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Hermeneutica 
tâlcului 
 

Hermeneutica tâlcului din undele Luminii 
 

Ca un eretic stau pe gânduri şi mă’ntreb: 
De unde ’şi are raiul – 

lumina? – Ştiu: Îl luminează iadul 
cu flăcările lui! 

Lucian Blaga – Lumina raiului 
 

m înţeles citind zeci de mii de volume 
din înţelepciunea omenirii, din mesajele 
subliminare receptate din arcurile reflexe 

succesive (fie ele şapte, nouă sau în număr 
infinit), că totul se rezumă la esenţa primordială 
a undelor Luminii. Tu, cititorul meu, ia aminte 
că nu am petrecut degeaba aceste clipe de 
fiinţare umană, nu am prididit să împărtăşesc 
gândurile mele celor care au capacitatea prin har 
sau strădanie, am răspândit sămânţa roadelor 
mele spirituale şi ... precum în pilda 
semănătorului... m’am entuziasmat să constat 
pretutindeni şi pământ roditor, să văd că nu 
exist ca o curiozitate pe acest pământ. Poate 
exagerez. Dar au fost momente în care m’am 
simţit singur. Când îmi aud copiii că citesc 
Lucian Blaga sau Nichita Stănescu, îmi umplu 
fiinţa de fericire, ca un ulcior strecurat sub 
izvorul cu apă vie prelinsă din primordialele 
râuri edenice. Mirabila sămânţă mai încolţeşte şi 
luminează minţile crude ale odraslelor umane. 
Câtă înţelepciune răspândită de fotoni aşteaptă 

să fie culeasă în cetăţile de os ale creierelor 
noastre! E lumina pe care o auzim bătându-ne în 
ferestre şi noaptea prin razele de lună... 

 
Atâta linişte-i în jur de’mi pare că aud  
cum izbesc de geamuri razele de lună. 
    (Linişte) 
 
Lucian Blaga impresionează mai ales prin 

primul său volum, cel dedicat luminii, iniţierii 
tânărului cuprins de har. În timp, contrar 
aşteptărilor discipolilor săi, el pătrunde în adânc, 
se depărtează de limpezimea mesajelor 
receptate, realizând un tablou dominat de 
dramele genezei biblice şi, depăşind aparent 
contemplaţia şi meditaţia, se dedică milostivirii 
şi rogaţiunilor. Voi demonstra această 
preocupare lirică a marelui gânditor în evoluţia 
sa de la lumină către chaosul primordial al 
umbrelor ce n’a cuprins în veci lumina. Ca o 
primă etapă, poetul este silit să recunoască ceea 
ce este indiscutabil: harul pe care prin naştere l-a 
dobândit, acela de a recunoaşte şi tălmăci 
semnele cunoaşterii, calitate ce îi conferă dreptul 
de a se convinge că aceasta nu este demnă de 
reproş, ci doar de interogare a divinităţii prin 
intermediul celei ce i’a dat viaţă: 

A 
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De ce m’ai trimis în lumină. Mamă, 
de ce m’ai trimis? 
    (Scrisoare) 
 
Şi toate acestea nu sunt decât extraordinara 

limpezire a primelor învăţături despre lumină şi 
puterea arcurilor reflexe. Scriam odinioară că 
puţini sunt aceia care reuşind să acumuleze 
doctrinele strămoşeşti au înţeles tâlcul chakrelor 
şi rolul funcţiilor care le sălăşluiesc. Sufletul şi 
spiritul dăruite unui trup îşi găsesc influenţa 
volitivă, afectivă şi de înţelepciune în nodurile 
reţelelor neuronale care sunt în permanenţă 
comunicativă cu arcurile cereşti şi divine 
coborâtoare din marele chaos. Poetul ştie şi 
afirmă: 

 
Eu nu’mi am inima în cap  
nici creieri n’am în inimă... 
   (Lumina raiului) 

 
pentru că lumina, duală în excelenţa sa, 
răscoleşte îndoiala, adânceşte căutarea şi, în final 
trece hermeneutic într’o altă etapă. Vezi tu, 
cititorule, vreo greutate în a interpreta versurile 
atât de ecliptice ale lui Lucian Blaga? Eu nu pot 

decât să’ţi deschid ochii minţii ca să vezi cu 
inima lumina în care el s’a scăldat în clipele când 
şi-a zămislit poemele. Cu siguranţă ştia mai mult 
decât spun cuvintele, deşi ele sunt în căutarea 
Cuvântului. Dintotdeauna marii gânditori au 
fost percepuţi ca făcând parte dintr’un lanţ de 
lumină care izvorăşte din lumina primordială, 
nefiind separaţi de ea, tot ceea ce ei transmit prin 
cuvinte provenind din aceeaşi comoară sacră a 
înţelepciunii călăuzitoare, acceptată şi nu ca 
fiind un păcat al cunoaşterii. Din moment ce ei 
reprezintă o prelungire a realităţii lăuntrice a 
informaţiilor receptate indiferent dacă prin vise 
sau viziuni, întreaga lor fiinţă provine din 
înţelepciunea divină. 
 

A visat că  
raza lunii’i un fir de-al lui şi  
cearc’acum să se urce  
până’n ceruri, sus, pe-o rază.  
   (Visătorul) 
 
Şi ne întoarcem la multitudinea de căi pe 

care oamenii le pot avea pentru a accesa drumul 
către Dumnezeu a cărei transcendenţă se 
confundă cu alteritatea Sa absolută. Neputinţa 
omului obişnuit, neiniţiat în urcuşul treptelor 
dătătoare de cunoaştere prin simţurile sale şi 
raţiune este adesea remarcată din greutatea 
înţelegerii. Mitul oglinzii, deşi nu este prezent 
obiectiv, îl putem descoperi în reflectarea luminii 
solare, mereu, prin razele lunii. Conteplaţia 
aparentă e de fapt un arc primar de acuplare 
vizuală şi sonoră (frecvenţe diferite ale undelor 
cosmice) care conduc spre o permanentă 
meditaţie...  
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Caut, nu ştiu ce caut. Sub stele de ieri,  
sub trecutele, caut  
lumina stinsă pe care-o tot laud. 
   (Lumina de ieri) 

 
Nu ştiu dacă este o încercare de înţelegere a 

luminii primelor clipe de Geneză sau e doar oda 
remanentă a creaţiei lui Dumnezeu. Măreţia Sa, 
splendoarea şi divinitatea, este clar, nu depind 
de Creaţie, existând înainte de aceasta. Faptul că 
totul este lumină, dătătoare de înţelepciune, de 
iubire şi beatitudine, faptul că omul este un 
răspuns la minunile Facerii, totul este o 
conjunctură implicită şi explicită a iniţierii în 
tainele arcurilor reflexe înalte. Dacă noi nu 
putem simţi decât Creaţia şi nu divinitatea 
atunci dualitatea umană (trup şi spirit) aflată în 
timp şi spaţiu nu se poate lega de unicitatea 
universală decât prin iubire, oglindă refractantă 
a divinităţii al cărei arc reflex (al noulea?) 
demonstrează  o existenţă fără început şi fără 
sfârşit cu un singur sens invizibil dar detectabil 
(presupus) de fiinţa umană. Dragostea este şi aici 
un ritual al poruncii iniţiale, al focului menit să 
răscolească tot ce e creat din apă, aer şi pământ.  

 
Nu’mi presimţi văpaia când în braţe  
îmi tremuri ca un picur  
de rouă’mbrăţişat  
de raze de lumină?  
   (Nu’mi presimţi!) 

 
Iar iubirea se revarsă între inimă şi creier, 

confundând suflul unui trup, care se recunoaşte 
a fi fiu al Luminii, cu un strop al oceanului 
fotonic în care ne scăldăm şi din care ne 
extragem seva vieţii. 
 

Lumina ce-o simt năvălindu’mi 
în piept când te văd  - minunato,  
e poate ca ultimul strop  
din lumina creată în ziua dintâi.  
   (Lumina) 

 
Existenţa luminii, a cunoaşterii prin iniţiere, 

îl determină pe gânditor şi pe viitorul adept al 
Marelui Anonim să trăiască în realitatea 
hermeneutică, adică să înţeleagă altfel fiecare 
clipă a existenţei pământului şi a omenirii, 
deschisă doar celor care ştiu tâlcul ascuns al 
acestora. Poetul se transformă într’un receptacul 
plin de adâncă adoraţie dar, în acelaşi timp, 
realizează că numai Creatorul ar putea să’l 
protejeze, să’i ia harul cunoaşterii înapoi. Şi în 
Coran (18:109) se afirmă că dacă mările ar fi 
cerneală pentru cuvintele Domnului, acestea s’ar 

termina înainte de a fi scrise în totalitate şi nu ar 
fi suficiente nici toată cerneala din univers. 
Simpla menţionare a infinitului şi veşniciei 
divine năuceşte închipuirea umană. Şi cum 
văzul este considerat ca responsabil de percepţia 
undelor spectrului vizibil poetul apelează la 
întreruperea durerii pe care i-o acordă această 
interpretare. 

 
„Stăpâne ia’mi vederea,  
ori dacă’ţi stă în putinţă împăienjeneşte-mi 

ochii  
cu’n giulgiu  
să nu mai văd  
nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei şi nici 

nori.  
căci vezi _ lumina lor mă doare.” 
    (Lacrimile) 
 

  
Nu ştiu dacă această extraordinară cerere 

este un semn al deplinei înţelegeri a rezultatelor 
Marii Creaţii sau, pur şi simplu, este o temere 
omenească în faţa realităţii. Lacrimile, element 
de apă, din apa primordială în care s’a dezvoltat 
viaţa, apar şi la bucurie şi la durere. Sufletul, 
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emoţional desfăşurând reacţii între primele trei 
arcuri reflexe, se învredniceşte să acceseze 
divinitatea. Vălul lui Isis odată ridicat aruncă 
profanul din tenebre în lumina adevărului. Iar 
pentru om acest adevăr îi relelează frumuseţea 
puterea şi înţelepciunea (florile, cerul şi păcatul 
Evei de a dobândi cunoaşterea indusă de Lilith!). 
Până şi norii care reuşesc să ascundă soarele şi 
stelele irizează fotonii, ele fiind morminte ale 
sufletelor. Dar aceştia sunt doar viziuni ale 
Marelui Anonim care nu are viaţă temporală, nu 
se erijează în fiinţă căreia îi aparţin atribute 
umane, nu are o stare definită şi nu i se pot 
asocia un locaş spaţial, lipsindu’i răspunsurile 
pentru cunoscutele întrebări: când şi unde.  

Dar omul obişnuit, prin arcurile reflexe 
telurice, se contopeşte şi prin undele sonore ale 
lumii vizibile cu natura, ignorând amestecul 
celest din viaţa terestră.  

 
Licuricii cu lămpaşe  
semne verzi dau spre oraşe  
printr’un tren care va trece  
prin văzduhul mare, rece.  
Printr’un tren care-a veni,  
nimeni nu’l va auzi.  
   (Trenul morţilor) 
 

 
Ilustra’ii din operele lui Sulamith Wülfing 

 
Deşi am putea crede că în următoarele 

volume lumina nu mai constituie tema 
principală a poemelor sale, Lucian Blaga este în 
continuare un călător în lumea iniţierii, ocultat 
de un destin unic, tălmăcind într’o hermeneutică 
originală cunoaşterea dobândită. Participând la 
interpretarea imaginilor lirice sugerate de poet, 
dincolo de construcţia literară, mesajul devine 
semnificatul în care ne vom recunoaşte propria 
imagine, trăirile şi experienţele care aparţin 
cititorului. Fiu al luminii, dual în gândire, el se 
întrepătrunde prin ideatic şi nu numaidecât prin 
fapte cu membrii frăţiei sale. El ştie şi încearcă să 
tălmăcească o realitate care pe noi ne depăşeşte. 
Dumnezeu nu a luat fiinţă pentru că astfel ar 
însemna că şi El ar fi fost creat şi de aceea nu’L 
putem cunoaşte ca pe ceva care a fost plăsmuit. 
Dar ceea ce este cunoscut i se datorează prin 
intermediul arcurilor reflexe ce conduc lumina 
către noi. Iar poetul recunoaşte în sine că Marele 
Anonim este lumina cerurilor şi a pământului. Îl 
simţim erijându-se în maestrul frăţiei ancestrale 
a şarpelui, poate cel cu cap de lup, imagine 
uzuală pentru travestiul lilithian, al eternului 
feminin din divinitatea supremă. 

 
Întrebător fratele mă priveşte,  
mirată mă’ntâmpină sora,  
dar încălăcit la picioarele mele 
m’ascultă şi nu pricepe prea bine 
şarpele cel cu ochii deapururi deschişi 
spre’nţelepciunea de dincolo. 
   (Fiu al faptei nu sunt) 
 
 
Ce anume nu pricepe prea bine înţeleapta 

entitate ce şade la picioarele magului? Nu ştiu. 
Poate chiar evoluţia în timp a celor aleşi. Totuşi, 
chiar dacă lumea imaginară nu este reală în 
termeni materiali, ea este constituită cu idei 
inteligibile, fiind la fel de puternic legată de 
cunoaşterea pe care o avem faţă de lumea 
reală, ba chiar aici se depăşesc limitele spaţiale 
şi temporale obişnuite, care împiedică adesea 
investigarea realităţii. În poeme avem acces la 
adevărata lume, cu o condiţie: aceea de a ne 
transfigura în percepţiile noastre dincolo de 
arcul reflex noetic. Şi contopind Cuvântul în 
tâlcul propriu al luminii, Blaga sintetizează 
legile Marelui Anonim pe care îl identifică cu 
sursa terestră de lumină, soarele. Metafora 
genială a întrepătrunderii spaţiilor prin 
fântânile ale căror pori izbesc în clopotele 
universului alătură luminătorii celor care zidesc 
timpul  în religia muncii. 
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Din fântâni sfredelite’n osia planetei 
îţi scoţi găleţile de foc. 
Nu te cunosc, nu mă cunoşti,  
dar o lumină alunecă 
de pe faţa ta pe faţa mea, 
fără să vreau m’alătur bunei tale vestiri 
şi-o strig în sfintele vânturi. 
   (Lucrătorul) 

 

 
 

Timpul asigură navigarea pe întinsul 
realităţii, reuşind să ofere un aspect liniar vieţii, 
oferind totodată sens vieţilor noastre. În ceea 
ce priveşte timpul creat în interiorul textului, 
vântul nu se opune spaţiului, pentru că fântâna 
este gândirea unui ochean spaţial către lumea în 
care trăim. Învierea zilnică, trecerea prin moarte 
către o nouă viaţă, devine în volumele sale de 
poeme din deceniul al patrulea o sintagmă care 
nu numai că nu se îndepărtează de lumină ci o 
consideră pe aceasta ca sursă constantă de 
trecere peste umbre, peste tenebre, pentru că 
dincolo de fântânile dorului el va trebui să 
arunce mirabila’i sămânţă. Ceea ce rezidă din 
interiorul zicerilor sale este faptul că puterea lui 
Dumnezeu nu a crescut ăn urma Creaţiei şi 
nicăieri nu este creat un loc drept locuinţă a 
splendorii Sale. După contemplare şi meditaţie, 

mă repet, rugăciunea este cea care îndeplineşte 
rol de declanşare a unei legături definitive cu 
cerurile, fără timp sau localizare precisă. 
Călătoria prin Lumină, pe văile înţelegerii vieţii, 
îi aduce filosofului o linişte căutată şi bine 
meritată. Numai cei mărunţi crează falsele 
temple! Dincolo de marea trecere este 
împlinirea pe care nimeni nu o poate împărtăşi 
în întregul ei şi în măreţia divinului spiritual. 

 
Aştept să îmi apună ziua  
şi zarea mea pleoapa să’şi închidă, 
mi-aştept amurgul, noaptea şi durerea, 
să mi se’ntunece tot cerul 
şi să răsară’n mine stelele, 
stelele mele, 
pe care încă niciodată 
nu le-am văzut. 

  (Mi-aştept amurgul) 
 
Ceea ce este înafara noastră se 

esenţializează prin creşterea seminţelor luminii 
în interiorul nostru. Cum cerul albastru pe care 
l’am considerat un văl de acoperire şi protecţie 
uneori pentru oameni să nu fie absorbiţi de 
copleşitoarele taine ale universului, cer zămislit 
de lumina soarelui difuz în particulele aerului, 
aşa prin întunericul nopţii simţim apropierea de 
sursele reale ale noosului din akashicul 
abisului. Legătura prin vizibil cu invizibilul este 
o davadă de temporalitate. Suprimarea acesteia 
se încâlceşte benefic în lipsa unui început care 
nu poate nici sfârşit, atribute care nu permit 
temporalitatea. Dacă asemenea fenomenologiei 
lui Husserl am pune în locul unei epistemologii 
a interpretării o ontologie a înţelegerii, atunci 
consider că este de preferat să ne îndepărtăm 
până la renunţare de orice manieră 
gnoseologică, care pune problema în termenii 
obiectului şi subiectului şi să ne apropiem de 
întrebările cu privire la fiinţă. Aici, Lucian Blaga 
devine mandatarul Marelui Arhitect al 
Universului şi se dedică întrutotul învăţăturii 
ce’şi cere obolul transmiterii către discipoli a 
tainei prea cunoscute şi total ne’nţelese a iubirii. 
În contradicţie cu profanii, răuvoitori sau 
discipoli ai luminii negre, poetul scrie: 

 
Lumina altora  
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric, 
dar eu,  
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – 
şi’ntocmai cum cu razele ei luna 
nu micşorează, ci tremurătoare 
măreşte şi mai tare taina nopţii 
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aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 
cu largi fiori de sfânt mister 
şi tot ce’i ne’nţeles 
se schimbă’n ne’nţelesuri şi mai mari 
sub ochii mei – 
căci eu iubesc 
şi flori şi ochi şi buze şi morminte. 

 (Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii) 

 
 

Iubite cititorule, lumina nu mai operează cu 
premisa existenţei sale, cu materia brută din 
care empiricul este constituit, ci cu abisurile 
propriei fiinţări, cu radicalitatea schimbărilor pe 
care aceasta le poate întreprinde. În acest sens, 
maestrul apare drept însetat de nou, filosofând 
cu ciocanul1, aflat în căutarea unui bine care nu 
mai poate fi obţinut decât prin raportare la 
materia propriei vieţi, a propriului moment de 
întemeiere spirituală. El nu numai că nu 
striveşte lumina magică a iubirii divine 
transfigurată între oameni ci o îmbogăţeşte, iar 
tâlcul luminii este revelat doar celor care doresc 
s’o vadă. Faptul că divinul este la originea ei 
este o dovadă că El nu are origine. Lumina 
devine o mirare, căci doar în faţa divinităţii poţi 
avea impulsul de a te integra în infinit. 
Luminătorii cereşti îşi definesc rolul în spiritul 
unui suflet umil care îşi depăşeşte starea de 

                                                 
1
 Atribut al puterii unsului divin 

trup. Pentru iniţiat fiecare zi e capăt de drum al 
milostivirii, al carităţii şi al descoperirii de sine, 
părticica divină din tine. Pentru ceilalţi sunt 
mărgăritare aruncate pe un pat de trandafiri 
iluzoriu. 

 
Omule, ziua de-apoi  
e ca orice altă zi.  
Îndoaie’ţi genunchii,  
frânge’ţi mâinile, 
deschide’ţi ochii şi miră-te. 
Omule, ţi-aş spune mai mult,  
dar, e’n zadar –  
şi-afară de-aceea stele răsar 
şi’mi fac semn să tac 
şi’mi fac semn să tac. 
   (Taina iniţiatului) 
 
Ca un respiro al gândurilor noastre, îţi spun 

că timpul în care călătorim noi nu’L însoţeşte, 
iar locul nu’L îngrădeşte. Nimic nu’L cuprinde 
şi nici delimitează. Milostivirea Făuritorului 
transcede timpul şi spaţiul, tot ce ar fi fost 
înaintea a ceea ce fotonii ne aduc în cunoaştere 
este ascuns dincolo de arcul reflex divin, 
inaccesibil chiar şi fiilor luminii. Viitorul 
înregistrat akashic e doar al temporalităţii şi 
spaţialităţii noastre, atribute limitante ale 
Genezei recognoscibile hermeneuticii umane. 
Lumina este pretutindeni la îndemâna noastră, 
fără început şi fără sfârşit, cum afirma Nicola 
Tesla. Vizibilă sau nu ea reflectă Viul şi nu se 
supune lumii create (Einstein). Chiar când nu o 
vedem, Ea ne vede pe noi.. 

 
(continuare ]n urm[toarea edi’ie) 
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   LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    
 

 
 
 

Misiunea de a'l face pe individ fericit nu era în planul de creare a 
lumii. 

Cu cât omul este mai perfect la exterior, cu atât mai mulți demoni 
are în interior… 

La un om care mereu muncește, rar vin oaspeți – la un ceainic 
care fierbe muștele nu umblă. 

Invidia este distrugatoare. 

Masele niciodată nu au dorit să cunoască adevărul. Ele vor iluzii 
fără de care nu pot trăi. 

Visele sunt drumul regesc spre inconștient. 

Omului îi este caracteristic să prețuiască și să'și dorească ceea ce 
nu poate avea. 

Mărimea personalității tale este egală cu problema care te poate 
scoate din sărite. 

Sigmund FREUD 
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arna fusese uşoară. Petice de gheaţă, 
petice de zăpadă. Crâmpeie de alb şi 
negru.  Apoi soarele. Vesel, proaspăt, gata 

să se întreacă pe sine. Şi petele fug. Sau nu, nu 
fug. Sunt sorbite de buzele de razele lui. Negrul 
se întinde în ramuri şi-n tulpini, şi-n mugurii ce 
nu s-au desfăcut încă. Şi din nou lumină, în 
muguri înflorind. Ca dintr-o noapte adâncă, 
strălucesc şi izvoarele. Apoi gonesc spre tainice 
chemări spre albii tot mai largi,mai pline de apă. 

 
Merg obosit. Ba nu, moleşit. Căldura îmi 

înmoaie plăcut oasele biciuite de frigul din 
trecut. Paşii mă poartă cu greu. Nu ei, ci eu îi 
port. Sau cine mai poate şti care pe care mai 
poartă. Oricum sunt acolo unde  lumina mai 
poate să-mi adauge căldură. Sunt sub flori. Am 
fost şi sub muguri şi în crengile negre. Aştept 
acum verdele vieţii, frunzele. Iar paşii se duc şi 
mă duc, iar pământul se lasă călcat, răcorindu-
mi privirea. Mă bucură reavănul ţărânii 
văioagelor umbrite. În mijlocul lor, o mică reptilă 
cu pielea viu colorată îmi urmăreşte paşii. 
Pământul musteşte, iar eu, în fiecare zi, sunt tot 
mai însetat. Iar setea mă face prizonierul 
izvoarelor. De parcă aş fi o marionetă. Aşa o fi 
umbra mea? Poate. O port peste tot şi lumea 
parcă ar râde. Nu mai înţeleg nimic. De ce cred 
ca umbra mea este marioneta. Se lasă pe spate  
când vreau? Nu! Nu, sunt  eu marioneta! Şi-

atunci sunt mai bărbat? Da! Pentru că zilele trec 
şi verdele frunzelor izbucneşte-n lemnul 
ramurilor sărutate de soare. Şi din negru 
ţâşneşte viaţa sau reptila. Iar albul a rămas doar 
o amintire, amintire fiind şi eu pentru marioneta 
mea. Nici măcar atât, fiindcă eu nu sunt 
amintire, ea, marioneta da. De aceea o port 
legată de mine, pentru că şi eu pot fi umbră, 
verdele şi răcoarea vieţii şi negrul pământului. 
Ca orice maternitate, ca orice punct material. 
Sunt viaţă! Iar marioneta trăieşte prin mine. 
oamenii o văd şi râd. Râde şi marioneta când o 
mişc. Şi din nou am senzaţia că ea mă sileşte pe 
mine, fiind marioneta marionetei mele. De cine 
râde lumea? De mine, sau de ea? 

