de remarcată forţa premoniţiei 
sale pentru a sugera atribuirea 

Premiului Nobel pentru Seamus 
Heaney cu nouă ani înainte ca 
aceasta să se întâmple şi remarcabila 
citare din lucrările unuia dintre 
filosofii cei mai renumiţi în Italia, 
editor al tuturor lucrărilor lui 
Nietzsche şi ale filosofilor 
presocratici, Giorgio Colli, care era 
practic necunoscut pentru publicul 
de limbă engleză (Noncense).  

În What the Whale Said el 
sugerează că zgârie-norii din 
Manhattan ar putea foarte bine 
sfârşi în ruine romane şi sugerează 
câteva motive posibile cu treispre-
zece ani înainte de 11 septembrie 
(aici îl întâlnim în concordanţă cu 
basoreliefurile de pe coloanele 
Catedralei Sf. Ioan Divinul din New 
York). 

Cum ştim, recapitulând sumar, 
am putea spune că erosul a fost 
perceput în grilă poetică, de-a 
lungul timpului, în două ipostaze 
opuse. Mai întâi, e vorba de o poezie 
erotică ori erotizantă inaugurată 
chiar de truveri şi trubaduri, sub 
specia sublimităţii sentimentului, a 
reprezentării bărbatului în posturi 
ceremoniale de adoraţie şi umilitate, 
de declamare a afectului în tonalităţi 
de efuziune exaltată. Mult mai 
târziu se ajunge însă la o reacţie faţă 
de această imagine impusă de 
tradiţie, reacţie ce se va concretiza în 
efectuarea de către poeţii moderni şi 
postmoderni a unei operaţiuni de 
demitizare ori de rescriere în grilă 
parodică a sentimentului erotic, 
sentiment care nu mai e evaluat în 
termeni superlativ-inflaţionişti, ci e 
integrat unui nou cod axiologic, 
sentimentele găsindu-şi, fără îndo-
ială, o contrapondere în intelectul 
care le limitează efuziunile şi, în 
acelaşi timp, le raţionalizează, fiind, 
aşadar, privite cu reticenţă şi 
circumspecţie de către ochiul critic 
al poetului. În acest fel, iubirea e 
transcrisă nu în registrul gravităţii şi 
al solemnului, ci, mai curând, în 
grilă imaginativ-ironică, evident, cu 
însemnele parodice subiacente ori 
cu un umor contras într-o frază 

poetică de o ascuţită, uşor amară, 
luciditate. Avem de a face în Loud in 
War fără îndoială, cu o astfel de 
situaţie de de-ritualizare a senti-
mentului şi a femeii iubite, într-un 
limbaj de un prozaism vădit, în care 
cuvântul pare de o concretitudine 
brutală, iar alăturările de vocabule 
din sfere semantice diferite au 
rezonanţe ce nasc elemente ironice şi 
parodice, ca în versurile ce îl au ca 
prim personaj pe Lud şi care sunt de 
o savoare lexicală inepuizabilă, 
amplificată şi de inserturile inter-
textuale ce vor să sugereze că viaţa 
lumii nu este nimic altceva, în fond, 
decât o comedie a textului.  
Dragostea, aşa cum e ea prelucrată 
de poetul postmodern, e mai curând 
o comedie a cuvântului decât un 
sentiment în stare nudă, un efect de 
halou parodic al limbajului decât un 
afect cu contururi psihologice 
strânse ori nete. În acelaşi sens pot fi 
urmărite transplanturile de cuvinte 
cu iz arhaic ori elementele de argou, 
ce dau farmec şi plasticitate limba-
jului (limbajul de mahala din 
jargonul stradal american, folosirea 
unor entităţi gnoseologice din multe 
alte limbi, predominând latina şi 
franceza). 

Cânturile volumului evocă, în 
tonalităţi şi culori fastuoase, 
perimetrul new yorkez, spaţiu ce 
poartă în sine magia trecutului şi 
tentaţia depărtărilor, în care senzaţia 
dominantă e aceea a moliciunii şi 
lenei, complicată, desigur, cu un 
amestec de suavitate şi spaimă 
atroce. E închipuită, în această parte 
a poemului, o întreagă lume, cu o 
structură policromă, dezarticulată şi 
fascinantă prin proiecţia în dimen-
siunea onirică şi în cadrele unei 
oscilaţii perpetue între aparenţă şi 
esenţă, între realitatea concretă şi 
iluzia amăgitoare a jocului poetic. 

Uneori, se apropie de vremile 
apuse, sonuri şi forme lexicale arha-
ice, prin care autorul caută să-l 
introducă pe cititor în lumea 
fabuloasă a trecutului, o lume cu 
contururi fluide şi cu o mecanică 
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trepidantă a propriului metabolism, 
cu o structură neomogenă, de o 
diversitate policromă, exorbitantă ca 
ritm şi alcătuire. De altfel, mega-
poemul stabileşte o opoziţie destul 
de elocventă între prezent şi trecut, 
între lumea concretă, copleşitor de 
reală şi lumea închipuirii, a fanteziei 
care relativizează contururile 
obiectelor, le transfigurează, trans-
formă ponderea acestora în magie a 
imponderabilului. Nail Chiodo este 
cel care îşi scrie epopeea, primind 
vizita propriilor sale personaje. În 
fond, regăsim aici ceva din gustul 
tipic postmodernist pentru trecut, 
trecutul istoric şi cel literar 
deopotrivă, un fel de modă „retro”, 
prin care sunt recuperate, cu un 
instinct ludic şi parodic fără 
pereche, părţi, elemente componen-
te, piese mai mult sau mai puţin 
desuete ale mecanismului literaturii. 
Fantezia, virtuozitatea şi frenezia cu 
care Nail Chiodo demontează vechi 
resorturi ale literaturii sunt inepu-
izabile.  

Lumea reală, ca şi parafraza ei 
ficţională, se întretaie, într-o 
multitudine de ipostaze şi de 
accente, carnavaleşti ori ludice. 
Dexteritatea sa stilistică e uimitoare, 
ca şi stăpânirea desăvârşită a unor 
registre ale limbii de o decon-
certantă diversitate. Imaginea lui 
aşezată faţă în faţă cu lumea 
ficţională pe care el însuşi a 
închipuit-o, ca şi insertul livresc, 
jocul permanent între text, intertext 
şi metatext, fac din Loud in War un 
poem în care comicul şi parodicul, 
pastişa şi ironia se întâlnesc pentru a 
configura o comedie a literaturii 
rescrisă în grilă postmodernă. 
Poemele sale reflectă de ce nu există 
permanenţă şi continuitate în 
Univers, elucidează matematic 
magia numărului 7 (Cântul X), 
explică descrierea teoriei cuantice 
(Cântul XII) sau despre clonarea 
fiinţelor umane (Cântul XIII), toate 
acestea făcând acelaşi joc al 
atemporalităţii. 

Cu alte cuvinte, instinctul 
parodic al poetului se orientează, 
mai întâi, spre o anumită tectonică a 
imaginarului clasic, spre fixitatea şi 
stabilitatea monolitică a imaginilor, 
spre convenţionalismul unor pro-
cedee şi, nu în ultimul rând, spre 
tratarea subversivă a unei maniere 
poetice mai intens particularizată. 
Clarităţii şi armoniei clasice i se 
preferă acum heterogenitatea şi 
reflexul ironic, prin care imaginea 
realităţii este relativizată, capătă, cu 
alte cuvinte, forme şi dimensiuni 
inedite, mult mai aproape de 
fenomenologia complexă a realului. 
Poetul procedează, cu consecvenţă, 
la o desacralizare a limbajului 
poetic, dar şi a lumii pe care o evocă. 
Am ales spre exemplificare cele 
douăzeci şi două de lucruri pe care 
poetul şi le-a propus să le realizeze. 
Am amintit déjà câteva. Astfel aflăm 
datumul econometric la începutul 
volumului Lucus Feroniae, nu pentru 
a desconsidera cititorul ci pentru a'l 
sensibiliza asupra pericolelor viito-
rului, bazat pe cunoştinţe antropo-
logice solide. El şi citează o cerere 
foarte interesantă a lui Claude Lévi- 
Strauss că "nici o comunitate umană 
nu poate să conţină mai mult de 
cinci la sută din membri şi nu, într-
un fel sau altul, divizat în doi". Alte 
importante teorii îşi găsesc locul în 
versurile sale precum istoria şi 
semnificaţia pragmatismului (Cântul 
V), descrierea originală kerigma-
tică/ agnostică a religiei creştine 
(Cânturile VII - VIII), analiza 
relaţiilor scandaloase de putere şi 
privilegii care pătrund în actuala 
poezie pe modelul complexului 
militaro - industrial (Lucus Feroniae 
Partea a doua, Cântul IV). Argu-
mentele integrării operei lui Nail 
Chiodo în postmodernism sunt 
destul de clare. Ludicul şi parodia, 
defalcarea între formele de înaltă şi 
joasă cultură, inserţia fascinantă a 
stilurilor si tradiţiilor din trecut, 
naraţiuni ce pun sub semnul 
întrebării concepte tradiţionale, de 
drept, religie, subiectivitate, vizua-
litate şi simulacrul spaţiului vs 
temporalitate, critica nediferenţiată 

a sistemelor sociale, dezorientarea 
personajelor în contextul lumii 
contemporane şi al viitorului. 
Autorii postmoderni tratează de 
multe ori subiecte de mare impor-
tanţă - al doilea război mondial, 
Războiul Rece, teorii ale conspiraţiei 
dintr'o poziţie de distanţă şi de 
deconectare, şi aleg să descrie 
istoriile lor ironic şi cu umor. 