 
Paşii mă poartă prin aceleaşi locuri 

umbroase. Ba nu, sunt altele. Şi tot atât de 
materne. Doresc maternitatea? Nu  ştiu, dar caut 
aceleaşi văioage întunecate. Şi iat-o! S-a desprins 
de mine, o mână apoi alta. Şi pielea se lasă 
sărutată. De  mâini? Iar marioneta nu-i. Nici 
lumea. Sunt eu şi mâinile ei.  Mă gustă şi-mi 
redau umbră. În locul marionetei sau în locul 
meu. Sunt eu însumi. Dar ea? Ea… 

 
Zilele trec. Şi paşii mei şi verdele frunzelor e 

tot mai intens. Negrul matern dă viaţă şi mereu 
dispare. Iarba-l ascunde. Verde, verde şi iarăşi 
verde. Şi paşii mei flămânzi de maternitate. Doar 

I 

Gheorghe Andrei NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Salamandra 
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ei. O găsesc prin aceleaşi văioage. Cu aceleaşi 
curgeri cristaline. Şi paşii se bucură. Sărut cu 
tălpile răcoarea pământului. Şi Geea-mi priveşte 
sărutul. Îi simt înfiorarea şi tulburarea 
izvoarelor. Mă înfior la rându-mi. Şi tălpile. Iar 
marioneta? Nu-i. Eu sunt. Zi cu zi am crescut. 
Am devenit bărbat. Iar gustul pământului 
matern mă doare. Mă răscoleşte tot  mai mult. 
Eu sunt bărbatul. Şi-mi răsfir tălpile peste 
maternitatea răcoroasă. E neagră. Ultimul negru 
în marea de verde. Verdele vieţii.  Şi trupul mi 
se-nfioară. Am umbră? Sau umbra mă are pe 
mine? Iar încep? Nu. Nu trebuie. Eu sunt 
bărbatul cu umbră. Deci, eu am umbră. Nu am 
umbră. Nu am… Pe naiba, eu am nevoie de ea. 
Îmi este necesară maternitatea. Ce-aş fi fără ea? 
O trecere? Da. O trecere prin spaţiu şi timp. Şi nu 
vreau să fiu o umbră. Nu vreau să am umbră. 
Dar vreau să fie ea. Ea, umbra mea. Umbra care 
să-mi ascundă neputinţa. Iar paşii mei să-şi 
găsească răcoarea în maternitatea umbrei. Când 
văioagele vor dispărea sub verdele vieţii. Când 
curgerile vor înceta. Eu însumi să pot fi Ea. Sau 
Ea să-mi dea umbra care să-mi apere 
maternitatea. Şi pretutindeni să găsesc răcoarea. 
Răcoarea sufletului însetat. Şi trupului 
înfierbântat. Şi tălpile fierbinţi de căutare. Şi 
dorinţelor mele. Şi bărbăţiei mele. De aceea 
trebuie să-mi bucur încă tălpile de răcoarea 
văioagelor umede. 

- Doamne! Ce este?  
 
Negrul se întrerupse brusc. Pete de aur şi 

lumină laolaltă cu cele de un negru strălucitor, 
arămiu şi roşu. Şi toate-s în mişcare. Se mişcă 
maternitatea? Nu. nu-i ea. E o salamandră ce-şi 
caută locurile umbroase. Şi ea? Ea nu-i, nu 
trebuie, este doar o salamandră greoaie şi 
nedorită. Şi talpa piciorului meu s-abate peste 
culorile-n mişcare, strivind cu disperare şi 
spaimă. Spaimă de culori. Nu mai vreau culori, 
vreau puritatea negrului  matern. Şi talpa 
continuă a strivi. Urzicături dureroase-o străbat. 
Mă cutremur şi cad. Pe fundul văioagei e bine. 
Mă cufund în răcoarea pământului. Deasupra e 
cerul. Şi frunzele. Da, frunzele. Se înroşesc brusc 
şi cad, acoperindu-mă de foarte multe frunze. Şi 
cerul păleşte, iar frunzele continuă să cadă. În 
trup, răcoarea pătrunde tot mai adânc. Tot mai 
adânc. O simt alunecându-mi de-a lungul 
picioarelor. Iar frunzele cad. Şi crengile sunt  
goale. Tot mai goale şi negre, de parcă văioaga s-
ar fi urcat spre cer. Iar eu tot mai rece. Frunzele 
cad şi iar cad, de parcă ar vrea să-mi dăruiască 
pe veci maternitatea. Şi dorm, aşteptând o nouă 
înflorire a negrului matern. 
 

☼ 

-------------------------- 
Focşani, 15 septembrie 2016 
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        Derniers livres parus et encore disponibles : 
Guy Allix, choix de textes et présentation par Jean-
Luc Maxence, Le Nouvel Athanor, 2008; Survivre et 
mourir, éditions Rougerie, 2011; Correspondances, 
avec Marie-Josée Christien, Les Editions Sauvages, 
collection dialogue, 2011; Le Petit peintre et la vague, 
album enfants illustré par Martine Delerm, éditions 
coop-breizh Beluga, juin 20l4; Le sang le soir, Le 
nouvel Athanor, mai 2015, préface de Lucien Noullez; 
Poèmes pour Robinson, Soc et foc, poésie jeunesse, 
février 2015. 

A paraître: Le Mécréant, livre d'artiste avec J.G. 
Gwezenneg, Atelier de Groutel; D'amour et de 
douleur, livre d'artiste avec Marie-Kathrin Daspet; Au 
nom de la terre, recueil de poèmes. 

La plupart des poèmes de ce cicle est extraite du 
volume Le sang le soir, dont la préface le critique 
littéraire belge Lucien Noullez affirmait: „Ce livre, ce 
grand livre (…) constitue une magnifique leçon 
d'espérance. C'est-à-dire une leçon sans maître. Une 
leçon qui ne trouve sa maitrise et son allant que dans 
le bonheur apre de nommer, de dénoncer, d'avancer, 
en laissant toute la place au bouleversant mystère de 
vivre. Dans les chagrins, les solitudes, le silence, la 
révolte, nous vivrons donc un peu mieux. Coulent les 
vents, le sang, et passe aussi le soir. La grande science 
poétique de Guy Allix s'efface, je l'ai déjà dit, devant 
tout ce qui coule en lui et coule en nous.” 

 

Prezentăre şi traducere 

Valeriu STANCU 
 

Dintre apariţiile editoriale mai recente amintim:  
Guy Allix, alegere de texte şi prezentare de Jean-

Luc Maxence, Le Nouvel Athanor, 2008; Survivre et 
mourir (éditions Rougerie, 2011) şi Correspondances, 
avec Marie-Josée Christien (éditions Sauvages, 
collection dialogue, 2011); Le Petit peintre et la vague, 
album pentru copii, ilustrat de Martien Delerm, 
éditions coop-breizh Beluga, iunie 2014; Le sang le 
soir, Le nouvel Athanor, mai 2015, cu o prefaţă de 
Lucien Noullez; Poèmes pour Robinson, Soc et foc, 
poésie jeunesse, februarie 2015. 

În curs de apariţie: 
Le Mécréant, carte de artist cu J.G. Gwezenneg, 

Atelier de Groutel; D'amour et de douleur, livre 
d'artiste avec Marie-Kathrin Daspet; Au nom de la 
terre, recueil de poèmes. 

Cea mai mare parte a poemelor din acest grupaj 
este extrasă din volumul Le sang le soir, în a cărui 
prefaţă criticul literar belgian Lucien Noullez afirma: 
„Această carte, această mare carte (…) constituie o 
nemaipomenită lecţie de speranţă. Adică o lecţie fără 
maestru. O lecţie care nu-şi găseşte măiestria şi 
vioiciunea decît în fericirea avidă de a numi, de a 
denunţa, de a avansa, lăsînd întreg locul 
bulversantului mister de a trăi. În amărăciuni, 
însingurări, tăcere, revoltă, vom trăi deci puţin mai 
bine. Se scurg vînturile, sîngele şi trece, de asemenea, 
şi seara. Am spus-o deja, marea ştiinţă poetică a lui 
Guy Allix se şterge în faţa a tot ceea ce curge în el şi 
curge în noi.” 

 

 

Guy ALLIX  
(Franţa) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Né en 1953 à Douai (Nord). Vit en Normandie depuis 1975. 
Ancien professeur à l'IUFM de Caen. Poète et critique littéraire. 
Auteur de nombreux recueils de poésie aux éditions Rougerie, 
au Nouvel Athanor et aux éditions sauvages. Lauréat de 
l'Académie française, Prix Théophile Gautier 1994. Prix François 
Coppée 2016 
 
S-a născut în anul 1953 la Douai, departamentul Nord, şi trăieşte 
din 1975 în Normandia. Fost profesor de litere la Institutul UFM 
din Caen. Este poet şi critic literar. Autor a numeroase culegeri 
de poezie publicate de cunoscute edituri franceze cum sunt 
Rougerie, Nouvel Athanor sau Editions Sauvages. A primit 
Premiul pentru Poezie « Théophile Gautier » al Academiei 
Franceze, în 1994 şi Premiul François Coppée în 2016.  
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Murmure 
  
Comme la ville faisait des pas 

d’angoisse 
Je me suis demandé 
Quel était ce silence de poing brisé 
Qui voltigeait entre les algues des 

enfants 
Toutes ces vérités que l’on garde au 

secret 
Dans des bas de soie 
  
J’ai joint mon pas à la foule 
Pour briser l’harmonie des tambours 
Et j’ai beau porter des sacs de sang 
Pareils à des loups affamés sur mes 

épaules 
  
Je n’en suis pas crucifié pour autant 
 

(Mouvance mes mots, Rougerie 1984) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murmur 
 
 
Cum oraşul schiţa paşii neliniştii 
M-am întrebat 
Ce era acea tăcere de pumn fărîmat 
Care zbura de colo colo între algele 
copiilor 
Toate aceste adevăruri pe care le 
păstrăm ascunse 
În ciorapi de mătase 
 
Mi-am alăturat pasul mulţimii 
Pentru a distruge armonia tobelor 
Şi zadarnic am purtat saci de sînge 
Ca pe nişte lupi flămînzi pe umerii mei 
 
 
N-am fost răstignit doar pentru asta 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constantin Nicoleanu, Peisaj 

 

 
Constantin Nicoleanu, Peisaj 
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La dernière 
urgence 
 
 
 
Quand ce sera la dernière fois de nous 
Le dernier cœur à corps  
La dernière urgence  
 
Et que nous ne saurons pas plus 
qu’avant 
Pas plus qu’après 
 
Quand ce sera déjà après 
Et que nous lèverons un peu la tête 
comme avant  
Mais sans plus de foi 
Mais sans moins de foi 
Sans plus de courage qu’avant  
 
 
Mais avec ce souffle vain 
Une dernière fois 
 
Nous rentrerons dans l’ombre 
Dont nous n’étions jamais sortis 
Autrement que par cet amour 
 
Quand ce sera la dernière fois de nous 
Quand ce ne sera plus que notre amour 
à jamais 
Et à jamais fini 
 
Quand ce sera la dernière fois de toi 
De moi qui à jamais t’aimais 
 

 
(Survivre et mourir, Rougerie 2011) 

 
 

 
 

Ultima 
urgenţă 
 
 
 
Cînd pentru ultima oară vom fi noi 
Ultimul trup şi suflet 
Ultima urgenţă 
 
Şi cînd nu vom şti mai mult decît înainte 
Mai mult decît după 
 
Cînd va fi deja după 
Şi cînd vom înălţa puţin capul ca înainte 
Dar fără mai multă credinţă 
Fără mai puţină credinţă 
Fără mai mult curaj ca înainte 
 
 
Dar cu această inutilă răsuflare 
O ultimă oară 
 
Vom reintra în umbra 
Din care n-am ieşit niciodată 
Altfel decît prin această iubire 
 
Cînd pentru ultima oară vom fi noi 
Cînd nimic altceva nu va mai fi 
Decît iubirea noastră veşnică 
Şi pe vecie pierdută 
 
Cînd pentru ultima oară vei fi tu 
Voi fi eu care te-a iubit pe vecie 
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Prière du 
mécréant 

  à Jean-Luc Maxence, 
fraternellement 

  
 
Mon Dieu mon Dieu 
Je viens à toi 
Le pied enflé de terre le pied terre déjà 
Moi qui ne t’ai jamais su 
Moi qui n’ai jusqu’alors jamais su me 

faire à l’idée de toi 
Je viens ce soir vers ton silence 
  
Je ne suis que le peu et je suis si seul 
Je t’ai nommé je t’ai créé à mon image 
Je viens à toi démuni 
Les mains vides et le cœur fatigué 
  
Toute ma vie mon Dieu 
J’ai lâché l’ombre pour la proie 
Toute ma vie j’ai couru comme un fou 

au lointain 
Vers ce rêve qui était à ma porte 
  
Trop longtemps aussi j’ai attendu 
Je ne priais pas mais j’étais à genoux 
Au plus loin de moi-même anéanti sous 

le joug 
Trop longtemps j’avoue que je n’ai pas 

vécu 
  
Oui toute ma vie j’ai gâché ta vie 
Même si je me suis battu parfois comme 

un beau diable mon Dieu 
Pour accroître le temps encore et malgré 

tout 
  
Et toute ma vie j’ose le dire 
J’ai été un homme sans Dieu 
Sans cette orgueilleuse certitude de ton 

nom sur l’existence 

 
 
 
 

 
 

   Lui Jean-Luc 
Maxence, cu frăţietate 

 
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu 
La tine vin 
Cu piciorul înrobit de ţărînă cu piciorul 

deja pămînt 
Eu care nu te-am ştiut niciodată 
Eu care pînă acum n-am ştiut niciodată 

să gîndesc la tine 
Vin astă-seară spre tăcerea ta 
 
Sunt atît de neînsemnat şi sunt atît de 

singur 
Te-am numit şi te-am zămislit după 

chipul şi asemănarea mea 
La tine vin despuiat de toate 
Cu mîinile goale şi cu inima obosită 
 
Toată viaţa mea, Doamne, 
Mi-am gonit umbra după pradă 
Toată viaţa am alergat ca un nebun în 

depărtări 
Spre acest vis care era la uşa mea 
Şi prea multă vreme am aşteptat 
Nu mă rugam, dar eram în genunchi 
Cît mai departe de mine însumi zdrobit 

sub jug 
Prea mult timp mărturisesc că n-am trăit 
 
Da toată viaţa mea ţi-am irosit viaţa 
Chiar dacă uneori m-am bătut ca un 

diavol frumos, Dumnezeule, 
Pentru a-mi spori mereu timpul cu orice 

preţ 
 
Şi toată viaţa mea îndrăznesc să o spun 
Am fost un om fără Dumnezeu 
Fără această orgolioasă certitudine a 

numelui tău peste existenţă 

Rugăciunea 
necredinciosului 
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Mais j’avoue aussi que j’ai aimé tes 

pauvres créatures 
Comme un fou comme un homme 

comme un dieu même mon Dieu 
Même si cela ne me fut pas toujours 

rendu loin s’en faut 
J’ai aimé jusqu’à perdre haleine jusqu’à 

perdre vie 
  
J’ai aimé humblement parfois jusqu’à 

l’orgueil d’écrire 
  
Oui je t’assure que j’ai pu brûler aussi et 

cela me suffit 
Et me donne encore ce courage de 

marcher vers toi aujourd’hui 
A l’heure où je n’ai plus trop de jour 

plus trop de voix 
Où j’ai besoin de ton nom comme d’un 

rêve ultime 
  
Je ne te donnerai presque rien 
Un simple caillou dans la paume d’un 

enfant 
Quelques mots un poème cette prière 
Comme un dernier souffle jeté sur ma 

cendre 
Mais je ne te demande pas la lune non 

plus 
Et tu ne le sais que trop l’éternité serait 

un fardeau bien lourd 
Pour mes épaules de pauvre pécheur 
  
Non mon Dieu 
Donne-moi juste encore un peu de 

temps pour survivre 
Un peu de temps pour aimer 
Un peu de temps pour la révolte 
  
Donne-moi juste encore mon Dieu 
Un peu de temps pour mourir 
 
 
 

 
 
Dar mărturisesc de asemenea că am 

iubit sărmanele tale creaturi 
Ca un nebun, ca un om, ca un 

dumnezeu, chiar Dumnezeul meu 
Chiar de n-am fost întotdeauna răsplătit 

pentru asta, ba dimpotrivă, 
Am iubit pînă la pierderea răsuflării, 

pînă la pierderea vieţii 
 
Am iubit cu umilinţă uneori pînă la 

orgoliul de a scrie  
 
Da, te asigur că am putut să şi ard şi asta 

mi-e de ajuns 
Şi îmi dă încă acest curaj de a merge 

spre tine astăzi 
În clipa în care nu mai am prea multă 

lumină nici prea multă voce 
Cînd am nevoie de numele tău ca de un 

ultim vis 
 
Nu-ţi voi da aproape nimic 
O simplă pietricică în palma unui copil 
Cîteva cuvinte un poem această 

rugăciune 
Ca o ultimă suflare aruncată peste 

cenuşa mea 
Dar nici luna de pe cer nu ţi-o mai cer 
Iar tu o ştii prea bine veşnicia va fi o 

povară prea grea 
Pentru umerii mei de sărman păcătos 
 
 
Nu, Doamne, 
Dă-mi doar atît încă o fărîmă de timp să 

supravieţuiesc 
O fărîmă de timp să iubesc 
O fărîmă de timp pentru revoltă 
 
Dă-mi, Doamne, doar atît încă 
O fărîmă de timp ca să mor 
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Sans repère 
à mes enfants 

 
 
Je fus un père sans père  
Et sans repère  
Un père sans pays  
Un père sans passé 
Un père sans foi ni lieu  
Je ne fus pas même  
L’ombre d’un père  
  
Il n’y eut que cet amour pour mes 

enfants  
Ce souci de leur avenir  
   
Il n'y a que cet amour pour l’enfance 

portée  
Cet amour qui n’est pas une patrie  
Mais le vœu d’un monde sans frontière  
Où l’homme est pardonné et la foule 

sans haine 
 
 
 

Seul 
 
 
Te voilà seul devant le temps 
Te voilà seul devant la nuit 
Et ton temps même est seul 
Et ta nuit même est seule 
 
Et ta nuit n’a plus le temps 
Et ton temps n’est plus que nuit 
 
Te voilà seul devant la désolation 
 
 
 

 
 

Fără reper 
copiilor mei 

 
 
Am fost un tată fără tată 
Şi fără reper 
Un tată fără ţară 
Un tată fără trecut  
Un tată fără de credinţă şi fără de loc 
Nu am fost nici măcar 
Umbra unui tată 
 
Nu au existat decît această iubire pentru 

copiii mei 
Și această grijă pentru viitorul lor 
 
Nu e decît această iubire pentru 

copilăria hărăzită 
Această iubire care nu e o patrie, 
Ci dorinţa unei lumi fără hotare 
În care omul este iertat, iar mulţimea, 

fără de ură 
 
 
 

Singur 
 
 
Iată-te singur în faţa timpului 
Iată-te singur în faţa nopţii 
Şi chiar timpul tău este singur 
Şi chiar noaptea ta este singură 
 
Iar noaptea ta nu mai are timp 
Iar timpul tău nu mai e decît noapte 
 
Iată-te singur în faţa dezolării 
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Silencement 
 

 
1 

 
C’est quand tu n’as plus de mots 
Que tu reviens au poème 
Quand tu n’as plus que ce souffle vide 
Qui murmure pourtant encore l’amour 
En dépit de sa défaite 
Sur la page froissée 
 
Ce souffle vide 
Qui retrouve le geste essentiel 
L’incorruptible dénuement 
                               à l’œuvre de la voix 
 
 

2 
 
C’est quand tu n’es plus que poussière 
déjà 
Quand tu ne peux plus dire 
Que le poème s’insinue doucement en 
dépit de toi 
Et de la vanité d’un nom 
 
Comme à ton insu 
Puisque tu ne sais ce qu’il sait 
Puisqu’il sait peser la moindre des 
larmes 
 
 
 

 
 
 
 

Pe tăcute 
 
 

1 
 
Atunci cînd nu mai ai cuvinte 
Revii la poem 
Atunci cînd nu mai ai decît această 
răsuflare goală 
Care totuşi încă mai murmură iubirea 
În ciuda înfrîngerii sale 
Pe pagina boţită 
 
Această răsuflare goală 
Ce regăseşte gestul esenţial 
Incoruptibila despuiere 
  în slujba vocii 
 
 

2 
 
Atunci cînd nu mai eşti decît ţărînă 
Cînd nu mai poţi spune 
Că poemul se insinuează încetişor în 

ciuda ta 
Şi a vanităţii unui nume 
 
Ca şi cum ar fi fără ştirea ta 
De vreme ce tu nu ştii ceea ce el ştie 
Fiindcă el ştie să cîntărească cea mai 

neînsemnată lacrimă  
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Vers l’heure 
définitive 
 
 
Il gravera ses pauvres cris dans le vent 

d’hiver 
Et nul n’y répondra que cet immense 

mépris 
Plus froid que le vent 
Plus lourd encore que le rocher de 

Sisyphe 
 
Il n’y aura pas de répit avant le terme 
Mais ce seul souffle saccadé et urgent 
Cerné par le gel  
Et qui tentera  
Un mètre de plus encore et malgré tout 
Pour porter la vie au plus loin de la vie 
Même quand il se fait très tard 
Même à l’heure définitive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spre ora 
definitivă 
 
 
Îşi va grava sărmanele strigăte în vîntul 

de iarnă 
Şi nu-i va răspunde nimeni decît acest 

enorm dispreţ 
Mai rece decît vîntul 
Mai greu chiar şi decît stînca lui Sisif 
 
Nu va exista răgaz înainte de termen 
Ci numai acest suflu sacadat şi urgent 
Împresurat de ger 
Şi care va încerca 
Măcar un metru în plus şi în ciuda a 

orice 
Să ducă viaţa cît mai departe de viaţă 
Chiar atunci cînd se face foarte tîrziu 
Chiar la ora definitivă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Silvia Anghel, Furtună 
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* 
à Gérard Bonemaison 

 
J’ai cherché le sens 
Tant de fois 
Si longtemps 
 
Si peu je tenais 
Si peu d’espoir 
Si peu d’amour 
Si peu de sens 
 
J’ai cherché le sens 
Tant de fois 
Quand il n’est rien  
Que ce qu’on tient 
Là dans ses mains 
 
Quand il n’est rien d’autre 
Que s’arrêter un peu 
Pour continuer encore et plus 
Sans jamais savoir pourquoi 
  

* 
à Alberto Cuadros 

 
Parfois je pense que je meurs  
Que je mourrai 
Que je pourrais mourir  
Cela m’arrive comme un hasard  
Entre le présent le futur 
Et le je ne sais quoi 
 
Je ne m’en remets jamais vraiment 
 
Et chaque fois je meurs un peu 
Un peu plus 
Parfois trop souvent 
 
Parfois je pense que je meurs 
 
Et j’écris le poème 

* 
lui Gérard Bonemaison 

 
Am căutat sensul 
De atîtea ori 
Atîta amar de vreme 
 
Atît de puţin aveam 
Atît de puţină speranţă 
Atît de puţină iubire 
Atît de puţin sens 
 
Am căutat sensul 
De atîtea ori 
Cînd nimic nu există 
Decît ceea ce ţinem 
În mîinile noastre 
 
Cînd nimic altceva nu e de făcut, 
Decît să te opreşti puţin 
Pentru a continua iar şi iar 
Fără să ştii vreodată de ce 
 

* 
lui Alberto Cuadros 

 
Gîndesc uneori că mor 
Că voi muri 
Că aş putea să mor 
Asta se brodeşte ca o întîmplare 
Între prezent viitor  
Şi un nu ştiu ce 
 
Nu-mi revin niciodată cu adevărat 
 
Şi de fiecare dată mor cîte puţin 
Puţin mai mult 
Uneori prea adesea 
 
Gîndesc uneori că mor 
 
Şi scriu poemul 
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Oser les mots 
à Valeriu Stancu 

 
 
J’ose des mots qui ne résisteront pas à 
l’usure 
Moi rien d’autre qu’un grain de sable 
dans l’univers 
Grain de lumière qui s’évapore 
inexorablement 
 
Quand l’homme n’est rien 
Qu’un poème qui s’efface 
Rien de plus 
       qu’une poignée de main sur la page 
 

(Le sang le soir, Le Nouvel Athanor, 
2015) 

 

La Grande 
forge 
                               
C’était toujours l’exploitation des forges 
Avec des tenailles à faire l’amour 
Des bras essoufflés d’orgasme 
Et la chair de la compréhension 
  
C’était toujours le réveil du délire 
Et des brasiers en gerbes sanglantes 
De grands brasiers inventés 
  
C’était une vie à défendre 
Contre la racine du gel 
Contre la plaie des sacrifices 
  
Un long message cellulaire... 
  