Existenţa intertextualităţii, un 
element important al postmodernis-
mului, recunoaşterea operelor lite-
rare anterioare cu intruziuni 
ştiinţifice, comentariile cu privire la 
situaţia societăţii, metaficţiunea, o 
tehnică folosită pentru a permite 
schimburi flagrante în narativ, 
salturi imposibile în timp, sau cea 
istoriografică cu distorsiuni tempo-
rale care trădează aici şi cineastul 
Nail Chiodo, logica culturală a 
capitalismului târziu conducând 
personajele într-un spaţiu dominat 
de paranoia sau minimalizarea unor 
caractere fracţionându-se între reali-
tate şi ficţiune sugerând un realism 
magic care îşi are rădăcinile în 
lucrările lui Jorge Luis Borges sau 
Gabriel García Márquez. Poemele 
epice au un lirism interior fascinant, 
trăind o naraţiune complexă, care, 
chiar dacă aparent este împărţită în 
perioade de creaţie şi volume 
diferite, sunt o construcţie unitară, o 
epopee a lumii, a civilizaţiei umane 
în întregul ei, cu frământările, 
bucuriile, deziluziile şi virtoriile 
sale. Susţinerea valorilor culturale 
antice, a artei vizuale sau pentru a 
salva de la uitare muzica marilor 
compozitori ai timpurilor noastre 
(Lucus Feroniae Partea a doua , Canto 
V) sunt elemente prezente peste tot 
în decursul poemelor lui Nail 
Chiodo. Cel mai vizibil în artele 
vizuale, dar şi în romane şi poezii, 
postmodernismul este tributar ico-
noclasmului, autorul devenind un 
purtător de cuvânt pentru o peri-
oadă istorică, polemizând asupra 
condiţiei umane dezvăluite de teoria 
literară radicală, punând bazele 
pentru o sinteză de sine (în sensul 
Rortyian) între filosofie şi poezie 
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(Lucus Feroniae Partea a doua, Canto 
III),  îngustează distanţa estetică, 
evitând modelarea metaforei şi a 
altor tropi literari, aplicând un 
limbaj amestecat, elitist şi vulgar 
totodată. 

Poezia postmodernă include 
adesea teme de nelinişte şi este de 
obicei scrisă într-un format foarte 
liber. Pauze şi structuri de linie pot 
fi haotic sau aparent lipsite de sens, 
deşi există, de obicei, un scop pentru 
întreruperile explicative de idei 
neobişnuite. In timp ce ideile au fost 
de multe ori exprimate în forme mai 
vechi ale poeziei, prin separarea de 
linii şi semne de punctuaţie, poezia 
postmodernă utilizează şi pauze 
pentru a indica caracterul haotic al 
lumii. Însăşi forma poemului 
serveşte pentru a întări ideea că 
formele sunt lipsite de sens. O astfel 
de poezie ar putea sugera că lumea 
şi viaţa sunt lipsite de sens, sau în 
cele din urmă ar putea impune 
cititorului să treacă dincolo de zona 
confortului obişnuit şi să ia în 
considerare că lumea poate exista şi 
în moduri cu totul noi. 

Pentru cuvânt şi alegerea lui în 
poezia postmodernă poate fi, de 
asemenea, complicată sau dificil de 
înţeles. Naraţiunea de astfel de 
poeme poate fi scrisă într-un flux de 
stil care urmează gândurile sau 
cuvintele vorbitorului, fără conside-
raţie pentru cititor, cu toate că 
autorul volumului sprijină uneori 
cititorul, amintindu-i că poate par-
ticipa şi el în desfăşurarea nara-
ţiunii. Ceea ce întâlnim la Nail 
Chiodo este abordarea de teme 
existenţiale sau nihiliste. În timp ce 
existenţialismul şi postmodernism 
nu sunt sinonime, ele însă sunt 
frecvent asociate. Sunt memorabile 
locul şi menirea, soarta şi definirea 
poetului (Lucus Feroniae Cântul VIII) 
cât şi viziunea divină din Cântul 
VIII. 

Nu pot să nu mă opresc asupra 
unei similitudini între Nail Chiodo 
cu periplul vieţii şi formării sale şi 

Ezra Pound. Prin anii 1930, Pound 
scria despre sistemele bancare şi 
economice, încorporând în cânturile 
sale propriile sale idei despre 
camătă, aplicând un război verbal 
împotriva corupţiei economice, 
împotriva războaielor literale, împo-
triva materialismului, împotriva 
obişnbuinţei minţii umane de a 
permite perpetuarea dominaţiei 
politice. La vremea aceea, admirator 
al lui Mussolini , el a trăit în Italia 
fascistă din 1925. În timpul celui de-
al doilea război mondial el a rămas 
în Italia, păstrând cetăţenia ame-
ricană, acuzându-i pe Roosevelt şi 
bancherii evrei de responsabilitatea 
războiului. Considerat a fi mental 
incompetent pentru a fi judecat, 
Pound a fost încarcerat în Spitalul 
Sf. Elisabeta din Washington, DC, 
până în 1958, când Robert Frost a 
reuşit să obţină eliberarea poetului. 
În mod ironic, poemele scrise în 
închisoare "Pisan Cantos" numite 
"printre capodoperele ale acestui 
secol" au câştigat Premiul Bollingen 
în 1949. În 1958, Pound s'a întors în 
Italia, unde a trăit în linişte pentru 
tot restul vieţii sale, în noiembrie 
1972, fiind îngropat pe insula cimitir 
Isole di San Michele. El spunea că 
"Lucrul esenţial al unui poet este de 
a construi lumea lui pentru noi." 
Nail Chiodo îi seamănă, dar nu 
tematic, ci prin modalitate ideatică 
relativă în sensul unei viziuni 
ostentative spre lume. Toate acestea 
nu se puteau realiza fără o cultură 
absolută şi un har nemărginit. 

Nu este un poet uşor de tradus. 
Limba sa de erudit, de poliglot 
încâlceşte cuvintele dar şi sensurile, 
mai întâi având nevoie de ansamblu 
pentru a putea apoi despica firul în 
patru şi a analiza tâlcul ideilor şi 
nuanţele fiecărui cuvânt în parte. 
Traducerea a implicat o analiză 
comparată între versiunea originală 
în engleză şi tălmăcirea sa în 
italiană, realizându-se un hibrid 
benefic pentru o interpretare liberă a 
textului. 