... Puis d’autres venaient 
Qui nous accusaient de vivre 
  

(L’Eveil des forges,  Editions de 
l’Athanor, 1976) 

Îndrăznind 
cuvintele 

lui Valeriu Stancu 
 
Îndrăznesc nişte cuvinte care nu vor 
rezista uzurii 
Eu, nimic altceva decît un grăunte de 
nisip în univers 
Grăunte de lumină care se evaporă în 
mod inexorabil 
 
Cînd omul nu este nimic 
Decît un poem care se şterge 
Nimic altceva 
 decît părelnicia mîinii pe pagină 
 
 
 

Marea forjă 
 
 
Necurmata exploatare a forjelor 
Cu cleşti de făcut dragoste 
Cu braţe sleite de orgasm 
Şi cu carnea bunăvoirii 
 
Mereu şi mereu trezirea din delir 
Şi cărbunii aprinşi în jerbe însîngerate 
Giganticul jar născocit 
 
Nu era decît o viaţă de apărat 
Împotriva rădăcinii gerului 
Împotriva rănii sacrificiilor 
 
Un nesfîrşit mesaj celular… 
 
…Apoi veneau alţii 
Care ne acuzau că trăim 
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La mise a nu 
  
  
Les vitrines agenouillaient les femmes 

en troupeaux 
La ville repassait son linge 
Tu venais d'un pays de froid dans le dos 
Ton enfance comme un trou de ver 
Ta tendresse recroquevillée dans ta 

chair à vif 
Il y avait à vrai dire peu de mots pour 

ton corps 
Peu de mots pour abriter la sueur 
  
 Tu descendais la rue béante comme une 

horloge 
Tu n'avais plus rien à croire qu'une peau 

de bête 
Ce ventre sourd où se tramait la peur 
Lorsque tu défaisais les vêtements 

humides 
   
Même tes fleurs étaient crispées 

 
(Mouvance mes mots, Rougerie, 1984) 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dezbrăcarea 
 
 
Vitrinele îngenuncheau mulţimile de 

femei 
Oraşul îşi călca rufele 
Tu veneai de pe un tărîm al frigului în 

spate 
Copilăria ta precum gaura viermelui 
Tandreţea ta ghemuită în carnea vie 
Şi la drept vorbind nu erau decît puţine 

cuvinte pentru 
corpul tău 

Puţine cuvinte pentru a adăposti 
sudoarea 

 
Coborai strada larg deschisă ca un 

orologiu 
Nu mai aveai nimic de crezut decît 

pielea de animal 
Acest pîntece surd în care se urzea frica 
Atunci cînd îţi desfăceai veşmintele 

umede 
 
Pînă şi florile tale erau crispate 

  Ioan Vânău, Peisaj 
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Troy Davis 
  
 
La nuit dernière 
Un homme est mort 
Qu’avait-il fait ? 
Que n’avait-il pas fait ? 
Nul ne le sait 
Hormis ceux qui savent 
Ou croient savoir 
Envers et contre tout 
Envers et contre l'homme 
  
Un homme parmi les hommes 
Frère des hommes fragiles 
Qui se tiennent vivants 
Et se soutiennent et s'aident 
Contre l’adversité 
Contre le dernier mot 
  
Un homme parmi les hommes 
Et ne restent que les larmes 
  
Il est mort 
Et ne restent que ceux 
Qui ont permis cela 
Qui ont commis cela 
  
Hommes inhumains... 
A jamais 
 

(22 septembre 2011, inédit) 

Troy Davis 
 
 
Noaptea trecută 
A murit un om 
Ce făcuse ? 
Ce nu făcuse ? 
Nimeni nu ştie 
În afară de cei care ştiu 
Sau cred că ştiu 
În ciuda tuturor părerilor 
În ciuda omului 
 
Un om printre oameni 
Frate al celor plăpînzi 
Ce încă vieţuiesc 
Şi se susţin şi se ajută 
Împotriva duşmăniei 
Împotriva ultimului cuvînt 
 
Un om printre oameni 
Şi nu rămîn decît lacrimile 
 
A murit 
Şi nu rămîn decît cei 
Care au permis asta 
Care au comis asta 
 
Oameni inumani… 
Pe vecie 
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Carlo BETOCCHI 
 (Torino,1899 – Bordighera, 1986) 

 
         Între poeţii ermetici este 
considerat un fel de călăuză 
morală. Totuşi, spre deosebire de 
aceştia, îşi întemeiază poeziile nu 
pe procedee analogice evocatoare 
de semnificaţii, ci pe un limbaj 
direct, realist şi pe tensiune etică. A 
fost comparat cu  Umberto Saba, 
cu crepuscularii, cu Clemene  
Rebora, deşi traseul său poetic s-a 
dovedit a fi cu totul original, în 
afara curentelor literare. Născut la 
Torino, este adus la Florenţa încă 
de mic de tatăl său care lucra la 
Căile ferate. În 1915 obţine diploma 
de agrimensor, după care este 
trimis pe front unde ia parte la 
bătălia de pe Piave. În 1919 pleacă 
voluntar în Libia unde va sta vreme 
de un an. Ca geometru va profesa 
din 1939 în domeniul imobiliar. În 
1928, împreună cu colegul său de 
şcoală, Piero Bargellini, fondează 
revista „Frontespozio” şi vreme de 
zece ani participă la propăşirea 

acestui periodic de inspiraţie 
catolică unde, în 1934, va debuta.  
          Din 1939 predă umanioare la 
Conservatorul din Veneţia. Revine 
definitiv în 1953  la Florenţa, unde 
va preda acelaşi lucru la 
Conservatorul Cherubini. Continuă 
să colaboreze la revistele 
„Chimera”, „Fiera Letteraria”, 
„L’Approdo Letterario”. În poeziile 
sale cotidianul este înveşmântat în 
noime religioase. Alături de tema 
realului contrapus visului 
amăgitor, remarcăm şi tema 
recurentă a înfrăţirii tuturor 
fiinţelor vii, în care poetul simte 
manifestându-se prezenţa divină.  
           Experienţa religioasă a lui 
Betocchi, departe de a fi misticism, 
se întemeiază pe sentimentul  
fericirii de a fi parte a Creaţiei, de a 
se afla în aştepatrea Mântuirii. 
Elemente ale peisajului capătă 
semnificaţii metafizice, câmpul 
semantic al poeziei sale cuprinde 

lexicul fericirii, dar şi al durerii şi 
iubirii. Meritul cel mai mare al lui 
Betocchi constă în a fi ştiut să-şi 
valorizeze elementele propriei 
poetici din tinereţe, ameninţate de 
clişeele idilei într-un discurs 
autobiografic loial şi meditativ tip 
“Estate di San Martino”, cu 
siguranţă capodopera poetului. 
Măsura textelor mai recente este 
una diaristică, sub semnul unei 
afectuoase şi limpezi înţelepciuni, 
în care date anterioare cândva 
obiectivate şi statornicite în 
realitatea exterioară sunt 
interiorizate ca nişte fotograme ale 
propriei vieţi revăzute cu 
încetinitorul.     

 
Prezentăre şi traducere 

Geo VASILE 

 
 

 
 

Un dolce 
pomeriggio 
d’inverno 
         
Un dolce pomeriggio d’inverno, dolce 
Perché la luce non era più che una cosa 
Immutabile, non alba né tramonto, 
I miei pensieri svanirono come molte 
Farfalle, nei giardini pieni di rose 
Che vivono di là,fuori delmondo. 
 
Come povere farfalle, come quelle 
Semplici di primavera che sugli orti 
Volano innumerevoli gialle e bianche, 
Ecco se ne andavan via leggiere e belle, 
Ecco inseguivano i miei occhi assorti, 
Sempre più in alto volavano mai 

stanche. 

 
 

O dulce 
după-amiază 
de iarnă  
 
O dulce după-amiază de iarnă, dulce 
Fiindcă lumina nu mai era decât un 

lucru 
Neschimbător, nici zori nici asfinţit, 
Gândurile mele s-au rispit ca roiul 
De fluturi, în grădini doldora de roze 
Vieţuind dincolo, în afara lumii. 
 
Ca nişte bieţi fluturi, asemeni celor 
Simpli de primăvară care peste grădini 
Zboară nenumăraţi, galbeni şi albi, 
Iată-i roind graţioşi şi neasemuiţi, 
Iată-i, ochii mei îi urmau fermecaţi 
Tot mai sus zburând nicicând osteniţi. 
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Tutte le forme diventavan farfalle 
Intanto, non c’era più una cosa ferma 
Intorno a me, una tremolante luce 
D’un altro mondo invadeva quella valle 
Dove io fuggivo, e con la sua voce 

eterna 
Cantava l’angelo che a Te mi conduce. 
 
 
 
 
 

[Guarda 
questi begli 
anemoni...] 
    
 
 
Guarda questi begli anemoni colti 
L’altra sera ai colli di Settignano 
Alcuni viola, altri più chiari, erano 
Mezzi moribondi, così sepolti. 
 
 
Quasi, fra le tue mani, quasi emigrati, 
Di là, tra le cose che si ricordano, 
E invece, vedili, come pian piano 
Si son ripresi, nell’acqua; esaltati 
 
 
Da una mite speranza di rivivere 
Si ricolorano su dal corroto 
Gambo che la tua forbice recise; 
 
 
Fan come noi, si parlano nel folto 
Della lor famigliola, e paion dire 
Molto del breve tempo, molto, molto. 
 
 
 
 

Toate formele se prefăceau în fluturi 
Între timp, niciun lucru nu-şi mai găsea 

starea 
În jurul meu, lumină fremătătoare 
Dintr-o altă lume împresura valea-aceea 
Unde eu fugeam, şi cu glasul său 

nepieritor 
Cânta  Îngerul care spre Tine mă 

călăuzeşte.  
 
 

[Priveşte-
aceste 
frumoase 
anemone] 
 
 
Piveşte-aceste frumoase anemone 

adunate 
Aseară pe colinele din Settignano, 
Unele viorii, altele mai deschise; erau 
Aproape-n agonie, aşa-ngropate 
 
Parcă, în mâinile tale, parcă emigrate 
Dincolo,  printre lucruri ce-au existat 

cândva, 
şi-n schimb, iată-le, cum puţin câte 

puţin 
şi-au revenit în apă; exaltate 
 
de o blândă speranţă de a trăi o nouă 

viaţă 
îşi recapătă culoarea deasupra 

cangrenatei 
tulpini de foarfeca ta retezate: 
 
fac ca şi noi: îşi vorbesc în buchetul 
micii lor familii, părând a spune 
mult despre timpul cel scurt, tare mult 
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[ Il tempo ci 
rapisce, e il 
cielo è solo ] 
 
 
Il te il tempo ci rapisce, e il cielo è solo 
Anche di queste rondini che il volo 
Intrecciano, pericolosamente, 
Come chi va cercando nella mente 
 
 
Qualche nome perduto...e il rirovarlo 
Nemmeno conta, poiché ormai è già 

sera. 
Eh sì! S’invecchia, e ritorna più vera 
La vita che già fu, rosa da un tarlo... 
 
Un tarlo che la monda. E vien la sera . 
E i pensieri s’intrecciano, e le rondini. 
E non siamo più noi; siamo i progondi 
Cieli dell’esistenza, ahi come intera 
 
E profondissima, cupa, nel suo indaco. 
 
 
 

[Fraterno 
tetto...] 
       
          Fraterno tetto; cruda città; clamore 
E strazio quotidiano; o schiaffeggiante 
Vita, vita e tormento alla mia anziana 
Età: guardatemi! Sono il più càduco, 
Tra voi; un rudere pieno di colpe sono... 
Ma un segno che qualcosa non tramonta 
Col mio tramonto: resiste la mia 

pazienza, 
È come un orizzonte inconsumabile, 
Come un curvo pianeta è la mia anima. 

[Timpul ne ia 
cu el, iar cerul 
e stingher] 
  
Timpul ne ia cu el, iar cerul e stingher 
Chiar şi cu rândunelele-astea ce-n zbor 
Se întreţes, în chip primejdios, precum 
Cel care-şi stoarce creierul de zor 
 
După un nume rătăcit...şi atunci când îl 

găseşti 
Nu-nseamnă mai nimic, fiindcă de-

acum e seară. 
Ei da! Îmbătrânim, şi viaţa redevine mai 

adevărată, 
Roasă de-o patimă, viaţa de-odinoară... 
 
O patimă ce-o primeneşte. Şi vine asfinţitul 
Iar gândurile se întreţes, ca rândunelele. 
Şi nu mai suntem noi; suntem profunde 
Ceruri ale existenţei, ah, cât de-ntreagă 
 
Şi tare-adâncă, închisă în al său liliachiu. 
 

[Acoperiş 
frăţesc...] 
 
Acoperiş frăţesc; oraş hain; zarvă 
Şi chin cotidian; oh, pălmuitoare 
Viaţă, viaţă şi zbucium acum când 
Am o vârstă: priviţi-mă, sunt cel mai 

vremelnic 
Dintre voi toţi; o surpătură plină de 

păcate... 
Dar un semn că  ceva nu asfinţeşte 
Odată cu-asfinţitul meu; răbdarea-mi 

dăinuie, 
E ca o  zare ce nu se iroseşte 
Ca o planetă curbă sufletul meu este. 
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[Non sei 
contento del 
possesso dei 
giorni ?] 
        
Non sei contento del possesso dei 

giorni? 
Temi di perderlo? Credi d’esser da più 
Di ciò che sempre muta e viene disfatto? 
Non ti basta quel po’ di sole che ancora 
Investe il tuo corpo che invecchia? 

Guarda, 
Stamani disfanno il tetto della casa di 

fronte. 
Mettono a nudo i correnti,ch’erano 

marci. 
Li mutano. E intanto ripiove. Lesti li 

ricoprono 
Con le tegole vecchie. E i coppi restano, 
A mucchi, sul colmigno. E subito il sole 
Che torna luccica sulle tegole ignude, 
e tu ti senti in cuore un di più che ti 

strugge 
- vergonati- d’amore per te, mentre in 

cielo  
Rulla un tamburo lontanissimo, azzurro, 
Per la tua libertà, che è un grido che 

vola.  
 

[Nu eşti 
bucuros de-
apartenenţa 
zilelor?] 
 
Nu eşti bucuros de-apartenenţa zilelor? 
Ţi-e frică să n-o pierzi? Crezi că eşti altceva 
Decât lucrurile ce se schimbă mereu 

destrămându-se? 
Nu ţi-e de-ajuns acel pui de soare ce încă 
Îţi împresoară trupul ce îmbătrâneşte? 

Uită-te: 
În dimineaţa asta desfac acoperişul casei 

de alături. 
Desgolesc grinzile care putreziseră, 
Pun altele-n loc. Şi-ntre timp plouă din 

nou. Sunt iute-acoperite, 
cu ţiglele vechi. Şi olanele rămân 
grămezi pe vârful acoperişului. Şi 

imediat  soarele 
Ivindu-se din nou străluceşte pe ţiglele 

goale, 
Iar tu simţi în inimă un junghi şi mai tare 
- să-ţi fie ruşine – de iubire de sine, în 

timp ce în cer 
Se-aude-ndepărtare o tobă bătând, azurie, 
Pentru a ta dezrobire, ca un strigăt ce 

zboară.  
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Elleny PENDEFUNDA 
 

Dan Hatmanu’s  
Tribute 
 

ernisajul tributului adus de discipolii 
marelui maestru Dan Hatmanu a 
impresionat nu numai cetatea ci întreaga 

Românie.  
Am petrecut, în cei aproape șaisprezece ani 

ai mei, alături de mari personalităţi ale culturii 
din România şi din lume. Avantajul unei 
pasiuni, al apropierii de artă şi al îndrăznelii de 
a gândi şi reda visele prin intermediul artelor 
vizuale m-a adus în atelierele pictorilor ieşeni şi 
nu numai, cât şi la vernisajele expoziţiilor de 
autor sau colective din Europa şi America. Nu 
ştiu cum, aflată în atelierul lui Mircea Eugen, am 
simţit privirea iscoditoare a maestrului Dan 
Hatmanu care venise în vizită; şi mă urmărea 
pictând pe o pânză turbulenţele primăverii. 
Blândeţea îndrumării sale m-a copleşit. Apoi am 
luat premii împreună, seniorul şi junioarea la 
teleMoldova. A continuat să-mi urmărească 
evoluţia şi eu am participat de fiecare dată când 

era prezent la o manifestare culturală. Ne-am 
plăcut reciproc şi simt mereu în prezenţa sa 
îngerul ocrotitor. Este exact ceea ce înseamnă 
magistrul, nu numai un pictor remarcabil ci şi 
un dascăl, un pedagog, un prieten şi în totalitate 
pentru toţi discipolii săi un mare Om. 

La împlinirea a nouă decenii, ca şi mine, 
aceştia s-au reunit pentru a-i aduce un omagiu, 
modest dar ofertant din punctul de vedere al 
dăruirii reciproce de gânduri frumoase şi 
mulţumire. La Galeriile Municipale de pe strada 
Sfânta Vineri din adâncul istoric al Iaşilor am 
luat parte la această mare sărbătoare. Şi cum 
altfel să onorezi pe maestrul tău dacă nu 
aducându-i un tribut plastic specific fiecărei 
personalităţi nou create, dar care poartă sigiliul 
profesorului Dan Hatmanu.  

 

● 

V 
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Daniel CORBU 
 

 

Cu Cezar Ivănescu dincoace 

şi dincolo de Styx 
 

n ziua de 6 august 2016, Cezar Ivănescu ar 

fi împlinit șaptezeci și cinci de ani. S-au 

împlinit, de asemenea, șapteani de la 

trecereasa la poporulstelelor. Fugit irreparabile 

tempus!,spunea, pentru noi toți, Virgilius. Stau 

deseori și mă reculeg la mormîntul său din 

cimitirul ,,Eternitatea” din Iași, în timp ce în 

minte îmi vin, ca și acum, momentele și 

întîmplările care mi-au adus apropierea de acest 

mare, original, sfîșietor poet de limbă română: 

dintr-un octombrie 1980, pe cînd eram student 

la Universitatea din Bucureștiși i-am încredințat 

un grupaj de versuri pentru revista 

,,Luceafărul”, unde era redactor și pînă în aprilie 

2008, înainte cu trei zile de la misteriosul 

accident, cînd m-a invitat în biroul său de 

director al editurii ,,Junimea”, parcă pentru 

întîlnirea de adio. Era un apărător al dreptății, al 

valorii și al demnității scriitoricești ca nimeni 

altul. Și mărturisesc, cu mina pe inimă, că n-am 

cunoscut om care să trăiască cu atîta pasiune 

atît iubirea cît și ura venită din sentimental 

dreptății, precum Cezar Ivănescu. 

L-am cunoscut pe Cezar Ivănescu (căruia i-

am spusmereu Don Cezar, cum îi plăcea 

Domniei Sale) imediat după publicarea Bibliei 

lirice numită ,,La Baaad”, carte care dezvoltă 

extraordinare și originale energii lirice și care l-a 

impus total în poezia românească. Doina, 

Rosarium și cărțile Muzeonului, pînă la Sutrele 

muțeniei, aveau să întregească o construcție 

lirică de neclintit, care-l înfățișează ca pe unul 

dintre cei mai mari poeți tragic ai secolului 

European douăzeci.   
 

Pp 30-31. Năstase Forțu, Triptic 

Venind în linia lirică metafizică moldavă, 

linia de aur a poeziei române, Cezar Ivănescu 

este cel mai aproape de Eminescu dintre poeții 

generației șaizeciste. Cum se poate observa, 

poezia sa e o poezie nesofisticată, fără franjuri și 

dantele, o poezie a fondului ancestral, a 

cântecului primordial. Specialiștii în textul liric, 

criticii literari în speță, ar putea urmări la Cezar 

Ivănescu muzica, revelația, ecoul. Cuvintele 

întrerupte, rostirea sugrumată în stilul vechilor 

incantații se dezlănțuie autentic, parcă sub forța 

unei magii, a unui extaz. Rafinamentul 

lingvistic, construcția original și spectacolul 

ideatic al poemului cuceresc lectorul din prima 

clipă. Pe de altă parte, oricine își poate da seama 

că CezarIvănescu e încă unul dintre poeții 

pentru care a scrie fără inspirație e un păcat, o 

lipsă de bun simț. 

Prin minte îmi trec în acest moment multe 

întâmplări, dialoguri, adevărate divanuri la 

București, la Bojdeuca țicăoană, la Pogor, la 

Bolta Rece sau la Junimea, cu Don Cezar ca 

magistru, adică maestru de ceremonii. 

Întâmplări ce nu se pot povesti în spațiul 

parcimonios al unei tablete. Mulți din cei care-

au fost de față vor povesti. Poate altfel. Deh, 

fiecare cu Cezarullui! 

Acum, cînd poetul a plecat prin satele 

cerului (îl vom ajunge repede din urmă!), cel 

mai mare omagiu adus lui Cezar Ivănescu, care a 

trăit numai pentru literatură, este să-l citim și 

să-i sărbătorim creația. 

♣

Î 
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Cătălin BORDEIANU 
 

Expresii şi locuţiuni 
populare la Creangă  
O provocare de ieri 
 

 
n literatura cultă s-au permanentizat 
anumite structuri folclorice, care constituie 
în majoritatea cazurilor rezultatul unei 

exegeze perpetue la nivelul relaţiei tradiţie-
inovaţie, bineînţeles privită cu o receptivitate 
critică. 

Ideea de structură folclorică nu 
absolutizează, cum ar părea, printr-un „cuvânt”, 
prezenţa şi dihotomia totodată: literatură 
populară – literatură cultă, ci se identifică pe 
structuri ale limbii literare, analiza sintactică şi 
stilistică evidenţiind măsura în care autorul a re-
creat un fapt, cunoscut dintr-un context anonim. 
Deci nu poate fi vorba de circumstanţial, ci de o 
serie de categorii a căror complexitate stă, să 
spunem aşa, într-o stare germinativă ce aşteaptă 
să urmeze un transfer în spiritualitate. Dacă 
urmărim acest proces, putem constata că autorul 
cult re-creează din interior, „inconştient” 
aproape, prin atmosfera în care ştie să-şi învăluie 
creaţia, prin puterea de a evada din real, 
literatura populară. Consonanţa nu 
fragmentează, ci repotenţează în aceleaşi cadre, 
demiurgic, creaţia ca atare oferind sentimentul 
ireversibilităţii şi al unicităţii. 