Întreaga operă a acestui mare 
cărturar şi poet, un prieten de 
profundă dăruire este costituită din 
naraţiuni fotografice. Clipele nu au, 
însă, nici timp nici spaţiu şi totodată 
le înglobează pentru a se derula cu 
viteze mai mari sau mai mici 
necesare realizării cinematografice a 
naraţiunii. Aceasta din urmă nu este 
însă altceva decât matricea în care 
scriitorul îşi revarsă fantezia, harul, 
alegoria elementelor care, în spirit 
încarnat, dau substanţă şi înfăţişare 
lirică unor poeme unice în literatura 
lumii. Folosirea limbii engleze le 
face accesibile pe toate meridianele, 
cu toate că, tălmăcite în italiană, 
franceză, spaniolă sau română, 
îmbracă în baroc aceste bijuterii cu 
suport romanic net. 

Stilul versurilor se adună sub 
semnul modernismului, alături de 
E.E Cummings, R. Kipling, T.S.Eliot 
sau W.B. Yeats, opera lui Nail 
Chiodo nu se îndepărtează de Ezra 
Pound sau Sylvia Plath. O carac-
teristică remarcabilă a modernismu-
lui este conştiinţa de sine, respin-
gând în mod explicit ideologia 
realismului, făcând uz de valorile 
din trecut prin reluare, încorporare, 
rescriere, recapitulare, revizuire şi 
parodie. Poezia sa domină oglinzile 
în care autorul se priveşte pentru 
a'şi aminti epoca în care trăieşte 
comparând-o cu experienţele acu-
mulate de omenire din antichitate şi 
până în vremurile noastre.  

Erudiţia, enciclopedia debor-
dantă, dovada unei culturi acumu-
late ca o adevărată bibliotecă men-
tală inundă fără a supăra cititorul, 
uneori notele de subsol ajutându'l să 
rememoreze istoria artelor, politicii 
şi sociale a umanităţii, sau îl incită să 
cerceteze dicţionarele şi internetul. 

Revelaţiile, aceste înfăţişări 
existenţiale ale clipei domină lirica 
lui Nail Chiodo pironindu-ne de 
crucea lumii cu sufletul şi mintea cu 
un cui şi încă unul. 
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Eneida 
Fantasmelor 
Marina Raluca Baciu 

 
e lângă tinerii poeţi 
postmodernişti de care ne 
împiedecăm la tot pasul, 

fără a trăi bucuria talentului sau 
măcar a unor influenţe benefice 
reliefate din multiple lecturi literare, 
în generaţia lirică a mileniului trei 
remarcăm apariţia unor condee de 
excepţie, asupra cărora mă voi opri 
şi eu. Marina Raluca Baciu ne-a 
impresionat încă de la o manifestare 
comună a atelierelor de creaţie 
"Duiliu Zamfirescu" a revistei 
Oglinda literară şi "Athanor" a 
revistei Contact international, 
desfăşurată la Focşani în urmă cu 
trei ani. Tânăra, pe atunci de 
doisprezece ani începuse a publica 
în revistele amintite, iar timpul i-a 
confirmat menirea prin tipărirea 
primului său volum de versuri, 
intitulat Eneida Fantasmelor.49  
 

 
 

                                                 
49 Marina Raluca Baciu, Eneida Fantasmelor, 
Ed. Armonii culturale, 2013 

Cele şaizeci şi şase de poeme şi 
grafica semnată de autoare transmit 
minunata stare a adolescenţei ce 
tinde să înlocuiască manifestările 
artistice ale copilăriei. Oniricul, 
ludicul, descrierile de tip pastel, 
toate frământările se încifrează în 
simboluri a căror efemeritate tinde 
să se încorporeze în etern. Sur-
prindem cu multă plăcere modele 
clasice, preluări de imagini, teme 
acceptate în subconştient pentru a 
renaşte în sinele integrat cu Poesia 
lumii. Ea simte deja monada şi 
daimonul: Aş vrea să închid ochii... / să 
visez că plâng fără să plâng visul 
(Lacrimi săpând în piatră). Un 
asemenea distih statuează sunetul 
armonios al unei lire autentice. 
Ministerul care a făcut tablele verzi, 
deşi pare o poesie inspirată de viaţa 
sa de şcolăriţă, este un desen grafic, 
linii şi puncte... şi, de ce nu, o 
imagine abstractă care în unele 
cazuri nici arhitectura academică nu 
o atinge. Aparenta metamorfoză a 
crisalidei din unele încercări mai 
îndepărtate este un triumf al 
rezonării tinerei poete la alchimia 
creaţiei. Ilustrez afirmaţia prin 
câteva versuri dintr-un poem pe 
care îş apreciez ca fiind comparabil 
şi chiar deasupra multora dintre 
tinerii care se cred mari realizări ai 
liricii contemporane şi care, dacă ar 
citi volumul de faţă, s-ar ruşina 
pentru propriile inepţii: Cu picioarele 
în vânătăi/De cât am (de)căzut pe scara 
sufletului...// Între timp/privirea se 
îndreaptă spre cer/Stelele desenează 
semne/ ce îmi trabsportă trupul în 
camera/ în care dormisem. (Graţie) sau 
cu un caracter postmodernist 
modificat spre un curent pe care mi-
l doresc nou şi aparţinând 
specificităţii acestui secol: În ceasul al 
doisprezecelea,/ inima cerului se 
răsfrânge peste noi: câteva suflete/ 
adunnate într-o cameră vie. (În 
cumpăna dintre ani vâscul aşteaptă).  