Prin urmare, cercetarea structurală este de o 
deosebită însemnătate pentru studierea şi 
cunoaşterea limbajului literar, ea trebuind să se 
desfăşoare pe un front larg pe de o parte, dar şi 
pe unul foarte restrâns pe de alta, urmând cel 
puţin trei coordonate: 

1) opoziţia cu limba literară propriu-zisă; 
2) corelaţiile interne dintre literatura 

populară şi cea cultă în ideea solidarităţii dintre 
substanţă şi expresie; 

3) corelaţiile lăuntrice cu caracter general, 
proprii oricărui limbaj artistic, indiferent de 
literatura căreia îi aparţine şi proprii unei 
configuraţii specifice, naţionale. 

Cultura majoră se realizează în modul cel 
mai firesc pe drumul care, aşa cum spunea Blaga, 
face saltul, de atâtea ori încercat, pornind de la 
cultura minoră. Se cuvine, însă, să arătăm în plus 

că marea creaţie cultă are un profund caracter 
„demitizator”, artistul „specializat” dând culturii 
populare o pluralitate de semnificaţii, le 
„deschide”. Mulţi cercetători mai văd încă 
folclorul ca pe ştiinţa ce se mărgineşte a elabora 
metode pentru colecţionarea, alegerea şi 
clasificarea materialului şi nu o viziune 
particulară despre lume, un fel de a gândi şi 
simţi vital, o concepţie specifică despre viaţă, o 
„mentalitate” şi o imagine despre viaţă legată de 
realitatea social-istorică, de existenţa reală a 
poporului şi nu o viziune metafizică, trans-
istorică (Blaga, Goldmann). Important nu e 
faptul de a arăta în ce categorie ar putea intra 
descântecele, superstiţiile etc., ci cercetarea 
sâmburelui raţional, pătrunderea în morala 
acestor forme specifice de reflectare a realităţii. 
Folclorul şi, în speţă literatura populară, se 
referă la realităţi, „revelează structurile realului” 
– spune Mircea Eliade – constituind o „istorie 
vie... solidară cu ontologia”, dar acestea sunt 
valabile numai în măsura în care nu întoarcem 
istoria „cu capul în jos” şi nu considerăm 
realitatea literaturii populare totuna cu realitatea 
obiectivă, adevărul basmului, de exemplu, nu are 
cum să fie totuna cu cel istoric, iar ontologia de 
care vorbea Eliade nu trebuie înţeleasă în sensul 
ei premarxist, adică drept metafizică. Pentru 
folclorul nostru însă este caracteristic imboldul 
către un sens obiectiv. Această realitate ne este 
atât de specifică încât Călinescu a putut să afirme 
că „literatura nu-i decît o formă secundară şi 
deloc obligatorie.” Ceea ce înseamnă că arta cultă 
nu-i chemată să prelungească în chip mecanic 
cultura populară. Între aceste două forme găsim 
o relaţie dialectică, ce ţine seama de atitudinea 
obiectivă specifică a imitării: „Literatura 
poporană – consemna V. Pârvan, cea nescrisă, se 
naşte într-un mod spontan. Ea este efectul 
impresiunii, niciodată al premeditaţiunii.” 
Acelaşi lucru se poate întâmpla şi cu creaţia 
cultă, individuală, care nu ştie să transforme în 
practică proprie materia vie a folclorului. 

Î 
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Literatura populară este astfel o formă firească şi 
obligatorie de cunoaştere nemijlocită a spiritului 
şi comportamentului unui popor, fermentul 
primordial care înrâureşte arta cultă, 
reprezentativă. Specificul creaţiilor folclorice este 
sprijinit pe evocarea evenimentelor reale în 
cadrul unor plăsmuiri mimetice „închise”, dar nu 
limitate. Literatura folclorică repetă la nivelul 
reflectării cognitive superioare ceea ce 
descântecele, spre exemplu, mărturisesc într-un 
câmp limitat o atitudine umană specifică faţă de 
realitate. 

Vom dimensiona un periplu de evidenţiere al 
unor structuri folclorice în literatura cultă din 
dorinţa de a întregi pe această cale cele câteva 
consideraţii de mai sus privind permanenţa 
structurilor folclorice în literatura cultă. 

Hegel, în Logica sa, consemna: „conţinutul 
nu este decît preschimbarea formei în conţinut, 
iar forma nu este decît preschimbarea 
conţinutului în formă.” Această „trecere”, pe care 
vom încerca să o surprindem în continuare, 
defineşte literatura populară ce este „întregită” 
de fiecare generaţie cu un plus de conştienţă. 
Aceasta şi pentru că, aşa cum preciza Hasdeu, 
folclorul în general suferă „o triplă rotaţiune”: 1) 
Prin trecere din gură în gură; 2) Prin trecere din 
ţară în ţară; 3) Prin trecere din epocă în epocă. 
„Desigur, structurile folclorice circulă, trec 
dinspre literatura populară spre cea cultă dar ele 
nu se «traduc», ci se transformă. Dacă un motiv 
oarecare este universal, «transformarea lui» va 
suferi o prefacere radicală pe solul autohton, 
poporul dându-i, dacă am folosi expresia lui 
Hegel: «al său ceva».” 

„Se vorbeşte uneori de o povestire simplă, 
sănătoasă şi naturală, de o povestire primitivă 
care nu ar cunoaşte viciile povestirilor 
moderne... Ne întrebăm care povestiri reale au 
determinat o asemenea situaţie.” Astfel îşi 
începea T. Todorov pledoaria pentru permanenţa 
în literatura cultă a unor arhetipuri, dominate de 
legi interioare (legea verosimilului, legea unităţii 
stilurilor, legea non-repetiţiei, legea anti-
digresivă) ce pot fi elementele constitutive ale 
unei adevărate poetici construită pe relaţia 
vorbire-povestire. Poetica prozei s-ar asemăna cu 
povestea sirenelor: „Cîntecul Sirenelor este în 
acelaşi timp acea poezie care trebuie să dispară 
pentru ca să fie viaţă şi acea realitate care trebuie 
să moară pentru a se naşte apoi literatura. 
Cîntecul Sirenelor trebuie să se oprească pentru 
ca un cîntec despre sirene să poată apărea. Dacă 
Ulise nu ar fi scăpat, dacă ar fi pierit lîngă stînca 
lor, nu le-am fi cunoscut niciodată cîntecul. Toţi 
cei care îl auziseră au şi pierit şi nu-l mai puteau 
transmite. Ulise, luîndu-le Sirenelor viaţa, le-a 
dat, prin Homer, nemurirea.” Pilda lui Todorov 
îndreptăţeşte ideea că literatura păstrează 
anumite structuri pre-făcute, re-produse, ce 
determină ipostaza literară a limbii ca „structură 

opusă oricărui fel de texte neliterare.” 
Mentalitatea folclorică, spune Mircea Eliade, 

„funcţionează pe structuri; în loc de evenimente, 
categorii, în loc de personaje istorice, 
arhetipuri. Personajul istoric este asimilat 
modelului său mitic (erou etc.), iar întîmplarea 
este asimilată categoriei de acţiuni mitice (lupta 
cu monstrul, fraţii inamici etc.).” Structurile 
folclorice au, datorită acestei „încărcături”, nu 
numai o oarecare indeterminare spaţio-
temporală, ci şi o „ecranizare” a realităţii; astfel, 
faptele lui Ştefan cel Mare sunt trecute în mit, în 
legendă, în arhetip de comportare (Aprodul 
Purice). Cutare fenomen natural devine în 
plăsmuirile oamenilor Crivăţ-Împărat. „Drumul” 
structurilor folclorice spre literatura cultă e acela 
al mişcării de interfaţă a esenţelor. Să urmărim 
într-un exemplu-argument, permanenţele 
sufletului autohton, în toată bogăţia şi 
complexitatea lui, reflectat, plenar şi autentic, în 
Doină. Pe român, Doina îl însoţeşte de la 
naştere şi până la moarte, îl urmează la rău şi la 
bine, îl îmbolnăveşte şi tot ea îl învie, îi dă puteri 
înzecite. El e totuna cu ea; („Doina zic/ doina 
mă cheamă,/ Doina sînt de bună seamă./ Cu 
doina mă culc în pat,/ Doina-mi face de 
mîncat.”). Atât de mult Doina îi este timp şi 
spaţiu sufletesc încât îi devine condiţie de 
existenţă reală. Ea i-a scăpat de nedreptate („Eu 
cu doina mă plătesc/ De bir şi de boieresc.”). Ea 
ţine locul iubirii, este întruchiparea Erosului („Ş-
apoi cu doina, doiniţă/ M-am suit în poieniță/ 
Şi-ntîlnii o copiliţă/ Cu părul lăsat pe ţîţă./ Cam 
pe ţîţă, cam pe spate/ De m-a scos din 
sănătate.../ Şi-mi începu a cînta/ Tot doiniţa, 
săraca”). Doina e sufletul Naturii („Boii mei cînd 
aud doina/ Ari ţălina şi moina”), e geneza 
lucrurilor şi a Logosului („Doina din ce s-o 
făcut?/ Dintr-o gură de mic prunc;/ L-o lăsat 
maica dormind,/ L-o aflat doină zicînd”). „Gura 
de mic prunc” este, ca şi „gura de rai”, sălaşul 
vieţii, al purităţii, „scîncetul” primordial al lumii. 
Credem că Doina reprezintă exemplul cel mai 
concludent de structură folclorică care se re-
face în literatura cultă. La Alecsandri, dar mai 
ales la Eminescu, putem înţelege, parafrazându-l 
pe Santarcangeli, ideea de concentricitate a 
structurii folclorice. „Fără un centru (folclorul) 
nu există o cultură veritabilă.” Gramsci vorbea de 
„folclorul filosofic”, centru al conştiinţei 
naţionale. Noi putem spune că pentru români, 
spirală a devenirii rămâne ceea ce Mircea Eliade 
numea simplu: „o existenţă pe deplin 
omenească, răspunzătoare şi semnificativă.” 
Dacă folclorul românesc constituie, aşa cum s-a 
spus, „averea noastră naţională” (Alecsandri), „o 
fîntînă istorică”, „arhivele naţionale ale 
poporului român” (Russo) atunci orice strădanie 
de cercetare este o bucurie. Încercarea noastră va 
pune în evidenţă pe de o parte structurile 
folclorice, pe de alta „re-trăirea” lor în perimetrul 
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creaţiei culte. Vom insista îndeaproape asupra 
prezenţei structurilor folclorice în opera lui 
Creangă pentru faptul că în opera acestuia 
simţim cum „veşnicia s-a născut la sat.” 

Pentru început vom prezenta succint, dintr-o 
minimă perspectivă metodologică: filonul 
folcloric şi filonul metodei structurale, ce 
alcătuiesc Argumentul lucrării noastre, apoi vom 
insista asupra permanenţei structurilor folclorice 
în literatura cultă insistând asupra prezenţei, 

dar şi a diversităţii şi complexităţii acestora, 
vom contura în continuare relaţia ce se stabileşte 
între structură şi literatură în contextul 
confruntărilor actuale asupra noţiunii de 
„structură” şi în final vom evidenţia, pe de o 
parte, câteva structuri folclorice în opera lui Ion 
Creangă, la care ne-am permis să adăugăm un 
indice al expresiilor idiomatice, pe de alta câteva 
elemente stilistice în opera marelui povestitor în 
relaţie cu folosirea structurilor folclorice. 

 
Dumitru Bezem, Clovn 
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Planurile de lecţii, ataşate lucrării, evidenţiază 
posibilităţile didactice de introducere a elevilor 
în înţelegerea diferitelor tipuri de structuri 
folclorice din operele autorilor studiaţi. 

 
a) Filonul popular 

Influenţa folclorului românesc asupra 
literaturii române a fost unanim recunoscută, 
fiind apreciată, pe drept, ca o mare binefacere. Şi 
aceasta pentru că nu a fost vorba, de fapt, de o 
influenţă, în sensul unor determinări de 
suprafaţă, a fost vorba, dimpotrivă, de o 
interferenţă mai adâncă, de o osmoză profundă 
şi intensă, care a contribuit în bună măsură, 
alături de alţi factori, la maturizarea literaturii 
noastre. Diversitatea extraordinară a folclorului 
românesc, marele rafinament artistic atins prin 
veacuri de creatorul popular, geniul acestui 
creator au „ajutat” literatura cultă să străbată 
într-un timp relativ scurt etape evolutive dificile, 
fără a le „arde”, fără a avea nimic rezumativ în 
dezvoltarea ei. Exemplul cel mai semnificativ în 
acest sens a fost şi rămâne Ion Creangă, care a 
ieşit, dacă se poate spune aşa, direct din folclor, 
atingând un inegalabil rafinament artistic, fiind, 
în acelaşi timp, un adevărat scriitor popular 
(credem că termenul trebuie înţeles în accepţia: 
„Autorul profund, demiurgos, al operei lui 
Creangă e poporul: concepţiile lui Creangă sînt 
ale poporului.” (G. Ibrăileanu) sau „Creangă este 
o expresie monumentală a naturii umane în 
ipostaza ei istorică ce se numeşte poporul român 
sau, mai simplu, e poporul român însuşi, 
surprins într-un moment de genială 
expansiune.” Adică nu „poporal”, acest lucru 
fiind, aşa cum sublinia Eugen Simion, „una din 
izbînzile criticii estetice... imaginea unui alt 
Creangă, umanist, erudit, fin în enormitate şi 
fabulos, a intrat în conştiinţa epocii noastre” şi 
un mare şi autentic creator cult. 

Lucruri asemănătoare pot fi spuse, cu 
diferenţierile de rigoare, despre Eminescu, 
Coşbuc şi Goga, despre Slavici, Sadoveanu şi 
Agârbiceanu. Nu întâmplător unii dintre 
scriitorii români de primă mărime au fost şi 
culegători de folclor, adunători de nestemate, 
cercetători pasionaţi ai zicerilor populare, ai 
felului de a gândi al poporului, pentru că scopul 
ultim era descifrarea unei concepţii ce a fost 
însăşi infuzia de vigoare, comunicarea invizibilă 
dar intensă ce se numeşte specific naţional. 
Filonul popular al literaturii noastre s-a alcătuit 
prin timp din adevăruri şi profunzimi, 
îmbogăţindu-se şi îmbogăţind totodată 
literatura, deschizându-i porţile spre 
universalitate, ţinând-o în acelaşi timp în 
legătură strânsă cu izvoarele veşnic vii ale vieţii, 
este ecoul pe care l-a avut Mioriţa, în Baltagul 
lui Sadoveanu, este forţa epică din Toma Alimoş 
amplificată în Răscoala lui Rebreanu, este 
înţelepciunea şi filosofia din basme, care ies apoi 

la suprafaţa lucrurilor în scrierile lui Creangă, 
este lacrima de lumină limpede şi vie, care trece 
atât de firesc din lirica populară în lirica 
eminesciană, este tot ce am avut şi avem mai de 
preţ: aspiraţia spre viaţă şi spre frumuseţe a unui 
întreg popor. 

Filonul popular însă nu e un dat miraculos, 
cu ajutorul căruia poate fi preschimbat în aur 
orice fir de nisip. Este o realitate pentru 
perpetuarea şi sporirea căreia (literatura cultă a 
impus acest termen) trebuie să avem 
întotdeauna o atitudine deschisă. Pascal 
spunea: „Omul nu este decît o trestie, cea mai 
slabă din natură, dar este o trestie cugetătoare... 
toată măiestria noastră stă în cugetare. De aici 
trebuie să purcedem, nu de la un spaţiu şi de la 
durată. Să ne silim a cugeta frumos.” Credem că 
acest gând al filozofului francez ar numi spaţiul 
atitudinii deschise, adică decalând convenţiile de 
valori care uneori formează o comunitate şi 
aparţin mai mult sau mai puţin unei tradiţii. 

Pentru economia lucrării noastre, filonul 
popular este menit să constituie axul pe care şi 
de la care vom evidenţia structurile folclorice în 
literatura cultă, insistând în special asupra 
operei lui Ion Creangă. 

Trebuie să menţionăm însă, înainte de a face 
precizările necesare asupra termenului de 
„structură” că plecăm în primul rând de la una 
din trăsăturile specifice ale folclorului şi anume: 
„caracterul popular al literaturii folclorice.” Deci 
în perimetrul a ceea ce Dicţionarul citat înţelege 
drept „folclor literar” (totalitatea operelor 
poetice orale, create sau însuşite de poporul 
muncitor), deşi această accepţie ni se pare 
limitată şi împărtăşim în contextul definiţiei 
citate doar faptul că folclorul literar este doar o 
parte, autorii nenumind-o pe „cealaltă”. Mult 
mai elocventă este în acest sens precizarea lui 
Petru Ursache: „Folclorul, parte integrantă a 
tradiţiei, în general, este un sistem cultural în 
care se află universalizată întreaga viaţă a 
mulţimilor anonime şi analfabete, de acelaşi 
etnic, producătoare de valori.” 

Aceste valori alcătuiesc fondul cel mai adânc 
al spiritualităţii unui popor. Creaţia populară 
este prima treaptă graţie căreia omul dobândeşte 
adevărata sa natură umană. În raport cu ea, 
creaţia cultă are valoarea unui feed-back, 
manifestându-se ca o nouă mişcare 
comunicaţională a culturii. „Poporul român – 
arată G. Călinescu – a avut ca mijloc de 
perfecţiune sufletească limba superioară, riturile, 
tradiţiile orale, cărţile bisericeşti. Cînd întîile 
cronici se iviră, ele atestau o expresie rafinată, 
efect al unei înaintări culturale neîntrerupte... 
Cîteva secole de întîrziere relativă nu pot anula 
folosul unei existenţe imemorabile.“ De altfel 
folclorul rămâne fermentul primordial care 
înrâureşte arta cultă. Hasdeu spunea că „nu 
poate fi un mijloc mai interesant şi mai sigur de a 
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cunoaşte forţele morale şi intelectuale ale unei 
naţiuni, decît numai prin literatura sa populară; 
şi nu este nici un alt mijloc mai nimerit şi mai 
frumos de a da unei literaturi culte un caracter 
original şi distinctiv, decît nutrind-o din 
literatura populară, precum literatura populară 
se adapă din fîntînile unui instinct virginal.” 

Relaţia „literatura folclorică-literatura cultă” 
este una dintre cele mai complexe. Elementul 
care poate fi socotit ca punct de plecare în 
stabilirea domeniului de interferenţă îl constituie 
realitatea. 

Aşa cum afirmă Mircea Eliade în studiul său 
cu un titlu semnificativ Folclorul ca instrument 
de cunoaştere: „la baza credinţelor populare din 
faza etnografică, precum şi a folclorului 
popoarelor civilizate, stau fapte, iar nu creaţii 
fantastice.” Ca şi N. Densusianu, M. Eliade crede 
că problemele în directă legătură cu omul, cu 
structura şi limitele sale, pot fi cunoscute 
pornind de la datele folclorice şi etnografice. 
Oricâtă importanţă acordă însă Eliade 
experienţei în reflectarea folclorică şi tinde, ca şi 
Blaga, de altfel, să găsească „realitatea” în mai 
toate întâmplările extraordinare, totuşi nici el nu 
poate să treacă cu vederea peste procesul care stă 
la baza reflectării folclorice, acelea de alternare şi 
exagerare a realităţii. „Folclorul – recunoaşte 
Eliade – are legile sale proprii; prezenţa 
folclorică modifică fundamental orice fapt 
concret, acordîndu-i semnificaţii şi valori noi.” 

Considerând că aceste câteva coordonate 
critice pot constitui în parte motivarea relaţiei 
complexe dintre literatura populară şi cea cultă, 
vom încerca, pe parcursul lucrării de faţă, să 
evidenţiem, fără pretenţia de a epuiza subiectul, 
penetraţia şi totodată metamorfozarea 
structurilor folclorice în literatură. 

 
b)Filonul metodei structuraliste 

Jacques Derrida avertiza în lucrarea sa, 
L’ectriture et la difference, că metoda 
structuralistă a literaturii, în speţă naturii cu 
adevărat semnificative a limbajului paraît bien 
incertaine, partielle ou inessentielle. Să avem de-
a face astăzi cu declinul „revoluţiei 
structuraliste”, cum o numea Jean-Maris 
Benoist, revoluţie prin care les sciences 
humaines chengent de code, abandonant un 
humanisme obsessionel et vide au profit de 
noveaux objets; signes, metaphores, structures 
sau căutând „eficacitatea superstructurilor” să 
împărtăşim „o critică a raţiunii structurale”, 
pentru că avem de-a face cu une revolution sur le 
question du sens, la structure un fois isolee 
comme telle (elements et relations abstraites), il 
est possible de retrouver tous les modeles 
imaginables qu’elle engendre; en d’autres 
termes, il est possible de construire un existant 
cultural en ramplissant de sens une forme. 

Credem că structura şi sensul culturii oferă 

imaginea concludentă „în sine”, a întregului, deci 
vom reţine şi vom aplica în încercarea noastră 
teza structuralistă privitoare la prioritatea 
întregului, a structurii folcloristice, de astă dată 
asupra părţilor componente sau a elementelor. 
Din confruntările metodei structurale, în primul 
rând cu viaţa, izvorăsc deosebirile dintre acestea 
şi teoria sistemelor. Concret, raportul ar fi: 
folclorul (sistemul) – folclorul literar (structura). 
Desigur nu e un raport linear cum ar părea la 
prima vedere. Experienţa de viaţă a etosului 
contemporan şi experienţa teoretică rămân polii 
în jurul cărora putem deschide discuţia asupra 
problematicii sensului structurilor folclorice, în 
sensul în care, cel puţin pînă acum, 
reprezentanţii structuralismului concret (Piaget, 
Goldmann, Dumezil, Francastel, Eco, Vernant 
ş.a.), deşi nu abordează teoretic problema 
sensului culturii, folosesc noţiunea de structură 
raportată la un sens iar alţii descoperă treptat – 
prin abstracţia pe care o exercită asupra lor 
semiotica, teoria simbolului, teoria semnificaţiei 
– orizontul întregitor al sensului (Todorov, 
Greimas). 