 
Iubirea se strecoară insidios, 

fără să se definească prea bine în 
intenţii, aşa cum îi stă bine tinereţii, 
un sentiment de frontieră între 
vârste, dar bine conturat în vers: 

Amar ceai cu infuzie/ de iubire/ mi-a 
fost furat/ într-o zi cu ploaie. (Filmul 
poliţist). Volumul prezintă unui 
cititor de poesie versuri cu adevărat 
memorabile. Aş putea cita, fără 
teama de a greşi multe dintre 
acestea. Ele surprind laconic, 
precum poesia japoneză, imagini 
convertite în sine, sinteză a unei 
întregi poveşti. Iată: Valiza era de 
carton,/ cartea era de colorat/ caietul 
avea vreo două gânduri/ iar tu te-ai 
întors/ pentru că ai rămas/ fără mine/ în 
pix (Valiza de carton) sau în ritm  de 
lirică poulară, o doină a nopţii care 
începe să contureze şoapte: Mintea 
ţi-e pătată-n lacrimi?/ Plângi! Agită-te-
n baltă/ Pierde-Vară, joc de stele/ Ochi-
ţi mari ascultă-n pleoape/ şi corneea-ţi 
smulge-aproape/ cam tot ce-ai visat 
vreodată (Noapte de şoapte).  

 
Îm deschiderea drumurilor 

vergile, Raluca Baciu îşi răsfrânge 
proiecţiile în oglinzi deocamdată în 
mişcare, abordând stiluri şi curente 
diverse, în căutarea unui destin 
sagace printre băncile şcolii, 
iraţionalele sentimente ale timpului 
schimbător şi uneori parşiv. Acest 
volum este un manifest al unui 
recital deţinut de poetă în faţa 
viitorului. Şi de ce nu armonia 
universală care o deţine deja pe 
autoare: Mă adoarme o insomnie pe 
pervaz/ în timp ce sap în grădină/ Am 
sădit acolo nişte stele./ Vroiam să le 
stropesc/ cu un vers despre tine.// Apoi 
mi-am amintit,/ că ai fost confundat cu 
o floare./ Şi te-am sădit într-o umbră./ 
În capătul unui univers putrezit. 
(Grădinărit). Am reprodus integral 
acest poem matur realizat de o fetiţă 
care n-a împlinit încă şaisprezece 
ani. Cu toate că filosofc, el ar 
necesita, el singur, o analiză, mă 
opresc invitând cititorii să-i 
lectureze minunatul volum pentru a 
descoperi singuri inspiraţia şi 
imaginaţia unui artist ingenuu şi 
seducător care este Marina Raluca 
Baciu. 
 

 

P 
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Trilogia  
îngerului 
Elleny Pendefunda 

 
rei cărţi de referinţă pentru 
generaţia mileniului trei. 
Acest fluture înnodat al 

liricii româneşti, laureat al premiilor 
Uniunii Scriitorilor la debutul său - 
la nici 9 ani - lansează acum  o 
trilogie editorială însumând cele mai 
frumoase poeme ale copilăriei, 
selecţie din primele sale patru 
volume care au avut un succes 
fulminant atât la cititori şi jurii cu 
prilejul târgurilor de carte diin ţară 
şi străinătate cu o distribuţie de mii 
de exemplare (Fluturele înnodat50), 
poemele închinate Duhului Sfânt, lui 
Isus şi Sfintei Fecioare (Foc angelic51) 
şi un volum de eseuri, proză 
fantastică şi poeme în proză (Chaos şi 
lumină52). Multe personalităţi ale 
culturii din România, Italia sau 
Statele Unite s-au aplecat asupra 
scrierilor sale ca şi a ilustraţiilor ce 
au devenit simbiotice cuvântului. 
 

Poezia a fost pentru umanitate, 
în străfunduri ale istoriei, supapa 
cea mai convingătoare şi mai 
cuprinzătoare prin care lumea se 
îndrepta spre rotunjirea spirituali-
tăţii sale; poezia e formă veche de 
comunicare, cândva la îndemâna 
iniţiaţilor şi a iluminaţilor, comu-
nicare cu zeii şi cu natura, comu-
nicare ce fascina, impunea, motiva, 
re-ordona lumea; poezia a fost 
cândva totuna cu mitul şi cu 
proiecţiile imaginare multiple ale 
unei lumi ce a înţeles de la început 
universalitatea acestui gen de 

                                                 
50 Elleny Pendefunda, Fluturele înnodat, Ed. 
Contact international, 2014 
51 Elleny Pendefunda, Foc angelic, Ed. Contact 
international, 2014 
52 Elleny Pendefunda, Chaos şi lumină, Ed. 
Contact international, 2014 
 

limbaj, universalitate regăsită în 
muzică şi în pictură. Poate şi pentru 
acest motiv (încorporat genetic şi 
grav de tânăra Elleny Pendefunda) 
sunt de acord cu afirmaţiile lui 
Constantin Dram că multe dintre 
poemele sale surprind prin laco-
nism, prin formula maximului de 
semnificaţie în cadre restrânse, prin 
provocarea imaginii dominante.  