În ceea ce priveşte critica literară cât şi 
istoria literară, Barthes şi Goldmann relevă 
prioritatea structurii şi a relaţiilor reciproce sau 
interacţiunea acestora în mijlocul fenomenelor 
culturale, aceasta (metoda) „înfăţişîndu-se ca un 
aliat al dialecticii împotriva empirismului.” 
Astfel, critica literară de inspiraţie structuralistă 
recomandă a se evita cu tărie specificul 
fenomenului literar, artistic. Pledând pentru 
aceasta, T. Todorov subliniază că „literatura nu 
mai este considerată ca manifestarea unei 
structuri inconştiente sau a unei anume 
concepţii filosofice, ci ca limbaj, care trebuie să 
fie cunoscut ca atare.” Ca şi Todorov, Barthes are 
ca bază de plecare „cercetarea operei ca 
atare” şi în acest sens critica structurală situează 
analiza literară pe făgaşul esteticii 
fenomenologice. În cercurile structuraliste, ca şi 
în cele ale folcloriştilor contemporani, este 
deosebit de mult apreciată cartea folcloristului 
sovietic V. I. Propp Morfologia basmului, ce a 
devenit un model sugestiv şi pentru ştiinţa 
literaturii. Propp concepe basmul ca un tot de 
relaţii funcţionale, asigurând prioritatea 
întregului faţă de părţi. Folcloristul V. I. Propp 
arată că înainte de a trece la studiul 
transformării basmelor fantastice, trebuie 
deosebite forme fundamentale şi forme derivate 
ale basmului. Pentru stabilirea principiilor de 
analiză a basmelor trebuie considerat basmul în 
raport cu mediul său, cu situaţia în care a fost 
creat şi în care evoluează. Aici viaţa practică şi 
religia – de fapt magia la Propp – au cea mai 
mare importanţă. Cauzele transformării sunt 
exterioare basmului şi nu vom putea înţelege 
evoluţia lui fără să facem apropieri între basm şi 
mediul uman în care trăieşte omul. Aşadar, 
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Propp este de părere că „viaţa este izvorul 
basmului, chit că basmul fantastic oglindeşte 
foarte puţin viaţa cotidiană.” Dar chiar şi în acest 
tip de basm, dacă în „forma lui fundamentală”, 
adică originală, genetică – ar spune Piaget – a 
fost influenţat de magie, „formele derivate” 
(adică ulterioare) ale basmului fantastic sunt 
legate de realitate. Numeroase transformări ale 
basmului se explică prin pătrunderea vieţii în 
basm. Acest fapt, conchide Propp, ne obligă să 
perfecţionăm metodele de cercetare a raportului 
dintre basm şi viaţa de toate zilele. Propp nu s-a 
oprit în spiritul formaliştilor la „logica” sau 
„algebra” basmului, ci a continuat cercetările 
prin adâncirea raportului dintre basm şi 
realitate. Lucrările sale: Rădăcinile istorice ale 
basmului fantastic (1946), Eposul eroic rus 
(1955) şi Folclorul şi realitatea (1963) se înscriu 
în efortul de a lămuri întrebarea „în ce constă 
basmul ca atare?” după ce s-a găsit răspuns la o 
alta: „de unde provine basmul?”. 

Urmând acest exemplu vom încerca să 
stabilim într-un spirit al „redescoperirii 
problemei deschise”, structurile folclorice în 
opera lui Ion Creangă. 

De menţionat faptul că şi concluziile lui 
Propp provin dintr-o mai veche iniţiativă 
structuralistă ce-i aparţine lui R. Barthes, care 
susţine că „literatura este întotdeauna irealistă... 
tocmai irealismul ei îi permite să pună adesea 
întrebări cu miez lumii”, deşi recunoaşterea 
dihotomiei („Iată lumea: există oare sens în ea”) 
ecrivain-ecrivant este ipotetică şi că, în fapt, în 
epoca noastră, ca şi în celelalte de altfel, 
scriitorul autentic este şi una şi alta. 

Interesant ni se pare şi faptul că George 
Călinescu enunţa în Principii de estetică o foarte 
actuală concepţie despre coordonatele structurii 
(structură, deziderat metodologic): „ajungem la 
încheierea că faptele, ca să devină fenomen 
istoric, au nevoie să fie văzute într-o structură, să 
capete de la noi un sens.” 

În aceeaşi ordine de idei am aminti şi opinia 
lui Rene Wellek: „nu exagerăm deloc dacă 
spunem că în prezent foarte mulţi critici sunt de 
acord că vechea distincţie între formă şi conţinut 
este caducă.” Wellek susţine că înlăuntrul 
mişcării formalist-structuraliste pot fi deosebite 
mai multe direcţii, însă cea mai notabilă este 
aceea care chiar dacă dă o analiză completă 
structurii operei literare nu epuizează sarcina 
cercetării literare. 

Este o constatare curentă că orientările mai 
noi în domeniul la care ne referim au determinat 
extinderea unor principii structuraliste şi asupra 
analizei textului literar. De la început analiza 
structurală a recunoscut că menirea îi este să 
conducă spre judecăţi de comprehensiune, nu 
spre judecăţi de valorizare. Metoda structuralistă 
s-a aplicat, în consecinţă, la obiecte cu valoare 
estetică recunoscută şi demonstrată prin 
procedee străine ei, cu modestia de a nu pretinde 
că singura existenţă îndreptăţită îi aparţine şi de 
a nu nega nici una din posibilităţile analitice care 
o ignoră. Nu e greu de văzut că marii pontifi ai 
curentului sunt lingvişti şi filosofi ce practică 
analiza operei literare doar accidental. De aceea, 
în încercarea noastră vom pune accent pe o 
structură vie: relaţia, care nu va inventaria 
structurile folclorice, ci va lumina legăturile 
dintre ele, stabilind locul fiecăreia în ansamblul 
operei, definind (sau mai corect numind) pe una 
în funcţie de cealaltă. 

Caracterul popular al operei lui Creangă a 
fost surprins de G. Ibrăileanu în câteva cuvinte: 
„Opera lui Creangă este epopeea poporului 
român. Creangă este Homer al nostru.” Creangă 
utilizează foarte multe procedee ale limbii 
vorbite, fapt care intensifică impresia de 
oralitate, aspectul cel mai important al artei lui 
de scriitor. 

Oralitatea, ca procedeu de creaţie, a fost 
folosită cu succes de toţi marii scriitori, începând 
cu Neculce, pe care Sadoveanu îl numeşte, cu 
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drept cuvânt, „Cel dintîi povestitor artist al 
poporului nostru” şi ajungând prin Creangă şi 
Sadoveanu la cea mai înaltă frumuseţe artistică. 

Prezenţa masivă a elementelor specifice 
oralităţii, în opera lui Creangă, împiedică uneori 
separarea riguroasă a mijloacelor originale de 
cele ale literaturii populare. (În discutarea 
oralităţii operei lui Creangă m-am condus după 
articolul „Limba lui Creangă” din volumul 
Contribuţii la Istoria limbii române literare în 
secolul al XX-lea.) 

Prin mijloacele care contribuie la realizarea 
oralităţii stilului lui Ion Creangă trebuie să 
menţionăm, în primul rând, frecvenţa 
interjecţiilor, menite să sugereze acţiuni sau stări 
sufleteşti. Ele punctează naraţiunea şi reflectă 
reacţiile eroilor. 

Interjecţia exclamativă creşte de la simpla 
satisfacţie admirativă până la indignarea cea mai 
acută. De exemplu: „Na! Satură-te de cireşe! De-
amu să ştii că ţ-ai mîncat lifteria de la mine, 
spînzuratule! Oare multe stricăciuni am să mai 
plătesc eu de pe urma ta?” (p. 102). Toate 
exemplele ce vor urma vor fi scoase din această 
ediţie. Expresivitatea exclamaţiei creşte în 
funcţie de împrejurarea care-i dă naştere. Fiind 
folosită mai ales de oamenii mai puţin instruiţi, 
ea se remarcă prin spontaneitate şi naturaleţe. 
Academicianul Iorgu Iordan arată că folosirea 
interjecţiilor în opera lui Creangă face povestirea 
mai vioaie, imprimându-i ritmuri şi mişcări. 

Impresia de oralitate e dată şi de frecventa 
folosire a dialogului. În Creangă întâlnim însă un 
anumit fel de dialog şi anume cel în care autorul 
joacă rolul ambilor conlocutori, cu care se 
identifică. 

Deşi scrie, Creangă are în faţă un ascultător 
imaginar şi totuşi real, căruia i se adresează 
mereu. 

Creangă a distribuit tot textul Amintirilor, 
monologic şi dialogic, la povestitor ca erou 
subiectiv şi la personaje ca eroi obiectivi, judecaţi 
însă de povestitorul însuşi. De exemplu: „Măi!!! 
S-a trecut de şagă, zic eu în gîndul meu, încă nu 
m-am gătit de ascultat şi cîte au să fie! Şi unde 
n-a început a mi se face negru pe dinaintea 
ochilor şi a tremura de mînios... Ei, ei! Acu-i 
acu. Ce-i de făcut, măi Nică, îmi zic eu în mine!” 
(p. 40). 

De asemenea repetiţia, ca procedeu al 
oralităţii, apare foarte des. Cel mai adesea se 
repetă interjecţiile şi verbele. Repetarea verbului 
o găsim mai ales în imprecaţii: „– Ţie omule, zise 
mama, aşa ţi-i a zice, că nu şezi cu dînşii în casă 
toată ziulica, să-ţi scoată peri albi, mîncă-i-ar 
pămîntul să-i mănînce, Doamne iartă-mă!” (p. 
86). 

Tot ca efect al oralităţii apare trecerea de la o 
idee la alta, fraza ramificându-se neaşteptat. 
Când bunicul David Creangă face elogiul şcolii 
lui Baloş, sare mereu de la o idee la alta: „Doar la 

Iaşi să fi fost aşa ceva şi la mînăstirea 
Neamţului pe vremea mitropolitului Iacob, care 
era oleacă de cimotie cu noi, de pe Ciubuc 
clopotarul de la mînăstirea Neamţului, bunicul 
mîne-ta Smarandă...” (p. 60). 

Alături de elementele specifice vorbirii 
populare enumerate până acum, un rol 
important în realizarea oralităţii operei lui 
Creangă îl ocupă locuţiunile, expresiile, 
proverbele şi zicătorile. Ele dau vigoare şi 
plasticitate expunerii, conferindu-i o coloratură 
autentic populară şi contribuind la realizarea 
caracterului realist al operei. 

* * * 
 Pentru a întreprinde un studiu asupra 

expresiei idiomatice în opera lui Creangă se 
impune, din necesităţi metodologice, fixarea 
terminologiei. Subliniem de la început marea 
dificultate pe care am întâmpinat-o în acest sens, 
datorită diferitelor interpretări date expresiei 
idiomatice. Puţinele studii care s-au scris nu ne-
au dat încă o definiţie completă care să acopere 
sfera precisă a noţiunii de expresie idiomatică. 
Trăsăturile comune locuţiunilor, expresiilor, 
proverbelor şi zicătorilor depăşesc uneori pe cele 
deosebitoare, ceea ce duce adesea la unele 
confuzii. 

Întâlnim în literatura de specialitate 
aprecieri diferite relativ la acelaşi fapt lingvistic. 
Ne vom limita numai la părerile lingviştilor 
români.  

Problema expresiei idiomatice a fost 
abordată, printre alţii, de Lazăr Şăineanu, Al. 
Philippide (Principii de istoria limbii, Iaşi, 1894, 
pp. 88-120), Sextil Puşcariu (Limba română, 
Vol. I, Bucureşti, 1940), Iorgu Iordan (Limba 
română contemporană, Bucureşti, ediţia a II-a, 
1956), Al. Andriescu („Observaţii asupra 
întrebuinţării expresiei idiomatice în proza 
literară”, AUI, tom I, 1955, Valoarea stilistică a 
expresiei idiomatice) şi Fl. Dumitrescu 
(Locuţiunile verbale în limba română, 
Bucureşti, 1959). 

Constatăm întrebuinţarea termenului de 
expresie idiomatică în accepţii diferite, problema 
cea mai dificilă rămânând cea a raportului dintre 
expresie şi locuţiune. Unii cercetători consideră 
cei doi termeni perfect echivalenţi ca înţeles, iar 
alţii încearcă o separare a lor. Astfel, grupuri de 
cuvinte ca „a se da pe brazdă” şi „a o rupe la 
fugă” sunt considerate de Al. Andriescu expresii 
idiomatice cu valoarea comunicativă, de Fl. 
Dumitrescu locuţiuni verbale, iar de Iorgu 
Iordan, „isolări”. 

Dintre cercetătorii noştri, Fl. Dumitrescu 
(Locuţiunile verbale în limba română) încearcă 
o delimitare a locuţiunilor şi expresiilor. 
Rezultatele însă la care ajunge cercetătoarea nu 
sunt destul de convingătoare. Conform 
concepţiei Fl. Dumitrescu, locuţiunile sunt „un 
ansamblu de cuvinte, mai mult sau mai puţin 
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sudat, cu un înţeles unitar determinat, care se 
comportă din punct de vedere gramatical ca o 
singură parte de vorbire”, iar expresiile sunt 
„îmbinări de cuvinte încărcate cu conţinut activ, 
proprii unei anumite limbi.” 

Acest atribut „încărcate cu conţinut afectiv”, 
singurul element deosebitor dintre definiţia 
locuţiunii şi a expresiei, vine în contradicţie cu 
cele spuse atunci când discută conceptul de 
locuţiune. Autoarea arată că sunt trei categorii de 
locuţiuni pe care le clasifică în funcţie de gradul 
de afectivitate (categoria a III-a de locuţiuni are 
cel mai înalt grad de afectivitate). 

Rezultă de aici că pentru a delimita cele două 
noţiuni ar trebui să distingem între locuţiunile 
încărcate cu cel mai înalt grad de afectivitate 
(locuţiunile de categoria a II-a şi a III-a) şi 
„îmbinările de cuvinte încărcate cu conţinut 
afectiv” (expresiile). Această deosebire între 
îmbinări afective (expresiile) şi îmbinări mai 
puţin afective (locuţiunile) n-o putem realiza, 
cum de fapt n-a putut-o realiza nici cercetătoarea 
(uneori încadrează acelaşi grup de cuvinte şi la 
expresii şi la locuţiuni). Mica diferenţă de 
afectivitate ar putea fi apreciată, aşa cum arată şi 
Al. Andriescu, după gradul de 
comprehensibilitate al fiecărui vorbitor (ceea ce 
este cu totul relativ). Aşa se explică, credem, de 
ce unele grupuri de cuvinte, care, pentru toţi 
vorbitorii de limbă română sunt simţite ca 
expresii de o deosebită afectivitate (datorită 
funcţiei lor sinonime şi caracterului figurat), sunt 
încadrate de cercetătoare în rândul locuţiunilor. 
Dăm doar câteva exemple (exemplele sunt luate 
din Locuţiunile verbale în limba română şi sunt 
considerate locuţiuni verbale de către Fl. 
Dumitrescu) din această categorie : a bate apa-n 
piuă (p. 50), a da cîte un ibrişin pe la nas (p. 
59), a se da la brazdă (p. 83), a găsi nod în 
papură (p. 143), a găsi ac de cojocul cuiva (p. 
143), a-şi da arama pe faţă (p. 152), a strica 
orzul pe gîşte (p. 155).  

Esenţiala deosebire calitativă pe care o face 
Fl. Dumitrescu între „expresii” şi „locuţiuni” 
constă în aceea că „pe cînd expresiile reprezintă 
exclusiv fapte de lexic, locuţiunile sînt şi fapte de 
gramatică” (p. 67). Neagă aşadar funcţia 
gramaticală unitară a expresiilor (în concluzia 
capitolului chiar spune că expresiile spre 
deosebire de locuţiuni n-au funcţie gramaticală 
unitară. 

Pentru Fl. Dumitrescu, expresiile, spre 
deosebire de locuţiuni, se caracterizează prin 
variabilitate, expresivitate şi noutate a 
ansamblului de cuvinte, epitete care le-a atribuit 
şi locuţiunilor, când le-a discutat la capitolul 
respectiv. 

Din cele arătate până acum putem observa 
că există contradicţii, în ceea ce priveşte expresia 
idiomatică, dintre unii cercetători şi alţii şi 
contradicţii chiar în cadrul aceluiaşi cercetător 

(vezi Fl. Dumitrescu). 
Şi problema denumirii acestei noţiuni diferă 

de la un cercetător la altul. Tot necesităţile 
metodologice ne impun să găsim un termen cu 
care vom denumi diferitele grupuri de cuvinte.  

Pentru denumirea expresiei idiomatice apar 
diferiţi termeni. 

De cele mai multe ori acelaşi grup de cuvinte 
e numit când locuţiune, când expresie (Fl. 
Dumitrescu în op.cit., Al. Andriescu, art. cit. în 
loc. cit., S. Puşcariu, Limba română, Gramatica 
Academiei, Dicţionarul limbii române literare 
contemporane) – uneori chiar pe aceeaşi pagină. 

Acad. Al. Graur consideră termenul 
„expresie” echivalent cu termenul „cuvânt”, 
înţelegând prin expresie orice cuvânt folosit, de 
obicei greşit sau altfel decât în limba comună. 

Exemplu: ducimal pentru decimal. 
Al. Philippide (Istoria limbii române) 

numeşte aceste construcţii „izolări” şi 
„idiotisme”, iar Iorgu Iordan (Stilistica limbii 
române) preferă numai termenul de „izolări”, 
deoarece ele se izolează de restul materialului 
lingvistic, în sensul că li se aplică un tratament 
aparte. Aici încadrează toate grupurile de cuvinte 
care contribuie la colorarea vorbirii curente: 
expresii idiomatice, metafore, proverbe, zicători. 

Pentru denumirea expresiei idiomatice mai 
apare uneori şi termenul de „îmbinări 
frazeologice”, termen folosit în special de 
lingvistica sovietică. 

Până ce lingviştii se vor pune de acord spre a 
da dreapta orientare asupra noţiunii de expresie 
idiomatică, încercăm în lucrarea de faţă să 
definim şi să delimităm conceptul de expresie 
idiomatică, pentru a putea lucra cu materialul 
lingvistic adunat. 

Fiind vorba de o nouă interpretare dată 
termenului de expresie idiomatică, se cuvine să 
subliniem de la început că rezultatele trebuie 
privite cu acea îndoială de tot ce pare că nu 
aparţine bunurilor definitiv încorporate ştiinţific. 

Limba cunoaşte două tipuri de îmbinări de 
cuvinte: 

1) Îmbinări libere, asociaţii de cuvinte în 
care elementele componente îşi păstrează 
autonomia semantică. De exemplu: „Hai mai 
bine despre copilărie să povestim, căci ea 
singură este veselă şi nevinovată.” (p. 82). 

Fiecare cuvânt din această frază îşi păstrează 
sensul primar. Cuvintele pot fi analizate separat 
şi pe plan lexical şi din punct de vedere 
gramatical, fără ca unitatea şi înţelesul frazei să 
se modifice. 

2) Îmbinări stabile, în care cuvintele se 
unesc foarte strâns între ele, ceea ce duce sau 
poate duce din punct de vedere semantic la un 
înţeles unitar, iar din punct de vedere gramatical 
la o funcţie sintactică unică. De exemplu: „...s-ar 
fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele 
drept inimă, după cum se zice.” (p. 124). 
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Manuel Mânăstireanu – Stefan Luchian 
 

Dacă analizăm separat fiecare cuvânt, 
unitatea frazei se strică. Cuvintele şi-au pierdut 
înţelesul lor de bază. Suma tuturor acestor 
cuvinte redă noţiunea de „foame”. 

Această categorie de îmbinări de cuvinte o 
vom numi cu termenul general de expresie 
idiomatică. Procedăm astfel pentru că în greceşte 
idios însemnă propriu, specific, particular. În 
limba română a intrat prin filieră franceză. 
Analizând etimologic sensul termenului, 
expresiile idiomatice sunt construcţii specifice 
unui idiom, unei limbi (după Dicţionarul 
Enciclopedic). Deci în această categorie, conform 
sensului etimologic, trebuie să încadrăm 

locuţiunile, expresiile, proverbele şi zicătorile, 
toate fiind construcţii specifice unei limbi. 

Trăsătura principală a expresiei idiomatice 
constă în faptul că ea nu se poate traduce cuvânt 
cu cuvânt în alte limbi. 

În traduceri conţinutul expresiei idiomatice 
se redă printr-o construcţie (expresie), cu acelaşi 
înţeles, specifică limbii în care traducem. 

De exemplu: pentru expresia românească 
„După sac şi petic”, în franceză există un 
echivalent cu acelaşi înţeles, expresia Comme 
maître, tel valét (n.a. C.B.: din cunoştinţe proprii 
de limbă franceză). 

Traducerea operei lui Creangă în limba 
franceză (operă în care abundă expresiile 
idiomatice), demonstrează inductibilitatea 
literară a expresiilor româneşti. Când s-a 
încercat o traducere a cuvintelor din expresie 
(puţine cazuri) expresivitatea comunicării a 
scăzut. De exemplu: „...tot îs mai aproape 
dinţii decît părinţii” e tradusă prin „...on 
préfère ses dents à ses parents” (p. 48). 

De cele mai multe ori expresiile idiomatice 
româneşti sunt înlocuite cu expresii idiomatice 
franceze. Expresia „Altă făină se macină 
acum la moară” e tradusă în franceză prin 
„C’est tout à fait une autre paire de mauches”(p. 
44), iar expresia „începe a-i mirosi a 
catrinţă” e tradusă prin „il commencera à 
touner outour des catillous”(p. 52). 

Indestructibilitatea e altă caracteristică 
generală expresiilor idiomatice, în sensul că nu 
putem scoate un cuvânt din expresie fără ca 
întţelesul ei să nu se schimbe. De exemplu: 
„Văzînd eu că mi-am aprins paie-n cap cu 
asta” (p. 90). Eliminând oricare cuvânt din 
expresia „a-şi aprinde paie-n cap”şi înlocuindu-l 
cu un alt cuvânt, înţelesul ei se modifică. De 
asemenea cuvintele din interiorul expresiei 
idiomatice sunt bine sudate între ele. Cuvintele 
din expresie îşi pierd sensul lor de bază. 

Toate trăsăturile enumerate mai sus sunt 
strâns legate între ele şi se condiţionează 
reciproc. 

Folosind drept criteriu sensul şi funcţia 
gramaticală a grupului de cuvinte, în cadrul 
expresiei idiomatice putem distinge două mari 
categorii: 

1) Îmbinări de cuvinte cu sens unitar 
şi cu funcţie gramaticală unică (locuţiunile 
şi expresiile); 

2) Îmbinări de cuvinte cu caracter 
relativ unitar şi disociabile sintactic 
(proverbele şi zicătorile). 

 
În cadrul primei categorii găsim două feluri 

de grupuri de cuvinte: 
a. Grupuri de cuvinte care au numai valoare 

de comunicare = locuţiunile. (Exemplu: a băga 
de seamă (p. 76); 

b. Grupuri de cuvinte care au pe lângă 
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funcţia de bază de comunicare şi o funcţie 
expresivă = expresiile. (Exemplu: îmi saltă 
inima de bucurie (p. 78). 

Această împărţire a expresiei idiomatice nu-i 
exclusivistă. O delimitare riguroasă între unele 
locuţiuni şi expresii e aproape imposibilă. Mai 
menţionăm că distincţia pe care o facem între 
expresii şi locuţiuni, o facem numai din punct de 
vedere teoretic. Problema cea mai dificilă este 
cea a delimitării expresiilor şi locuţiunilor. 

Criterii precise pentru a distinge aceste două 
categorii ale expresiei idiomatice nu există încă. 
În această lucrare folosim drept criteriu de bază 
de diferenţiere pe cel al sinonimiei. Sub acest 
aspect expresiile se deosebesc de locuţiuni prin 
faptul că ele nu au, în general, un echivalent 
lexical exact pe planul limbii, nu pot fi înlocuite 
cu un sinonim perfect, echivalentul lor fiind 
extras din context, pe când locuţiunile au un 
singur sinonim (o sinonimei perfectă). 
Locuţiunile sunt mai apropiate de cuvintele 
propriu-zise decât expresiile. 

Locuţiunea „a-şi aduce aminte” (p. 36) are 
un singur sinonim („a-şi aminti”), iar „a sta pe 
gânduri” (p. 38) are numai sinonimul „a gândi”, 
indiferent de context. Însă expresia „c-o falcă-n 
ceriu şi cu una-n pămînt” (p. 108) nu are un 
sinonim perfect. În funcţie de context ea poate 
însemna: furie, mânie, nebunie, pasiune violentă 
etc. 

Ca un criteriu ajutător pentru deosebirea 
celor două noţiuni folosim pe cel al raportului 
dintre comunicare şi expresie. 

Pe când locuţiunile au o funcţie de 
comunicare pur obiectivă, expresiile mai au, pe 
lângă această funcţie de bază, şi una expresivă, 
deoarece sunt încărcate cu un bogat conţinut 
afectiv. Expresia „a-şi lua rămas bun de la 
călcîie” (p. 116) aduce mai multă afectivitate 
decât cuvântul „a fugi” şi decât locuţiunea „a o 
lua la fugă” (p. 116). Expresivitatea comunicării 
creşte în primul caz datorită sensului figurat al 
expresiei. 

Un alt criteriu ajutător îl constituie gradul de 
sudare al elementelor componente. 

Locuţiunile sunt mult mai bine sudate decât 
expresiile şi ele au un caracter permanent. 

În acest sens R. A. Budagov (Introducere în 
ştiinţa limbii) spune că expresiile nu pot primi în 
interiorul lor un cuvânt fără ca înţelesul să se 
schimbe, pe când în interiorul locuţiunii se poate 
introduce un alt cuvânt, sensul ei rămânând 
acelaşi. Avem de-a face, în cazul locuţiunilor, cu 
o sudare perfectă. 

Intercalând un cuvânt în locuţiunea „a-şi 
aduce aminte” (p. 36) sensul rămâne acelaşi, 
oricare ar fi cuvântul („a-şi aduce mereu 
aminte”), dar introducând acelaşi cuvânt în 
expresia „a-şi aprinde (mereu) paie-n cap” (p. 
90), sensul se alterează şi expresia îşi pierde din 
expresivitate. 

 
* * * 

Deoarece problema locuţiunilor, a 
proverbelor şi a zicătorilor este bine rezolvată în 
lucrările de specialitate, în continuare încercăm 
să arătăm (în măsura în care vom reuşi) ce se 
înţelege prin expresii. 

În general, cuvintele denumesc noţiuni. Însă 
noţiunea nu este exprimată întotdeauna printr-
un singur cuvânt. În acest sens Al. Rosetti spune: 
A l’unité de la penseé ne correspond pas 
toujours une unité lexicologique. 

În vorbire, subiectele vorbitoare recurg, în 
mod obişnuit, la grupuri de cuvinte, ceea ce 
uşurează îmbinarea lor în diferite asociaţii care, 
devenind fixe cu vremea, capătă sens unitar. (Cu 
îmbinările de cuvinte se ocupă sintaxa.) Sensul 
unitar al grupului de cuvinte implică numaidecât 
şi o funcţie gramaticală unică. Unele dintre 
aceste grupuri de cuvinte, cu sens unitar şi 
funcţie gramaticală unică au numai o funcţie de 
comunicare (cazul locuţiunilor), iar altele, pe 
lângă funcţia de bază de comunicare, au şi o 
funcţie expresivă. Acestea din urmă sunt 
expresii. 

Ceea ce dă expresiilor o notă aparte, 
definitorie, este înţelesul lor figurat, capacitatea 
de a trezi asociaţii, de a satisface nevoi de ordin 
afectiv, de a colora vorbirea prin plasticitatea lor. 
În vorbirea curentă, şi în special în cea populară, 
expresiile joacă, de cele mai multe ori, rolul 
figurilor de stil din limbajul scriitorilor, esenţial 
fiind caracterul lor metaforic. 

Deosebirea dintre cele două modalităţi de 
creaţie, figurile de stil din literatura artistică şi 
expresiile populare, constă în faptul că, pe când 
figurile de stil au valoare expresivă numai cât 
timp îşi păstrează nealterat caracterul lor 
individual, rămânând un bun personal al 
scriitorului, expresiile capătă viaţă şi forţă de 
sugestie tocmai prin generalizare, prin 
înglobarea lor în masa imensă a limbii comune. 
Aşa cum figurile de stil însufleţesc limbajul 
poetic, tot aşa aceste „metafore” ale limbii 
vorbite dau vorbirii populare şi familiare viaţă, 
plasticitate şi culoare. 

Din cele arătate până acum putem defini 
expresiile ca grupuri de cuvinte cu înţeles 
unitar şi funcţie gramaticală unică, 
specifice unei anumite limbi, care au avut 
sau au la bază o imagine. 

Exemplu: a-şi aprinde paie-n cap (90) 
În limba literară expresiile au un dublu rol:  
a) de comunicare; 
b) de expresie. 
În vorbirea populară expresiile sunt folosite 

uneori numai în funcţia lor de bază, de 
comunicare. De aceea, uneori, aceeaşi expresie 
nu mai e simţită ca imagine în limba vorbită: „a 
da nas cuiva” (p. 86), îndeplinind doar funcţia de 
comunicare, dar în limba literară capătă o mare 
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valoare expresivă prin funcţia ei sinonimică şi 
prin caracterul ei figurat. 

Aşa cum arată şi Al. Andriescu (Valoarea 
stilistică a expresiei idiomatice), expresiile 
constituie cel mai important mijloc de 
sensibilizare a materialului abstract în limba 
vorbită, spre deosebire de limba literară, înclină 
spre caracterizarea ideii abstracte. În acest 
proces intervine atât fantezia, cât şi afectul. 

Neconcordanţa dintre limbă şi gândire a dus 
la necesitatea de a denumi noţiuni noi. 
Denumirea noilor noţiuni de către oamenii 
simpli s-a făcut fie printr-o descriere 
aproximativă, fie prin sugerarea realităţii printr-
o figură de stil. Aceste figuri de stil (de cele mai 
multe ori metafore sau comparaţii) dacă satisfac 
nevoile de expresivitate se răspândesc la ceilalţi 
membri ai colectivităţii respective, devenind 
expresii. Ele se transmit prin tradiţie de la o 
generaţie la alta. 

* * * 
Din limba vorbită, expresiile idiomatice au 

intrat şi continuă să intre în limba operelor 
literare prin marii noştri scriitori. Mulţi dintre 
scriitorii noştri au lucrat cu aceste preţioase 
unelte stilistice, expresiile idiomatice, dar nimeni 
nu le-a imprimat strălucirea pe care o capătă în 
opera lui Creangă. 

Creangă a dus expresia idiomatică la cele mai mari 
înălţimi artistice, atât prin funcţia pe care i-o dă în 
context, cât şi prin pătrunderea celor mai subtile 
taine ale limbii, aducând o întreagă bogăţie de 
sensuri. Mare meşter al cuvântului şi profund 
cunoscător al limbii vorbite, Creangă ştie să 
utilizeze cu iscusinţă toate posibilităţile ei 
expresive. Tezaurul lingvistic al limbii populare e 
un izvor nesecat din care autorul Amintirilor 
împrumută numeroase expresii idiomatice pline 
de savoare şi de pitoresc. Numărul mare de 
expresii idiomatice în opera lui Creangă se 
datorează faptului că majoritatea personajelor 
sale, cu puţine excepţii, sunt ţărani, categorie de 
vorbitori care folosesc, prin excelenţă, astfel de 
construcţii.

 

 
Angela Hreniuc, Gardul zid 
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Alex CETĂŢEANU 
                          Motto: Ţări bogate, pisici îmbuibate, Ţări sărăcite, pisici hămesite !  

A.C.  

Fifi 
pentru nepoţica Veronica  

şi pentru toţi cei care iubesc pisicile 
 

Penicilina lui Fleming , cum ştie fiecare 
A fost descoperită doar din întâmplare ! 
Aşa mi s-a-ntâmplat recent  şi mie 
Din neatenţie sau din… miopie. 
Ce necaz, ciudată  întâmplare ! 
Să v-o  povestesc copii, la fiecare : 
M-am dus să-i cumpăr pisicii de 

mâncare 
Dar am uitat ochelarii acasă… 
Supărare mare, neglijenţă crasă ! 
La magazin, în rafturi, zeci de cutii 
Cu poze minunate de pisici zglobii; 
Care de care mai frumoase-atrăgătoare 
Pe cutiile de conserve, de mâncare ! 
Şi  reţetele  combinate, garantate  
Că ar conţine vitaminele toate… 
Felinele să se bucure de sănătate ! 
Conserve cu pui, boeuf, miel sau curcan, 
Ficăciori asortaţi  şi  iepuri de maidan 
Amestecate cu peşte nesfârşit de ocean 
(Somon, ton,  ba chiar şi ciortan) 
« Fruits de mer »  – adică fructe de mare 
(ce le mănâncă şi oamenii, cu mare 

încântare) 
Fără oase, cu-arome fine, gusturi 

rafinate  
Şi proteine multe, ştinţific împănate, 
La  preţuri reduse sau cam pipărate… 
Pentru pisici mai simple ori aristocrate 

!? 
Ce  să alegi din aşa varietate ? 
Se găsea în rafturi şi lapte de pisică 
Dar nu-i bun pentru  Fifi, că nu mai e 

mică. 
Încurcat, am ales o cutie mai mare 
De conservă cu de toate, la-ntâmplare. 
Dar când acasă, am privit mai bine 
Să-mi crape obrazul de ruşine ! 
Vai de mine, ce-o  să mă certe pisica 
Cum n-am ştiut să-i aleg mâncărica !? 

 
 
Poza pe cutie era de canin,  
                                    nu de felină !!! 
Desigur, de confuzie, am fost singur de 

vină, 
Aversiunea mare dintre câini şi pisici 
Fiind  bine cunoscută de oricare pici ! 
Dar  cum pisica Fifi era înfometată 
I-am dat-o s-o mănânce... dacă o să 

poată.  
Credeam c-o să mă certe, dar nici n-a 

protestat 
Ba chiar… ciudat ! În grabă, s-a pus pe 

mâncat !!! 
 
Şi ce credeţi copii ca s-a-ntâmplat ieri 

noapte ? 
Fifi a  mea iubită, a început să latre ! 
 

Montreal, septembrie 2016 
NR:  
Într-o primă  lectură făcută scriitorului  Marian 
Barbu,   poezia « Fifi » a primi « Premiul de 
popularitate » ! 
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Vasile MIC 
 

Interviu cu scriitorul 
Alexandru Cetațeanu  
 

– Domnule Alexandru Cetățeanu, sunteți membru fondator și președinte al Asociațiației Canadiene a 
Scriitorilor Români. Sunteți președintele Cenaclului literar „Eminescu” al A.C.S.R., dar și director al 
minunatei reviste Destine Literare din Canada, altfel spus, sunteți un suflet mare al mișcării literare 
de limbă română din țara adoptivă, de pretutindeni. 
– Domnule Vasile Mic, aşa cum am mai spus cu alte ocazii, dumneavoastră sunteţi mare 
…noi vă iubim, de aici, din depărtări ! Vă mulţumesc de precizări, în mare parte, aşa 
este; trebuie să mă laud…Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români se află în cel de-al 
15-lea an de existenţă, sau 3 lustri (!) cum îmi place mie să zic. Mai sunt încă preşedinte 
şi mai mulţi colegi insistă să mai rămân un an, până se împlinesc 15 ani de trăire a 
A.C.S.R. Voi vedea. 
Cu cenaclul „Eminescu” se impune o altă precizare – membrii Asociaţiei au luat decizia 
de a se înfiinţa la Adunarea Generală din anul 2007, iar regretata noastră colegă Livia 
Nemţeanu să se ocupe de toate, ca „şefă absolută”, cu ajutorul membrilor. Eu l-am 
condus de numai câteva ori. Doamna Livia (eu aşa îi ziceam) ne-a părăsit acum câteva 
luni şi a desemnat preşedintă pe o distinsă colega a noastră, Carmen Ileana Ionescu, 
căreia îi acordăm tot sprijinul pentru a duce mai departe buna reputaţie a Cenaclului. 
Despre revista „Destine Literare”…vă mulţumesc mult ca o apreciaţi. Mă străduiesc, 
împreună cu minunatele mele colege şi colegi din Colectivul de Redacţie să o ducem mai 
departe, menţinând un standard ridicat. Urmărim să ajungem să publicăm şi mai mulţi 
scriitori din cât mai multe ţări, să creăm punţi de legătură cu multe culturi, cât mai 
multe, aşa cum nu prea pot să facă revistele din România. Ne aflăm în al 9-lea an de 
activitate şi suntem mândri de ce am realizat până în prezent, dar este loc de mai bine. 
Se pot descărca toate numerele revistei (mai puţin primul număr) de la pagina web a 
A.C.S.R. – www.scriitoriiromani.com , în stânga, „DESTINE LITERARE”. Am publicat o 
frumoasă poezie chiar şi a secretarului general al ONU, Ban Ki-moon . Veţi vedea. 
 
– Dar corect e, întâi, să întreb așa: Cât de aproape e departele? Imaginea satului natal, Amărăști… 
cum apare ea, în gândurile de seară, să zicem, pe conexiunea sufletească Salaberry de Valleyfield – 
Vâlcea de România? Dar fluviul St. Laurent, pe al cărui mal se află casa familiei, îi alină cât de cât 
scriitorului Al. Cetățeanu dorul de ulițele satului în care s-a născut și a copilărit? Îi alină dorul de 
mirifica Vale a Oltului? 
- La prima întrebare vă răspund cu o poezie de-a mea din volumul „De la Herodot 
cetire” publicat acum vreo câţiva ani la Editura Academiei Internaţionale Orient-
Occident (Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, născută în Ţara Oaşului !) . Se numeşte 
„Dealurile mele” – de la Amărăşti, se înţelege: Am plecat în lume/Din om bun, 
nebun./Dorurile-n pârgă/Cui să i le-adun? Am plecat de-acasă/ Alungat de rău./Unde-
mi eşti pădure/ A lui Dumnezeu? Dealurile mele/De la Amărăşti/Se-oglindesc în stele./ 
Suflete, trăieşti? Gându-mi tot aleargă/Peste munţi şi ape./Cu cât mai departe-s,/Casa-i 
mai aproape…. 
Sigur, fluviul St. Laurent spre care mi-a dat Dumnezeu „fereastra” , orăşelul Salaberry 
de Valleyfied – mai exact Ste. Timothee (mai multe mici localităţi s-au comasat acum 
vreo 10 ani) au farmecul lor. Îmi sunt dragi, cum îmi este drag oraşul Montreal şi 
micuţul orăşel Minto din provincia New Brunswick, unde am trăit vreo 7 ani (Minto, my 
love !) şi îmi alină cumva dorul de dealurile mele, de Drăgăşani, de Vâlcea, de pârâul 
Pesceana, de Oltul cel măreţ, dar mă tot întreb în poezia „Acolo”: …Unde oare e de 
mine?/Unde oare să mă duc?… Să mă-npart în două-aş vrea/ Unde-i oare ţara mea?/ De 

http://uzp.org.ro/interviu-cu-scriitorul-alexandru-cetateanu-canada/
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acolo, sunt aici. /De aici, rămân acolo./Împărţit în două ţări/Între două depărtări. 
Lăsând poezia la o parte, cred că tot pe meleagurile unde te-ai născut găseşti cea mai 
mare armonie cu sufletul, armonie cu natura, linişte şi pace sufletească. Chiar şi 
sănătatea se menţine mai bine dacă „respiri” în locul unde ai văzut prima dată lumina 
zilei. Cred că şi budiştii au o teorie interesantă în acest sens. Nu am putut să abandonez 
locurile natale (nu ştiu ce m-aş fi făcut dacă nu dispărea comunismul şi nu aş fi putut 
să-mi mai revăd ţară !) aşa că mi-am construit o casă modernă exact pe locul unde a fost 
renumita culă oltenească de la Amărăşti a străbunilor mei.Anul acesta, am avut în casa 
cea nouă primii oaspeţi – o familie de nemţi de vază, prieteni buni, care au rămas 
impresionaţi de comuna mea natală. Deci, visez să trăiesc câteva luni pe an la Amărăşti, 
până iese vinul cel bun de Drăgăşani – apoi la Londra unde s-a stabilit băiatul meu cu 
două nepoţele (jumătate chinezoaice) şi un nepoţel şi la Montreal, restul timpului. Ce 
bine ar fi dacă anul ar avea 18 luni ! Mai visez – şi acest vis va deveni cu siguranţă 
realitate, să organizez la Amărăşti întâlniri cu poeţi prieteni din mai multe ţări, aşa că o 
să vă invit la prima reuniune. 
 
– Vedeți, fără să vrem, am ajuns „În curtea mamei: ca-n copilăria / Care s-a dus venind din 
depărtare.” Întreb și eu: În cazul poetului cu care mă aflu în dialog, magia florilor din Canada e mai 
reprezentativă pentru sufletul său în comparație cu cea din România… ori e viceversa? 
– M-aţi făcut…”praf” ! Aţi citat două versuri din poezia mea de suflet „BUJOR, PEONY, 
PIVOINE, BOTAN…”. Mai citez o catrenă: Au înflorit bujorii în Canada,/ Precum 
odinioară-n România./Au înflorit cu-atâta amânare/ Ca să le-aştept mai mult magia…. 
Mă bucur de întrebare… 
Răspunsul este – NU ! Vă mărturisesc cu maximă sinceritate – florile de pe aici parcă… 
nu mă impresionează, nu-mi mângâie sufletul. Îmi par a fi artificiale – şi cumva sunt, 
cele crescute cu chimicale, în special. Nici chiar florile din curtea casei mele de pe 
ţărmul fluviului, precum bujorii pe care i-am „cântat” în poezie, parcă nu sunt la fel de 
„îmbătătoare” ca cele din copilăria mea. Nu mă emoţionează aşa de mult, aşa cum o 
făceau florile din „curtea mamei”. Poate este de vină şi trecerea anilor ! Chinezii spun 
că „Amintirile despre trecut sunt înşelătoare” ! Percepţii subiective ? Ştiu eu ? Şi că a 
venit vorba de flori – am participat la un festival de poezie în Israel, primăvara, şi ce 
credeţi ? Am avut impresia că florile de acolo parcă sunt mai strălucitoare decât 
oriunde în lume. Parcă luminează ! 
Despre „magia florilor”, pot să afirm că lalelele în Canada sunt fascinante. La Festivalul 
Lalelelor din Ottawa vin în fiecare lună de mai peste 600.000 de oameni. Dar, prefer 
florile de răsură de pe dealurile Drăgăşanilor şi cocorăii, ghioceii, bujorii, macii, 
narcisele… 
Să vă fac o destăinuire : Eu nu ofer niciodată (când merg într-o vizită) flori muribunde, 
ci numai în ghiveci. La morţi, poate că face sens să duci flori care se vor stinge şi ele în 
curând. Dar când oferi flori unei iubite, unei doamne ? Îşi mai menţin, săracile, 
frumuseţea câteva zile, dar în chinuri spre moarte şi… nu este păcat de ele ? Nu înţeleg 
cum Planeta întreagă face atâtea crime cu florile – care rupte de trupul şi rădăcinile lor 
, se vor veşteji şi vor fi aruncate la gunoi după câteva zile ! Asta merită aceste minuni ale 
naturii şi ale lui Dumnezeu ? 
 
– În statutul Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, la a cărei facere ați participat, scrie că 
membrii acesteia vor acționa pentru „înțelegere, unire, adevăr, prietenie și pace”. Se pot realiza și 
respecta toate acestea? Chiar se poate fără politică? 
– Sigur, asta încercăm să facem prin toate acţiunile noastre, prin existenţa noastră; şi 
absolut, fără „politică” ! Să o luăm pe rând: 
– „înţelegere” – prin ce scriem, încercăm să facem să se înţeleagă lucrurile, să se 
lămurească; încercam să ne înţelegem între noi, şi mai departe, cu alţii, români şi 
neromâni. Vrem să transmitem mesaje de toleranţă şi …înţelegere la toată Planeta. 
– „unire” – idealul ar fi să fim uniţi, aşa cum sunt alte popoare, deci puternici. Avem 
exemple destule. Din nefericire, „blestemul lui Herodot” ne tot urmăreşte. Să revin cu o 
poezie, publicată (în engleză) în „Asia Literay Review”, „Iunosti” (în rusă) şi alte 
publicaţii. Se numeşte „De la Herodot cetire” , din cartea cu acelaşi titlu, de care am 
„pomenit” mai sus : 
Herodot a scris cândva/Că străbunii noştri, tracii/N-ar avea asemănare/De n-ar fi-
nvrajbiţi ca dracii. Însă, lor, să se unească/ Nicicum voia nu le-a fost./ Zeii-n van îi tot 
certară/ Că se ceartă fără rost. Noi, urmaşii lor de sânge,/ Calea le-am bătut prin veac./ 
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Niciodată şi niciunde/ Nu aflarăm flori de leac. Veşnic ne stă-n fire cearta,/Blestemata 
pizmuire/ Şi ne-am cununat cu vrajba,/De la Herodot cetire… 
Noi, scriitorii, am fost uniţi până acum vreo 8 ani şi cred că dădeam un exemplu bun 
românilor, dar au apărut doi „cai troieni” în asociaţie şi după un timp au creat „vrajbă” 
, au făcut o altă asociaţie de „limbă română” (nu de români !) şi evident, au creat 
dezbinare. Şi-a băgat „codiţa” şi o ambasadoare „trecătoare” pe aici, să sprijine 
acţiunea celor doi. Bine zis – „divide et impera” ! 
Într-o poezie a mea, „Românilor din Canada” mă gândeam şi mă întrebam: Ce bine-ar fi 
să fim uniţi/ Să nu ne bată-n veci năpasta/ Ce bine-ar fi să fim uniţi/ Măcar pe-aici, în 
lumea asta. Din Canada până-n Carpaţi/E cale lungă peste ape !/ De ce să nu ne fim uniţi 
? / De ce să nu ne fim aproape?/ … Ce să mai zic…trist ! “Mica Românie de la 
Montreal”… 
– „adevăr” …ce cuvânt scump ! Cât de necesar ne este adevărul ! Ştiţi ce a spus Buddha ? 
– Soarele, luna şi …adevărul nu se pot ascunde . Dar greu mai este de găsit ! Există atâta 
minciună şi manipulare, atâta sofism …greu mai deosebeşti minciuna de adevăr. Noi 
încercăm să „diseminăm” adevărul, aşa cum îl percepem noi, în lumea în care trăim. 
– „prietenie” – sigur, ce vreţi mai mult – prin înţelegere, prin cunoaştere şi poezie se 
creează prietenie (chiar rimează !). Avem prieteni poeţi în multe ţări ale lumii şi 
„cultivăm” aceste prietenii. Am publicat o poezie şi de la secretarul general al ONU, Ban 
Ki-moon, cum am spus mai sus. 
– „pacea” şi prietenia merg „mână în mână” … Dacă ne împrietenim cu poeţi din toată 
lumea, avem o voce puternică, putem să ne facem cunoscute mesajele noastre de pace 
pe Planetă. Când nu este pace, nimic nu este. 
 