 

 
 
Primul volum, Fluturele 

înnodat, apărut anul acesta, reflectă 
o tematică care se îndepărtează de 
copilărie spre adolescenţă, cea 
specifică unei perioade din viaţă 
deschise cu toţi porii spre 
frumuseţea unei lumi crezute, încă, 
perfecte, sau aproape perfecte; 
micile drame nu lipsesc dar par a fi 
cu speranţe realiste repede depăşite: 
„Când te supăr, mamă,/ Sunt tare 
mâhnită/ Şi-n suflet mi-e teamă/ Că nu 
poţi fi ferită// De cei răi, de ploaie,/ Dar 
la gândul meu/ Inima se-nmoaie,/ Dor 
de Dumnezeu" (Mâhnire). Altfel, celor 
apropiaţi, anotimpurilor şi sărbă-
torilor dragi, basmelor şi viselor 
candide le sunt dedicate texte pline 
de fiori autentici. Un poem precum 
Îngerul şi eu este o dovadă că, în 
puţine dar fericite cazuri, revelaţia 
divină consună cu cea poetică: „într-
o zi am luat/ un pahar gol şi l-am/ 
pus pe pervazul de la/ geam.// 

când seara a venit/ mama mi-a 
citit/ o poveste// şi am auzit/ 
căzând un strop de apă.// Dar 
ploaie nu era.../ ci-un strop de 
lacrimă/ a unui înger." Şi dacă 
precocitatea este un dar al lui 
Dumnezeu pentru cei aleşi, 
stăpânirea cuvintelor, deosebind 
vorba de cuvânt şi alintând cu 
siguranţă adevărul, nu mă tem să 
afirm plenaritatea unui poem 
precum  ”Niciodată acum”, subtil şi 
profund totodată: ”Niciodată acum/ 
voi merge unde am fost/ un strop de 
lumină// Simt niciodată în mine/ 
oceanul de ploaie/ de care acum mă 
anină.// Gând mă duc şi rămân gând./ 
Ard în cer şi zbor în tină./ Voi fi fost 
odată – oricând.” La doar 13 ani, 
Elleny Pendefunda ştie deja despre 
scânteia de dumnezeire care ne 
animă şi care, într-un târziu, se va 
întoarce la izvorul Luminii. Gabriela 
Hurezean scria pe drept că are o 
bănuială: această copilă are îngeri ca 
parteneri de joacă. 

 
La drept vorbind, Elleny 

Pendefunda se joacă pur şi simplu, 
uneori în stil avangardist, con-
struind simplu rime, folosind ca 
material pe care-l modelează nu 
plastilina sau lutul, ci cuvintele 
asemenea culorilor; numai că, tot 
lucrând pe seama cuvintelor, 
lăsându-le să se ordoneze, să sune, 
să genereze sens, atinge note de 
sensibilitate în direcţia melancoliei, 
a unor nelinişti trăite în afara 
descompunerii raţionale a unor 
motivaţii. În fapt, cum o apreciază şi 
Liliana Scărlătescu, frizând ideile 
Anei Blandiana, ea nu este tentată, 
nici din motive livreşti (oricât de vag 
bănuite), nici de cauze care ţin de un 
anume bovarism, întâlnit adesea şi 
la consacraţi, să-şi mistifice iden-
titatea; altfel spus, nu vrea să fie 
altfel decât este. "Ca şi cum aş fi/ eu 
însămi ceva nevăzut/ m-am întins între 
aripi/ între razele care vin,/ alunecând 
ca un peşte.// Şi sufletul meu, catarg/ al 
unei corăbii care curge/ într-un ocean 
plin de lumină/ ascunde/ vocea care mă-
nsoţeşte.// Frunzele se înfioară/ în 
adâncul trupului meu/ şi îngerul mă 

T 
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ocroteşte.// Valurile bat/ în adâncul 
trupului meu/ şi îngerul îmi 
povesteşte."(Frunze şi cocori). Astfel 
această legătură magică glisează 
asupra creaţiei şi puterii de a reda 
un joc început din primii ani de 
şcoală şi fără îndoială că experienţa 
aceasta, a jocului cu cuvintele, este 
pentru Elleny Pendefunda una 
întemeietoare, un mijloc de a se 
cunoaşte şi de a se construi. Pe de 
altă parte, ar putea să confirme 
astfel că poezia este limbajul 
originar, al copilăriei şi al mitului. 
Fără să ştie de dezbaterile poe-
ticienilor şi esteticienilor, autoarea 
pare să confirme o astfel de ipoteză. 
Îngerii au pensule, fluturii visează şi 
copiii scriu poeme remarcabile: 
"Sunt un fluture-nnodat/ căci zborul 
meu e-n nod./ Aripile-mi ajută la-notat / 
în aer şi în vid, în tot." şi încheie "Iar 
timpul trece colorat,/ un viermişor 
născut să rod/ cuvintele în lung şi-n lat/ 
şi să rămân în aripi nod."(În aripi nod) 

 

 
 
Dincolo de orice mimetism (nu 

se repetă clişee, nu se cade în 
muzicalitate stearpă, searbădă – şi 
cred că aici trebuie căutat semnul 

valorii acestei poezii), fetiţa de 
câţiva ani care a scris aceste versuri 
se apropie (ameninţător?) de 
nelinişti cosmogonice, scrie Liliana 
Scărlătescu şi împlinind lumina 
primită într-o filosofie a ei, izvorâtă 
dintr-o relaţie specială cu lumea 
divină. Volumul se încheie cu un 
text care ilustrează lapidara mea 
expunere "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!" 
(Copilărie) 
 

Incitantă şi inedită, poezia de 
inspiraţie religioasă din Foc angelic, 
cuprinde două secţiuni. Prima, 
Catehism sub aripile îngerului, un fel 
de ilustrare în cuvinte şi culori a 
lecturilor biblice. O metaforă 
perfectă, aici, este cea a fluturelui 
înnodat, în continuă zbatere a 
aripei-osana, închinată divinului : 
„Când puterile cerului se vor clătina / 
lumina soarelui şi a stelelor va fi un dar 
/ în armonie şi iubire;// căci cum aş 
putea să stau aşa, / să simt în piept cum 
bate ca un far / oricare şi oricine?, // să-
ntrebe inima, să nu îmi zbat / divinul 
nume îngropat şi-n mine? / să ştiu ce 
fac: că-n mântuire / voi fi mereu un 
fluture-nnodat” (Fluturele înnodat), o 
legătură bine venită cu primul 
volum al seriei. Însă poeta acceptă şi 
laudă deopotrivă divinul şi umanul, 
spiritul, sufletul şi trupul, viaţa cu 
tot ce presupune ea, fără să 
râvnească la nemurire, ci doar la 
cunoaştere: „Există o înţelepciune a 
iubirii/ încă de când plângeam în 
scutece,/ necunoscând ce-mpărăţii îmi 
dăruiaţi,/ tu, mamă,/ Tu, Doamne. ” 
(Psalm). Siguranţa apartenenţei la un 
tărâm magic dăruit cu har, deo-
potrivă de Dumnezeu şi de mamă o 
determină să scrie: Când, mamă, eşti 
în preajma mea/ nu mă mai tem de 
nimeni şi nimic./ E ca şi cum ar fi Isus/ 
în barca în care m-ai suit/ acum atâta 
timp, tu dăruidu-mi trup/ şi răsuflarea/ 
Spiritul de sus.(Omilii). La fel, ea 

însăşi urmând artele plastice, 
percepe magia lutului modelat de 
mâna olarului care, cum remarcă şi 
alţi cronicari, ne duce, şi ea, cu 
gândul la parabola taoistă a 
adevăratului rost al vasului – cel de 
a fi gol şi astfel, de a putea fi 
umplut: „Am stat lânga olar şi lângă 
roata sa. Şi-am înţeles de ce ascultă 
lutul/ gândul, dar şi mâna sa.// Rotind 
şi învârtind ridică / un vas rotund, 
perfect, subţire/ din aer să adune-n el o 
parte mică,// aşa cum ştiu că eu adun în 
mine/ iubirea, lumea, dar şi duhul / ce 
mă îndrumă în a face numai 
bine.”(Roata olarului). Alegorii 
minunate întâlnim şi în Secretul 
bunului stăpân, Rod sau Paznicul. 

 
Dumnezeu este mereu o noutate 

şi ne surprinde prin iubirea, 
puritatea şi gingăşia Sa infinită. Ce 
privilegiat poate fi acela care 
lecturează versurile unui copil în 
ochii căruia Îl poţi întâlni. Un preot 
cu un deosebit har scria într-o 
revistă, referindu-se la Elleny, că: 
"Întâlnirea cu acest înger divin, 
crainic al cerului, a trezit în mine 
chemarea sfântă de a tinde mai 
profund spre Adevăr, învăluit fiind 
de lumina divină." Astfel întâlnim şi 
noi în cea de-a doaua secţiuni 
intitulată Rozariul Sfintei Fecioare 
poeme impresionante, creaţii ema-
nate dintr-un suflet pur îndrăgostit 
de divin, şi sub impresia  înălţătoare 
transmisă de un răspuns timid la 
această sfântă provocare. Fecioara 
Maria este considerată o adevărată 
călăuză pentru tânăra adolescentă: 
"O călăuză pentru viaţă/  e cartea  
ascunsului secret./ Ce mare taină-n 
paginile scrise/ demult de scribi şi de 
profeţi"(Călăuza) Relativa sărăcie a 
episoadelor evanghelice care o au în 
centru pe Sfânta Fecioară reflectă 
discreţia şi smerenia exemplară care 
au caracterizat-o întreaga Sa 
existenţă pământească. Făptură de 
taină şi delicateţe, ea pătrunde în 
conştienţa lui Elleny Pendefunda pe 
cale orală, în biserică şi spiritual îi 
declanşează încredere, mister, dar şi 
neputinţă – senzaţia că mai are mult 
până la cunoaşterea pe care şi-o 
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doreşte, simţământul tainei 
nedezvăluite, un vâl al lui Isis 
întrevăzut dar încă dens pentru ea: 
"E întuneric şi lumină/ în cărţile ce le 
citesc;/ simt lanţuri dispărând/ în 
nuanţele ferestrelor/ ce le pictez//. 
Pământul e minune,/ pădurile şi lacul;/ 
dar dincolo de ele/ pe tine, Sfântă 
Maică/ te-ntâlnesc.// Şi nu-mi ajung/ 
cuvinele pe care le cunosc/ să le rostesc 
şi scriu;/ în Tine simt ceva/ 
neomenesc."(Dificultate). Probabil că 
acest ciclu prefigurează noi 
descoperiri în planul liturgic mental 
al poetei care, cu siguranţă, ne va 
delecta şi pe viitor cu o poezie de 
sorginte divină. 
 