– Alexandru Cetățeanu este prozator, eseist și poet, jurnalist. A publicat cărți în România și în 
străinătate. Unul dintre volume, cel din 2005, dacă nu mă înșel, a apărut la renumita Ed. Langues et 
Cultures Européennes din Franța. Vă rog să le vorbești cititorilor noștri despre cărțile lui Alex 
Cetățeanu… 
– Da, se poate spune că am încercat de toate, mai puţin dramaturgie. Să explic: Prima 
mea carte s-a numit „Un român în Canada” şi am publicat-o în anul 1995. De ce am 
scris-o? Am ajutat mult România imediat după revoluţie, cu aparatură medicală – am 
ajuns la Bucureşti cu primul avion care a aterizat la Otopeni pe 3 ianuarie 1990 (am 
aflat recent că în acelaşi avion s-a aflat şi Sanda Pralong, în prezent consilier 
prezidenţial !) . Apoi mi-am petrecut vacanţele instalând aparate medicale la spitale din 
Bucureşti. Dar mi-am dat seama de înţelepciunea proverbului chinezesc – Nu-mi da 
peşte, învaţă-mă cum să-l prind… şi m-am gândit să scriu despre viaţa mea în Canada, 
nu să-i fac pe Români să-şi părăsească ţara, ci dimpotrivă – să-i „luminez” să nu plece 
din ţara lor , fiind foarte grea viaţa printre străini. Şi apoi, trebuie să gândeşti dacă eşti 
compatibil cu viaţa diferită de cea din România, din Canada şi SUA. Dar, efectul a fost 
cam invers, mulţi români au emigrat în Canada şi chiar şi acum mai sunt oameni care 
îmi mulţumesc pentru cartea mea, care i-a ajutat în „Terra Nova”. 
S-a întâmplat ca această carte să ajungă şi în mâinile marelui şi regretatului Fănuş 
Neagu, care a vorbit la TVR despre ea şi m-a îndemnat să scriu şi alte cărţi. L-am 
ascultat şi am scris. Evident, nu a fost singurul meu admirator. Cred că şi titlul cărţii a 
ajutat mult la succesul ei, care m-a stimulat să mai scriu. Am publicat la editura „Antim 
Ivireanul” sub bunele auspicii ale scriitorului Ioan Barbu (pe care îl pot numi prieten 
drag) culegerea de eseuri „Canada – Ţara hyperboreenilor” , care a fost tradusă (o 
variantă revăzută şi adăugită) de cunoscutul scriitor şi prieten al românilor Jean-Yves 
Conrad, publicată şi în Franţa la editura Langues et Cultures Européennes. A urmat 
cartea „Străin în America”, publicată la Editura Junimea , unde director era regretatul 
poet Cezar Ivănescu. Această carte a fost tradusă în albaneza de dr. Luan Topciu, 
prieten bun al românilor. Apoi am publicat cărţi de poezii – de una am amintit mai sus, 
iar alta, în română şi franceză (Entre deux rivages) în Canada. Nu mai reuşesc să pun 
punctul final la cartea mea „de căpătâi” , dar am planificat două luni în Florida, departe 
de iarna canadiană, să las totul la o parte şi să mă ocup numai de scris. 
 
– Știm că Asociația Canadiană a Scriitorilor Români are și un cenaclu literar de renume, cu reuniuni 
lunare, în cadrul căruia s-au afirmat și se afirmă mulți scriitori canadieni de limbă română… Vă mai 
amintiți prima ședință a Cenaclului „Eminescu”?, Câteva cuvinte am dori despre cenaclul românilor 
din Canada și despre activitatea acestuia… 
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– Despre Cenaclul „Eminescu” am vorbit puţin la prima întrebare, dar aveţi dreptate, mai sunt multe 
de spus. Prima şedinţă şi multe altele, la începuturi, se ţineau la un restaurant cafenea. Ba chiar am 
ţinut o şedinţă sau două, acasă la un prieten, apoi la biserica „Sf. Niculaie” unde era preot distinsul 
membru al A.C.S.R. – Cezar Vasiliu şi până la urmă ne-am stabilit la un Centru Comunitar. Doamna 
Nemţeanu, regretata noastră colegă, s-a descurcat bine şi mai mulţi poeţi şi-au citit pentru prima dată 
poeziile la Cenaclu, iar când au îndeplinit condiţiile cerute de Statutul ACSR au devenit membri ai 
Asociaţiei. Cum am spus mai sus, în prezent preşedinta cenaclului este o poetă cu talent, membră a 
A.C.S.R. pe nume Carmen Ionescu şi ne bucurăm. 
– Dar „bijuteria coroanei”, cum s-ar spune, este chiar revista „Destine Literare”. O 
revistă de ținută, cu exigențe în ce privește calitatea materialelor pe care le publică și 
care s-a impus înntre revistele literare și de cultură ce apar în limba română. În calitate 
de director, sunteți cel mai în măsură să le vorbească cititorilor noștri despre revista 
„Destine Literare” din Montreal… 
Sigur, dar cel mai bine Revista „vorbeşte” despre ea – toate numerele (exceptând 
primul) se pot descărca de la pagina web a A.C.S.R. , www.scriitoriiroman.com în 
stânga – Destine Literare. 
Este important de menţionat – încercam să creăm punţi de legătură cu alte culturi , de 
aceea publicăm materiale în engleză şi franceză, cum nu prea publică revistele din 
România. Urmărim ca jumătate din materiale să provină de la autori din exteriorul 
României, de origine română sau alte origini, în cea mai mare parte anglofoni şi 
francofoni, cum nu am prea reuşit până acum. Colaborăm cu autori din multe ţări cu 
scopul precis de a ne face mai bine cunoscută cultura noastră bogată, însă exprimată cu 
o limbă foarte puţin vorbită pe Planetă. 
 
– Știu că ați vizitat Statele Unite ale Americii de la un capăt la altul, ați călătorit mult în țara de 
adopție, Canada, ați văzut multe țări europene și de pe alte continente… chiar sunteți bunicuț în 
China… Ce să mai spun? Știți multe, știți bine lumea. Asta poate însemna că alte cărți scrise de 
Alexandru Cetățeanu vor vedea lumina tiparului… Am dreptate? 
– Aşa este, mă pot mândri că am călătorit prin 47 de state ale Americii, iar prin 
Canada…să nu mai vorbim. Am „colindat” enorm prin lume, în China am fost de 5 ori, 
prima dată în anul 2000. Am petrecut luni de zile în ţara „dragonului adormit”, această 
ţară fascinantă! Scriu „printre picături” deoarece când am pe cap fel de fel de probleme 
nu mă pot concentra prea bine. Consider că nu am scris mai nimic până în prezent şi 
aşa cum am spus mai sus, mă voi pune serios pe scris, deoarece aşa cum zicea şi 
regretatul meu prieten Cezar Ivănescu, am ce spune. „Cine călătoreşte departe, ştie 
multe” se zicea prin Anglia în secolul 18, dar acestă vorba înţeleaptă este valabilă 
oricând. Vreo doi prieteni, poate ca să mă îndemne să scriu mai mult, râd de mine …dar 
le arăt eu lor… Aveţi „puţintică răbdare” şi veţi vedea. 
 
– Ca absolvent de politehnică – inginer electronist, ca reprezentant tehnic în lume al unei mari 
companii, apoi reprezentând compania personală, Alexandru Cetățeanu, sigur, are realizări și în 
domeniul acesta mai pământesc. Să le spunem și cititorilor revistei noastre despre despre ce este 
vorba… 
– Aşa este, dar trebuie să precizez că am avut mare noroc; m-am specializat în 
electronică medicală pentru care aveam pasiune încă din facultate (am avut ca 
profesoara – şefa de lucrări pe atunci, pe cunoscuta dr. Rodica Strugaru, care a devenit 
şefa catedrei de Electronică Medicală la IPB şi pe regretatul prof. dr. Vasile Cătuneanu, 
coordonator de proiect de diplomă, la care am luat nota 10), meserie căutată în lumea 
la care am ajuns în anul lui Orwell – „1984”. Aşa se face că am primit oferta bună de 
lucru înainte de a avea dreptul la lucru în Canada, caz fericit; cei mai mulţi imigranţi se 
zbat ani întregi să studieze, să capete calificări care să le aducă şanse de a fi angajaţi. Ca 
reprezentat tehnic al companiei Ciba-Corning am călătorit enorm , dar mai mult în 
Canada şi nord-estul SUA, plus în Republica Dominicană, unde am fost trimis o lună să 
instruiesc dominicanii. Dar de ce să lucrez la „stăpân” şi să nu fiu eu stăpân ? mi-am zis, 
după ce m-am mai dezmeticit pe aici. Am fondat în provincia New Brunswick, compania 
Signet –Radiology şi apoi la Montreal compania Panoramic Radiology, care a instalat 
aparate de radiologie panoramică digitală în zeci de state ale Americii. Cred că am avut 
noroc să întâlnesc în viaţa oameni deosebiţi, de mare valoare şi aşa mă pot „lăuda” cu 
realizările mele tehnice alături de prof. univ. dr. George Stanciu şi ing. dr. Cătălin 
Stoichiţa. În România, am făcut parte din echipa care a realizat practic şi a brevetat 
primul microscop cu baleiaj laser din lume – asta s-a întâmplat la Catedra de Fizică a 
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IPB. Mă pot mândri că am fost primul român (şi ultimul, se pare) care a obţinut 
aprobarea numită 510 (k) de vânzare în SUA, a unui sistem medical de înaltă tehnologie 
(Direct X-ray Imaginig System – DXIS) de la temuta organizaţie guvernamentală 
americană Food and Drug Administration (FDA). Foarte greu se obţine aşa aprobare ! 
De exemplu, aparatele „Diapuls” (de terapie cu unde electromagnetice) cumpărate cu 
zecile de România de la americani prin anii ”70, nu au obţinut niciodată dreptul de a fi 
vândute în America ! Eu am reuşit – este vorba de invenţia genială – primul aparat de 
acest gen din lume (!) , a olteanului inginer Cătălin Stoichiţa, stabilit la Paris după 
„mineriadă”, prieten al meu încă din România – R.S.R. Verificaţi acest link la FDA – să 
vă convingeţi : 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn_template.cfm?id=k98
3283 
 
– Ați participat la festivaluri de poezie în diverse țări ale lumii. Vorbiți mai multe limbi străine. Ați 
văzut mulți truditori în ale literaturii și culturii. Ce mai face poezia? Metafora … mai există? 
– Am participat pentru prima dată în viaţă (ca traducător numai) la festivalul „Nopţile 
de Poezie” de la Curtea de Argeş şi am fost impresionat de numărul mare de 
participanţi din zeci de ţări şi de armonia care s-a creat acolo. Apoi, la interval de câţiva 
ani, am mai participat la acelaşi festival de două ori, ca poet şi…traducător, ultima oară 
în anul 2015. În anul 2010 am participat la un minunat festivalul de poezie – 
„Nissan”din Maghar, Israel. Apoi, am participat la alte mari festivaluri de poezie: 
World Congress of Poets (W.C.P.) în Kenosha, Wi., USA şi la festivalul de poezie W.C.P. 
– U.P.L.I. (United Poets Laureate Internaţional) care a avut loc în anul 2014 în Osaka, 
Japonia. Am devenit membru al acestei organizaţii internaţionale de poeţi şi mă 
gândesc să particip şi anul acesta (se ţine la fiecare doi ani, în diferite ţări), între 27 
noiembrie şi 1 decembrie în Ronhert Park, la aprox. 80 de kilometri nord de San 
Francisco, pe spectaculoasa rută „101”. 
Acesta este site-ul web, dacă mai este cineva interesat : http://www.upli-wcp.org . Deci 
„poezia” o duce bine. Metafore…mai există, dar nu prea multe. 
 
– Constat că, la Montreal, organizați și numeroase concursuri de poezie… adevătate festivaluri ale 
culturii, ale vorbirii românești, ale dorului de țară. Câteva cuvinte, vă rog, despre talentele descoperite 
cu aceste prilejuri, vă rog… 
– Răspunsul la această „constatare” o să vă dezamăgească. Am organizat un concurs de 
poezie patriotică pentru tineri până la 35 de ani, dar nu am primit poezii decât de la 2 
tineri poeţi. Încă nu am decis ce vom face – probabil vom amâna totul până vom avea 
mai mulţi candidaţi. Am descoperit şi publicat în DESTINE LITERARE mai mulţi poeţi 
tineri, cu talent, dar şi pentru a-i stimula – îndemn la „răsfoirea” revistei (repet) la 
pagina web – www.scriitoriiromani.com . 
 
– Mai poate poezia să salveze lumea? Ne putem hrăni spiritual din poezie? 
– Nu cred că poezia va „salva lumea”, dar va ajuta mult la salvarea ei. Aceste întâlniri de 
poezie, cu participanţi din zeci de ţări, ajută substanţial la cunoaşterea şi recunoaşterea 
reciprocă, la înţelegere, la prietenie. Mi-am făcut prieteni scriitori în SUA, Federaţia 
Rusă, în Japonia, în Israel, în Anglia, în Australia, Filipine, Bulgaria, Austria, Franţa, 
Slovacia, Germania, Luxemburg, Italia, China, India…şi alte ţări. Uitasem să spun de 
Argentina – care mi-a oferit titlul de „Ambasador cultural onorific” prin poetul 
considerat în ţara lui Jorge Luis Borges ca „ultimul romantic”, preşedintele Institutului 
Cultural Argentinian, pe nume Edgardo Palacios (fost şi fotbalist !). Se poate deci 
observa cum se creează alianţe, prietenii, simpatii – cum poeţii îşi unesc vocile pentru 
înţelegere şi …în final, pentru PACE pe Planetă. 
 
– Mulțumesc pentru interviul acordat. Când reveniți în țară, vă rog să treci și prin Ardeal. Să nu ocoliți 
Maramureșul, mai ales să nu ocoliți Țara Oașului, unde vă aștept cu mare bucurie în suflet… ca un 
mare suflet ce sunteți, omule bun, Alexandru Cetățeanu. Mulțumesc. 
-Eu vă mulţumesc, omule… şi mai bun, Vasile Mic. Nu ştiu cum v-a venit ideea să îmi 
luaţi acest interviu, (unii de pe aici nu ştiu ce să mai facă să li se facă recenzii, să dea 
interviuri, să se „bage în faţă”… cum nu este cazul meu) – poate că nici nu meritam aşa 
onoare. Tare mult doresc să vizitez Ţara Oaşului şi să-i gust palinca aia, renumită ! 
Aveţi suficientă ? Aşa că să nu vă miraţi dacă într-o bună zi o să vă bat la poartă…. Vă 
mulţumesc de invitaţie şi pe curând ! 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn_template.cfm?id=k983283
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn_template.cfm?id=k983283
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Liviu APETROAIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nació el 28 de enero de 1974, en el pueblo Vadu-
Moldovei, provincia de Suceava, estudio filosofía, y 
cursa el doctorado en filosofía. Apetroaie es un buen 
conocedor del español, trabaja actualmente en el 
Museo de literatura rumana y tiene una vasta 
actividad como realizador de eventos 
culturales.Debuta como poeta el año 1999, en la 
revista Conversaciones Literarias de Yassy, se ha 
hecho merecedor de innumerables premios, como el 

premio municipal de la ciudad de yassy este año. 
Prezentare ți traducere  

Mario CASTRO NAVARRETE 
 

 

 
 

Fachada e iconos 
 
 

Es el tiempo cuando  
ya no nace nada más 
dudosa siendo la alegría 
de morirte. 
no teniendo que moler 
las piedras del molino muelen 
la harina de las non – existencias. 
 
 
Algunas veces de estas  
primaveras resucitadas 
se descubren senos  parecidos 
iguales al alma. 
 
la tristeza de Dios 
cuando reza, por la tarde... 
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Gabriel Baban, Noaptea la fântână 
 

 

El 

eclesiástico 
 

A mi me corrieron entre los dedos 

las palabras que pronunciaba Dios 

cuando se aburría y creaba ángeles 

o  cantaba en la oscuridad cánticos 

 

todos los océanos pasaron por el 

umbudo 
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de mis sentimientos deshojados 

 

con los profetas ejercité en borracheras 

impetuosas 

que las nombraba misterios 

engañosos para los que cavaban hondo 

la tierra en la búsqueda de las visiones 

finales 

 

soy de los que vió el frío  

en el medio del sol al ocaso del mundo 

y la escala de fuego del juicio 

 

por ello puedo deciros: 

nada de lo que existe 

no se halla en la soledad... 

 

 

 

Acerca de ti 
 

 

Te voy a llamar lluvia de noviembre 

La belleza que te hice nacer en una 

canción 

Déjame que sea yo tus sucesos en todo 

Quizás de una sola manera 

Mas que no pase todo como un simple 

día 

 

A mi me tranquiliza el alma pensando 

Que no pasaré el siglo entero 

Mas empezaré todo desde ahora 

 

Sobre los sonetos dije desde hace mucho 

tiempo 

Se escriben totalmente diferentes 

Aqui fallé por un momento eclipsado 

 

Pedia la oscuridad y la noche nuestra 

 

 

 

 

Confieso 
 

 

 

Si no hubiese sido la cabeza de esta 

noche 

Y los ojos de esta noche 

La boca de esta noche 

La ceja de esta noche 

El grito y la sonrisa 

El retrato del hombre callado 

Escuchando la convulsión 

 

La tristeza escondida detrás de la puerta 

Callada sobre la medianoche 

Música dedicada en insomnios vetustos 

 

Escucho y me pongo nervioso 

Los huesos y los ángeles amarillentos 

Ni ahora no quieren liberarme del miedo 

De aquel simple catafalco  

En el que a su lado se llora 

 

Como si hubiere amado 

La sinceridad 

Sello en confesión  

 

 

Fluye 
 

 

 

Asombrando la simplicidad 

Se abren las ventanas 

Que miran hacia las estrellas 

En tanto que  

La historia impasible 
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baja por los ríos hacia el océano de los 

sucesos 

 

volvía 

después de un intervalo cósmico 

al calor de las desembocaduras 

hay, como falta el tiempo 

 

y  

me saqué un peso 

de encima 

 

 

 

 

Los sueños 

del océano 
 

 

 

No me habían dicho que el océano 

obedecía al principio absoluto 

del flujo y del reflujo 

 

dejé sobre la playa de corales 

mi alma descansarse 

junto a los ojos hipnóticos 

de la mujer que encontré 

al márgen de un bosque de lianas 

 

entrando en las olas 

flotando como un bote 

sin remos y sin  

principios ideáticos 

(como los llaman los snob) 

 

con el ocaso 

el océano entró en el bosque 

y todo mi ser 

entregado al descanso sobre la playa de 

corales 

se marcharon para siempre 

con los ojos hipnóticos 

de la mujer – liana 

siguiendo sin entender la ley 

del flujo y del reflujo 

 

 

 

 

Final 
 

 

Contracción 

cuelga en las vísceras 

la inmortalidad 

he sido condenado 

los pasos son cada vez  

más lentos pero muy largos 

 

antes del viaje 

rehago la historia 

nu puedo marcharme 

sin conoceros discretamente 

la soledad 

 

el amor de dulcinea 

y al verdadero sancho panza 

sobre el palo del cual 

don quijote creia tener 

una lanza de caballero 

no puedo decir otra cosa  

que la he heredado 

fortuitamente 

 

si hay alguien que quiera decir algo 

que saque el rayo de luz 

                                        la mirada espera 
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Boris MARIAN MEHR 
 
 
 

One 
 
 
Obosit, Sherlock își scoase cravata, capul căzu și se sparse pe 
mozaic. Au ieșit semințe, omul le-a adunat și le-a sădit în grădină. 
După un an , o pădure se întindea de la castelul său până departe. 
Pădurile patriei, murmură omul cu mândrie. În pădure nu erau animale, 
așa că se duse la târg unde cumpără un pui de balaur. Acesta crescu 
uluitor de repede și era ascultător ca un câine. Ba , mai mult, 
vorbea. Ar trebui să ne luăm  neveste, spuse Bill balaurul. De unde? 
Ia mai scoate o dată cravata. Dar nu mai am cap. Ba ai, nu ai 
observat. De data aceasta, semințele fură folosite pentru flori, 
păsări, vulpi, pești. Nu era apă. Asta este, nu avem neveste, nu are 
cine să plângă, de unde apă? Zis și făcut, au apărut nevestele. 
Lacrimile s-au adunat în râuri, lacuri, mări, oceane. Balaurul căzu pe 
gânduri. Omule,  ce Dumnezeu avem noi? Sherlock era ateu sau agnostic, 
nu era sigur, propuse să se culce sub cerul liber. Dimineața, în 
spatele soarelui, se zărea un profil greu de definit, gigantic și cu o 
voce tunătoare. Voi ați creat o lume paralelă cu a mea, cu ce drept? 
Nu există paralele, observă Bill, toate liniile se intersectează. Ei 
bine, spuse Dumnezeu, vom conviețui, vă garantez. Cu asta , visul lui 
Sherlock se împlini. 
 
 
 

Two 
 
 
Am sărit zidul, el a sărit peste mine. M-am simțit umilit.Am decis 
să-l dărâm Ce dărâmam ziua, se ridica noaptea, zidul făcea ochi, nas, 
gât și urechi, eu rămăsesem înțepenit lângă un plop, plopul mi-a 
șoptit- pune zidul să se înmulțească. De atunci întreaga planetă este 
plină de ziduri. 
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Constantin Nicoleanu, Eroul 
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Gabriel Baban, Fântâna din Sucevița 
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Cătălin G. RĂDULESCU 
 
 

Nunta  
 

entru dânsul situaţia era cât se poate de 
clară: surâsul acela angelic, pur, 
virginal, îi fusese adresat în totalitate; 

nu-şi amintea – sau cel puţin nu văzuse cu ochii 
lui – ca un astfel de ingredient comportamental 
serafic dânsa, să-l mai fi alocat vreodată şi altui 
mascul aşa, cu privirea oblică, ochi melancolici, 
colţuri de buze ridicate imperceptibil-chinuit-
giocondic; şi, slavă Domnului, erau colegi hăt, 
de vreo şapte ani. 

 Totul se întâmplase cu două săptămâni în 
urmă când trecuseră unul pe lângă celălalt pe 
coridorul palierului doi; şi dacă avea să-şi 
amintească şi acel „buunnnă” languros şi 
cristalin precum un şipot de izvor, atunci i se 
păreau justificate acele de gheaţă ce-i 
împungeau şira spinării ori de câte ori îşi 
amintea evenimentul. De atunci şi până acum 
urmase o adevărată simfonie de priviri exhibate 
cu orice ocazie când ea, cu silueta-i fatomatic de 
lungă şi costelivă, totdeauna înveşmântându-şi 
trupul ca un lujer de ceară în haine de culoare 
închisă – obiceiul persoanelor serioase, pe al 
cărui cuvânt se poate pune bază – ce-i puneau în 
valoare pielea reclamă-la-telemea de albeaţa 
colii de hârtie –      într-un rând parcă auzind-o 
oftând către companionii ce îi avea la locul de 
fumat pe post de paji, totdeauna aceiaşi, în 
dampful insuportabil al melanjului rezultat din 
sudarea tuturor mărcilor de ţigarete imaginabile: 
- „De ce se poartă cu mine de parcă aş fi 
măritată?...” 

 Căci ce este drept este drept: avea o mare 
doză de reţinere dintr-un instinct ale cărui 
impulsuri nu şi le putea explica, aşa cum mai 
niciodată nu pot fi explicate împunsăturile 
venite din subconştient: ce făcuse el oare, ca să 
merite un asemenea favor?... – Întrebare 
principială la care negăsind încă nici cel mai vag 
răspuns, îl determinase să ezite a face cuvenitul 
pas înainte... 

  ... week-end-ul în curs avea însă să se 
dovedească acel sfetnic bun, asemenea nopţii, în 
liniştea căreia ai cele mai multe şanse să iei 
deciziile corecte. Încă de la începutul săptămânii 

viitoare – chiar de luni – avea să treacă la 
acţiune: în acest scop trebuia să cumpere un 
buchet de flori; dar nu unul ostentantiv de 
amplu, care să epateze şi să sară în ochii 
celorlalţi, căci acţiumile izvorâte din sentimente 
delicate trebuie să fie discrete, asemenea unui 
scurt imn izvodit în miez de noapte sub turla 
unui schit de către călugării ce îşi fac serviciul; 
avea să i-l ofere simplu, fără multe cuvinte, fără 
a o privi cu ochi de jar animaţi de dorinţa pe 
care cei mai mulţi masculi nu sunt capabili să şi-
o mascheze,     într-un moment când surprinde-
o-va singură la locul de fumat – se mai întâmpla 
şi asta, rar, dar se întâmpla... 