 
 

Oricum, printre basme şi reverii, 
în care apar personaje ale univer-
sului real (mama, colegii, căţelul şi 
pisica, Moş Crăciun şi chiar Îngerul), 
Elleny Pendefunda construieşte 
miraje, cochetând cu sferele viselor, 
atrasă de farmecul în sine al 
cuvintelor, din care se va fi 
construind propria lume. Volumul 
Chaos şi Lumină cuprinde câteva 
proze scurte, emoţionante prin 
delicateţea, eleganţa şi farmecul lor 
ingenuu, exact aşa cum ne-am dori 

să scrie orice copil, dar unele dintre 
ele, fantezii incendiare pentru 
imaginaţia cititorului ne poartă într-
o arie borgesiană, dacă nu 
sadoveniană, luând pe parcursul 
unora atitudinea lui Alice în Ţara 
Minunilor sau a Lizucăi în 
Dumbrava Minunată. Fiindcă astfel, 
prin sinceritatea lor firească şi prin 
generozitatea sufletului lor ne pot 
convinge că iadul din chaos se poate 
transforma în lumina raiului. Iar 
dacă în noi, cei care ştim că am lăsat 
răutăţile vieţii să spulbere uneori 
speranţele, înţelegem că nu timpul, 
ci slăbiciunile noastre au făcut aceste 
ravagii.  

 
Aş remarca Inorogul, Stupina, 

Iona, Visul din vis, Focul ding rădină, 
Lupul alb şi şobolanul cafeniu. Citind 
aceste proze şi cronicile din 
expoziţii, adevărate eseuri, vom fi 
capabili de încă o secundă de 
fericire, de speranţă şi, cine ştie, 
poate aşa ni se va mai ierta un păcat 
dobândind, probabil, dreptul la încă 
o secundă de mântuire. Aduc pentru 
exemplificare câteva argumente: 
"Explozii ale curcubeului dintre cer şi 
pământ par fulgere prin care descopăr 
în depărtare grădina paradisului. Mă 
mişc, pătrund între ape şi aripile mă ţin 
să plutesc înspre lumină. Şovăi. În jur e 
universul cu planete, păduri, catedrale 
şi flori. Simt că printre multele flori 
sunt şi crini, crini albi peste care cad 
petale din crengile de măr, fulgi sau 
steluţe aruncate de vânt. Nimicul nu-mi 
dă pace. Părcă el şi lumina sunt flăcări 
peste tot în grădină. Imaginile lor sunt 
forme, sunt fără contur... Sunt sigură că 
nu sunt altceva decât oglinzi şi că focul 
arde în mine. Şi caut; caut un loc în 
care să mă aşez, să pictez gândurile şi 
timpul pe care le găsesc jucându-se cu 
mine, aşa cum încă îmi place să fac pe 
plajă castele şi turle de nisip. (Focul din 
grădină)." Şi scrierea sa curge ca un 
râu ce tinde să devină fluviu, 
uimind cititorul avizat de proză cu 
modalitatea sa de a povesti, curat şi 
lapidar, creând imagini şi amintiri: 
"Şi doar ştiam povestea de Crăciun a 
spărgătorului de nuci, fredonam melodii 
din baletul văzut de mine de atâtea ori. 

Eram însă sigură că ce mi se întâmpla 
nu era un basm. Şi totuşi unde se 
ascunsese şobolanul cafeniu pe care îl 
tot căuta – cu ochii parcă ieşiţi din 
orbite, cu urechile lui mari, ridicate şi 
cu nările negre ca un tăciune – uriaşul 
alb de lângă mine ? Oricum nu ştiam ce 
i-aş fi putut răspunde. Aripi avusesem 
doar în visele cele mai înălţătoare, 
coroană îmi făcusem la ţară la bunici 
din florile culese de pe câmp, iar creanga 
de aur fermecată ruptă din alun o 
adusese Moş Nicolae în urmă cu ceva 
ani şi desăvârşise copila care sunt. Dar 
şarpele cu cap de lup? Istorie..."( Lupul 
alb şi şobolanul cafeniu). Folosirea 
descrierii, dialogul, monologul sau 
naraţiunea sub forma cronicilor 
antice, asociate parabolei, metafo-
relor, epitetelor şi personificării sunt 
doar câteva argumente în favoarea 
unei proze veridice, a unor crochiuri 
epice care se depărtează de poeta 
Elleny Pendefunda. Faptul că ale-
goria şi fantasmagoria însoţesc 
discursul schiţelor corect elaborate, 
cât şi eseistica plină de savoare şi 
documentare bibliografică o propul-
sează pe autoare spre eternul non 
multa sed multum. 

Într-un final, se remarcă stăpâ-
nirea limbajului şi legilor prin care 
acesta se poate transmite prin 
cuvântul scris: "Într-o zi, cineva din 
neamul nostru va duce o fărâmă din 
mine oamenilor, cei care vor umple 
pământul alături de animale şi plante şi 
abia atunci vei înţelege că aşa sunt eu, 
iute ca flăcările soarelui; şi, deşi oricine 
mă simte, nimeni nu mă prinde şi nu 
mă poate opri. Asta încă de când mi s-a 
cerut să nu mai fiu himeră ci: să fie 
lumină!" (Fiat lux). Aşa s-a 
transformat tânăra scriitoare în 
fluture de lumină scuturându-şi 
aripile înnodate sub protecţia unui 
înger încarnat din chaos. 
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