 În dispoziţia aceea specială rătăcise pe 
străzile oraşului de un număr de ceasuri al căror 
şir îl pierduse, iar acum, de ceva vreme, se 
odihnea pe unica bancă de lângă statuia 
Seniorului din abia insinuatul părculeţ de la 
poalele Dealului Sărarilor. Tramvaiul 3 al cărui 
traseu trecea prin Piaţa Unirii tocmai lua curba, 
pregătindu-se să urce cu o ezitare de om trecut 
de o vârstă panta pitorească. Abia când remorca 
vehiculului eliberă raza vizuală a trotuarului de 
vizavi, observă florăreasa care cu gesturi aprige 
şi glas strident căuta să-şi facă marfa cât mai 
rapid vandabilă. 

 - Aidi domnişoru’ c-avem tot ce vrea sufletu 
matale – pă alese... 

 Se uită mai atent la dânsul, printre altele 
observându-i şi nehotărârea. 

 - Uite ici, la baba, ia bucheţelul aista, că-i ca 
pentru matale, pentru mândra la care te 
gândăşti şî o dorăşti... ptiu, că uite, îţi leagă baba 
şi un şnur roşu să nu vă fâie dă dăochi când îţi 
ajungí la nuntă..., înţelese dânsa cum devine 
chestia, cu intuiţia caracteristică etniei. 

Era cel mai frumos şi ieftin bucheţel din tot 
ce se vedea. Aspectul mignon şi simplitatea 
combinaţiei făceau să radieze acel farmec a tot 
ceea ce nu este sofisticat dar expresiv. Întinse 
banii şi dădu să plece. 

 - Da’ mai zăboveştí olecuţă să-ţi dea 
giîtanca şi restu’: ai dat o hârtie de 50, na 47 
înapoi, of, of, of – fir-ar să hie di pârdalnicâ de 

P 
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inimă, las’ că tă lecuieşti mătăluţă mintenaş 
după cununie... – haoleu, uiti sticleţii, îşi luă cu 
grăbire sarsanele evaporându-se pe strada de 
alături, ca şi cum nici n-ar fi fost... 

 Se gândea să pornească de îndată spre casă, 
pentru a pune în apă şi la răcoare simpaticul 
bucheţel ce avea astfel să-şi păstreze 
prospeţimea până luni; dar superba zi de 
primăvară chema la altceva, aşa că începu să 
urce panta, continuându-şi plimbarea aceea fără 
ţintă. 

 Intersecţia amplă ce se deschise ca de obicei 
înaintea sa zăbovi pe latura unde la parterul 
blocului cu faţadă albăstrui-vetustă, ca dintr-o 
altă epocă, mai rezista încă singurul 
cinematograf al oraşului. Intră în sala unde din 
cele trei case doar una mai era în funcţiune, 
distingându-se cu greu dincolo de gemuleţul 
prăfuit tubul fluorescent slab. Pe laterală, afişul 
cu programul curent – un film autohton din anii 
'70 excelent, dar cu cam prea multe împuşcături, 
după gustul său. 

  - Să ştiţi că avem deja biletele pentru mâine 
la matineu! Sunt cu douăzeci şi cinci la sută mai 
ieftine ca celelalte serii!, auzi de undeva din 
spate glasul aproape rugător al plasatorului. 

 Privirea îi căzu pe afişul cu „programul 
viitor”. 

 - A, un film cu totul remarcabil: peliculă din 
anii '80, roz de la un capăt la altul, ţinu celălalt 
să nu-şi abandoneze prea lesne rolul de ghid, 
încercând să-l introducă în frumoasa poveste de 
dragoste care în amarnicele vremi 
contemporane, nici măcar în proză nu s-ar mai fi 
putut desfăşura astfel. 

 ...n-ar fi mai bine să-i dea un telefon înainte 
de gestul pe care avea de gând să-l facă luni? 
Chiar acum... Reuşise să „captureze” cu vreo doi 
ani în urmă respectivul număr de telefon într-un 
rând când, pe masa  de pe coridorul palierului, 
fuseseră uitate fişele de protecţia muncii.- Şi 
dacă îl va întreba de unde are numărul?... nu, nu 
era bine, preferabil direct „gestul”, care la 
rigoare era interpretabil ca semnificaţie. Tot cam 
în acea perioadă îi accesase profilul FB, dintr-un 
cont anonim. La partiţia „Despre”, constatase că 
este „într-o relaţie”. Care nu era sugerată în 
niciuna din imaginile din pozele de profil sau de 
copertă, ce e o înfăţişau doar sărutându-i pe 
obraz cu o mişcare a trupului ce amintea 
smucitura unui piton cam pe toţi însoţitorii de la 
locul de fumat. Atât. Cu umor involuntar, 
aceasta părea să fie „relaţia”, a ei cu toţi cei şapte 
sărutaţi de dânsa pe rând, îmbrăcaţi nu se ştie 
de ce cu toţii în tricouri roşii, parcă special 
pentru executarea acelor cadre. 

La dreapta se deschise curtea amplă ce 
străjuia biserica impunătoare, de curând 
renovată. Prin pronausul locaşului se scurgeau 
încet participanţii la un eveniment ce părea să 
fie o nuntă, desfăşurându-se fără grabă, în linie, 
pe treptele clădirii. Da, era o nuntă. Uite şi 
mirele care la braţ cu mireasa de o înălţime 
prelung-fantomatică, aşezată la dreapta lui, se 
încastrează la mijlocul grupului, în cea de a 
doua linie. O clipă, mirele, cu paloarea 
mediteraneană a chipului şi părului inelat, la fel 
de smead ca majoritatea nuntaşilor, îşi ridică 
pantalonii de la genunchi spre a şi-i aranja mai 
bine, lăsând să se vadă şosetele albe în pantofii 
de lac negrii, ascuţiţi şi cu vărfurile ridicate. 
Contrasta până la metonimie cu mireasa faţă de 
care era mai scund, cu conformaţia îndesată a 
plugarului, braţe lungi şi robuste, culoarea pielii 
dintre cei doi contrastând de asemenea până la 
stridenţă. Parcă se auzi şi un „mânca-ţi-aş” de 
undeva din grup, exhibat de vreun participant 
deranjat de vreun fleac. 

Dânsa părea ca o floare exotică printre 
banalele lăstărişuri, cu zâmbetu-i oblic şi 
giocondic, de un inefabil sublim. Şi aşa, ca 
înălţime, ţinută, şi zâmbet semăna – ciudat – 
cu... da... dar... dar... era chiar ea!... 

 Simţi acele de gheaţă străpungându-i iar 
şira spinării, de data asta în noul context. În 
continuarea convivilor probabil rude cu mirele 
se aflau înşiraţi toţi colegii ei de fumat, de astă 
dată îmbrăcaţi în costume/taioare cernite. De 
după întregul grup apăru pe neaşteptate un 
acordeonist care pe post de marş nupţial încropi 
la repezeală, aşa, ca de introducere, câteva 
acorduri săltăreţe ce o făcură să zâmbească şi 
mai duios. Îl observă, dincolo de grilajul 
bisericii, surâsul ajungându-i la paroxism în 
materie de melancolie. Dacă ar fi lăsat-o 
buchetul de flori din mâini, mai-mai că i-ar fi 
făcut cu mâna.   

 Îşi palpa distrat telefonul mobil din 
buzunar. Până la urmă îl scoase reglându-l pe 
camara foto, reuşind să-i optimizeze parametrii 
şi să ia un cadru doar cu câteva secunde înainte 
ca una din lumânările ce flancau participanţii să 
se frângă spre a atinge cu vârful incandescent 
pantoful acuţit şi cu vărf ridicat al unuia din ei. 
Era o lumânare nu se ştie de ce ca de botez, 
justificându-se poate prin abdomenul uşor 
bombat al miresei, dorindu-se a se anticipa 
probabil astfel evenimentul ce avea să aibă loc 
peste numai câteva luni. De data aceasta se auzi 
un „mânca-ţi-aş” ceva mai lămurit, cineva cu 
prezenţă de spirit înlăturând resturile 
imolatoare, spre a se face rapid uitat incidentul. 
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Din laterala opusă de unde apăruse 
acordeonistul cobora grăbit scările cel ce avea să 
imortalizeze momentul. Era costumat idem cu 
ceilalţi şi ţinea în mână un aparat de fortografiat 
ultra-performant, ce amintea însă ca dimensiuni 
de camera obscură ca obiect avangardist pe 
vremea bunicii. Dintr-un defect existent încă de 
la naştere involuntar şi fără intenţii licenţioase, 
omul cu aparatul avea nefericitul reflex ca, în 
momente de mare emoţie, să rabateze toate 
celelalte degete ale mâinii drepte, spre a-l lăsa 
întins doar pe cel mijlociu. Era o nenorocire dacă 
aveai neşansa să-ţi explice ceva cu înflăcărare şi 
gesturi ce i-ar fi dezvăluit suprema hotărâre; îi 
ieşiseră vorbe, alimentate de gaşca ce o avea 
perpetuu în jur, că este nu numai cel mai mare 
jurnalist al urbei, ci şi chiar al ţării, cu 
perspectiva de a fi printre cei mai mari ai 
continentului, poate chiar al Mapamondului – 
întru încasarea la un final apoteotic poate şi 
chiar a unui Pulitzer. Aflând minunea, şeful 
clubului local de presă îl invitase la sediu şi, 
potrivindu-şi nelipsita pălărie cu boruri largi pe 
tigvă, îi puse sub nas zâmbind subţire un teanc 
de coli de hârtie, invitându-l să facă cererea de 
primire în breaslă. Pe loc. Privind temător la ce i 
se pusese pe masă, motivă că nu are pixul la el. – 
Nu-i nimic – zâmbi de astă dată generos şeful, 
lasă că se găseau acolo, în sediu, destule – îi 
puse darnic în faţă ustensila de scris lipsă la 
purtător. – Da, dar dânsul nu mâzgăleşte hârtia 
decât cu stiletul personal, care i-a adus dealtfel şi 
celebritatea ce prilejuise fericita întâlnire. Aşa că 
să îl scuze, cu altă ocazie, când va avea timp şi 
condeiul personal la el. – Pertractarea cu pricina 
fusese efectuată cu reliefarea aceluiaşi defect din 
naştere – rabatarea involuntară a celorlalte 
polex-uri ale mâinii drepte, întru favorizarea 
exclusivistă a mijlociului. 

 - Păsărica!, se auzi atenţionarea celui care 
produse clicul imortalizator al evenimentului, 
fără a putea nici de astă dată să-şi reprime 
nefericirul defect congenital. 

 ... reuşi concomitent cu marele jurnalist fără 
portofoliu să ia un al doilea cadru, nimerind 
exact când, în acordurile unui „ah”, miresei i se 
rupse tocul-cui, făcând-o astfel să se apropie de 
înălţimea mirelui. 

 - Şi ţi-am spus, trăi-ţi-ar, când am plecat de 
acasă să-i iei pe ăia pe care ţi-i i-am cumpărat în 
Dubai, nu la tarabă, în Tenerife... 

 Şuieratul lui furios nu era justificat: 
zâmbetul viitoarei consoarte fusese mai natural 
datorită acelui incident, fiindcă ilustra o trăire 
reală, nu imaginară. Şi întrucât cadrul fu refăcut 
imediat după ce unul din nuntaşi repotrivi tocul 

miresei, omul cu singurul deget în aer nu ştiu ce 
sorteşte dilitării. 

 ... se lăsa amurgul. Cu gest parcă reflex şi 
ţintă impecabilă azvârli bucheţelul cochet cu 
şnur anti-deochi în cel mai potrivit loc cu 
putinţă – tomberonul din spate, care proaspăt-
golit scoase un troncănit surd. Rătăcea din nou, 
aparent fără ţintă. În faţa Ateneului, doi domni 
cu mimică extrem de serioasă discutau încet 
între dânşii: 

- Ce vremi! Să nu se mai citească Nichita... 
- Că nu se mai citeşte Nichita n-ar fi nimic, 

dar nu mai are căutare Eminescu... 
 - „Depun mărturie-n genunchi, pentru 

aceste cuvinte nicio ureche ridic” – mai zise 
celălalt, privind la cei ce coborau alene pe 
treptele clădirii, după ce participaseră la o 
manifestare – fără să precizeze căruia dintre 
Titani îi aparţinea aserţiunea. 

Reajunse în piaţa amplă, tot pe mâna 
cinematografului. Filmul se terminase. Pe uşa 
metalică ieşea ţinându-se de mână un cuplu   
dintr-un el şi o ea, singurul pe post de spectatori 
în sală. Se priveau tandru dar liniştiţi iar ea, într-
un moment paroxistic, se opri din mers şi 
ridicându-se pe vârfuri, îl sărută drăgostos pe 
buze. 

Obosise. Aşa că poposi pe refugiul de 
tramvai. Care nu întârzie prea mult. După ce îşi 
compostă biletul dând o energică lovitură de 
palmă butonului cam înţepenit, ocupă loc în 
vagonul golaş. Asculta zbaturile monotone ale 
osiilor când, pe geamul deschis, răzbătu sonor 
anunţul al cărui primă silabă având proprietăţi 
de sâsâit de şarpe, răzbătu prin zgomotul 
general al ramei în mers: 

 - Ţi-gări!... ţi-gări!... ţi-gări!... 
 Un fluierat scurt dar destul de strident spre 

a învinge la rându-i chiar şi zgomotul produs de 
zbaturile roţilor provocă retragerea pe strada 
cunoscută, precipitat dar eficient, a 
marchitanului oferitor de viciu mărunt la 
jumătate de preţ, exact când turismul alb şi cu 
girofar albastru executa curba.  

 ...primele umbre de înserare prinseră să 
coboare peste oraş când pătrunse în sala de 
aşteptare a gării. Se aşeză pe bancă, şi-şi aprinse 
o ţigară. Privea cele două arce Tudor ce 
precedau ieşirea pe peron, construit în acelaşi 
stil, conferind cochetului edificiu un pregnant 
aspect gotic. Pe sub una din arcade menajera îşi 
plimba hotărâtă mopul, profitând de traficul 
uman mai redus. În colţul cu automatul de 
cafea, doi viitori candidaţi la mahmureală se 
ţineau de gât, grozav de veseli: 
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 - Ş-altă dată, ş-altă dată /O s-o facem şi mai 
şi mai... 

 - Auzi, da’ noi nu facem cam multă 
gălăgie?... Nu cumva perturbăm liniştea 
publică?..., se responsabiliză brusc unul din ei, 
ascunzând grijuliu clondirul cu bucurii sub un 
şir de bănci. 

La jumătate de metru de dânşii, un doritor 
de cafea aştepta stoic ca cei doi să execute mult-
râvnita manevră – doi paşi mai la dreapta, sau 
mai la stânga. Aşteptarea luă sfârşit când 
privind mai atent, descoperi într-un alt colţ al 
sălii încă un automat de cafea. 

 - Nu perturbăm..., răspunse celălalt hârâit. – 
Las’ că ajungem noi înapoi la Bucale şi acolo nu 
se simte, că-i târgu’ mare, exhibă în mediul 
ambiant un dampf care putea fi la fel de bine de 
secărică, dar mai degrabă a soluţie de gândaci. 

... de-a lungul peronului staţiona o garnitură 
ale cărei plăcuţe cu destinaţia nu le citi.             

 - Ar fi bine să urcaţi, în mai puţin de un 
minut plecăm!, auzi de la spatele său pe naşul 
care-l depăşi grăbit spre a se urca la prima uşă. 

 - Crezi că ăsta o fi trenul meu?... 
 Omul îl privi zâmbind câteva clipe după 

care potrivindu-şi ferm chipiul şi geanta mare ca 
de moaşă, zise hotărât: 

 - Ăsta-i!... 
 Fu urmat de cei doi cheflii care, opintit, 

reuşiră să se aburce gâfâind, mai mult prin 
rostogolire, pe scara ştanţată. Se auzi un fluierat 
scurt. Aruncând cu un bobârnac restul de ţigară 
ce lovinde-se de şină îşi dădu duhul într-un 
prohod de scântei sări la rându-i în garnitură cu 
doar o clipă ca trenul, cu un opintit greoi, să se 
pună în mişcare spre a se înfige cu hotărâre în 
întunericul de acum hegemon. 

 

 
Pușa Pâslaru, Natură statică 
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Ștefan AMARIȚEI 

 

Subterana 
 

De când a pus stăpânire pe mine, 
Nelinişteacreşte mereu, tulburătoare. 
Răvăşit, mi se pare că aud o chemare 
De dincolo, din nevăzut, pe care n-o 

înţeleg. 
Parcă-s un cal hăituit de cineva, 
Simt că mă struneşteşi nu ştiu ce 

aşteaptă de la mine. 
Imaginea de ieri din apropierea 

Catedralei, 
Acel om pe ai cărui umeri răsărise chipul 

Lui 
Ca un răspuns la invocaţia mea, 
E un semn descins parcă din 

sentimentele 
Obscure ce mă năpădesc, puteri stranii 
Încolţind în mine, un glas pe care-l port 
Fără cuvinte, şoapta transpusă a 

instinctelor – 
Cheia de-a mă înţelege însumi pe deplin. 
„Mesajul, mesajul” îngân mecanic din 

buze, 
În timp ce gânduri ciudate îmi umblă 

prin minte. 
 
Privirea îmi cade pe un oblon pătrat, 
O deschizătură ce duce în beznă şi atât. 
Întrezăresc nişte trepte înguste, repezi, 
Coborând în adâncul de întuneric. 
O vreme pipăi zidul cu mâinile – n-are 

sfârşit: 
Firide umede, roase de mucegai, galerii, 
Rămăşiţele unor uşi de lemn, răsuciri, 
Mereu alte trepte ce urcă şi coboară. 
Persistă la tot pasul un miros stătut, 
Înăbuşitor de ciupercă şi humă. 
Lumina e difuză, neclară, ascunsă. 
Iată în sfârşit o bucată netedă de drum. 
Aud scrâşnind sub paşi, pesemne 

nisipul. 

Trebuie să fie culoarele şerpuind 
Fără noimă şi ducând spre apele 

fluviului. 
Tăcerea de deasupra capului îmi spune 
Că mă aflu încă pe tărâmul Oraşului 

luminii, 
Cu toate că rătăcesc parcă de-o veşnicie. 
O secundă simt gheara spaimei: 
Nu cumva mă învârt în cerc? 
Pot să alunec într-o groapă! Şi atunci? 
Cum să mă ridic? Cine-mi întinde mâna? 
Gândul la cei de sus mă linişteşte fără să 

vreau. 
Înaintez cu multă băgare de seamă, 
Ridic braţul să nu mă lovesc cu fruntea 

de tavan. 
Din când în când , pe urmă din ce în ce 

mai des, 
Mâna se izbeşte sus de zid, şi culoarul se 

îngustează, 
Mă aplec ca să pot merge înainte. 
Deodată braţul ridicat pipăie în gol. 
Mi se pare că, abia ghicit, un licăr de 

lumină 
Picură din tavan, pipăi în jur cam la 

înălţimea 
Capului: e o sondă metalică de aerisire. 
Încet, încet, în capătul celălalt desluşesc 
O umbră în cruce, culcată în plan 

orizontal. 
Mă strecor spre ea privind în jur. 
Dacă nu mă înşală tălpile în căutare 
Pare că aici sfârşeau alte trepte, cândva. 
Pipăi în dreapta, în stânga, până când 
Mă plictisesc, dar în cele din urmă 

reuşesc 
Să dau de o a doua treaptă înaltă. 
De-a lungul muchiilor se prelinge o rază, 
Aceea pe care-o zărisem mai devreme, 

din tavan. 
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Mă ghemui cât îmi îngăduie locul, 
Urmăresc desfăşurarea liniilor dinaintea 

mea: 
Constat o uşă de lemn în formă de stea. 
Îmi proptesc umerii şi împing cu putere: 
Iată-mă într-o încăpere scăldată în 

razele lunii. 
Mă uit lung la pereţii goi : nicio uşă, 
Nicio altă deschizătură decât aceea pe 

care am intrat. 
Prin fereastra înaltă, cu zăbrele, luna 
Mă loveşte drept în faţăşi aruncă jos o 

umbră 
Ca de tăciune, încât nu văd vreun 

amănunt. 
Mă chinui să dau de rostul ciudatei 

clădiri 
În care mă aflu: să fie  un turn lăturalnic 
Împins spre interior? Nimic, dar chiar 

nimic 
Care să-mi dea vreun indiciu. 
Tavanul şipereţii sunt goi, cu tencuială 

căzută 
Şi nu văd niciun cui, nici măcar urma  
Vreunei găuri de cui, care ar trăda 
Că încăperea ar fi fost cândva locuită. 
Pe duşumele praful stă gros de două 

degete, 
Pare că de zeci de ani n-a călcat picior 

pe-aici. 
Într-un colţ, zăresc ceva ca un linţoliu, 
Aş scotoci prin vechiturile acelea, 
Dar mi-e silă, e întuneric beznă acolo 
Şi nu-mi dau seama ce-ar putea să fie. 
Întind piciorul şi cu tocul trag o parte 

din lucruri 
Spre dunga de lumină pe care luna 
O aşternepieziş prin încăpere. 
Dedesubt, o cutie albă sau ceva 

asemănător.  
Când o ating cu pantoful se desface în 

felii unsuroase. 
O lovesc uşor: o foaie se desprinde 
Şi flutură în lumină.  Un portret? 
Mă aplec: este o fotografie cu imaginea 

mea, 
Ce pare să fie o cutie e o amestecătură de 

fotografii. 
Îmi vine să râd: fotografii în locul ăsta 
Bântuit de stafii? Ciudat, însă, zâmbesc 

în silă. 

Mă trece un frison rece. Caut o explicaţie 
banală. 

Cum or fi ajuns fotografiile aici? 
Bag de seamă ceva. Foile sunt parcă de 

gheaţă. 
Iarăşi caut din zbor o explicaţie logică. 
E o noapte de iarnă, zidurile de piatră 
Şi gerul de afară, cumplit, se strecoară 
În încăpere, odată cu luna. E  ciudat că 

de-abia 
Acum simt frigul. Am fost prea încordat 
Să realizez cât sunt de zgribulit. 
Mă trec fiorii unul după altul. 
Sub pielea încreţită mă pătrund adânc, 
Oasele îmi sunt sloi. Fiecare os mi-l simt 
Ca de  fier, şi carnea se lipeşteîngheţată 

de  el. 
Alerg pe loc, tropăi, mă lovesc cu braţele 
Cruciş peste umeri. Zadarnic strâng 

fălcile, 
Să nu-mi clănţănedinţii din gură. 
Lupt nebuneşte cu amorţeala, cu somnul 
De gheaţă din care nu te mai trezeşti – 
Şi care mă învăluie, lânos, în mantaua 

lui de  frig. 
Strig cu glasul dinlăuntrul meu, 

puternic: Ajutor! 
Se aude ecoul răsunând: Ajutor! Ajutor! 

Ajutor! 
Mă arunc pe pardoseală, sar iarăşi în 

picioare. 
Ar trebui să scapăr scântei din oase 
Ca să mă încălzesc. Îmi opresc ochii pe 

giulgiul 
Din colţ, mă reped la el şi, cu mâinile 

tremurânde, 
Îl înfăşor peste hainele mele. Mă ghemui 

într-un colţ. 
Încet, încet, simt pielea cum se 

încălzeşte. 
Numai oasele – ce senzaţie ciudată – 
Îmi rămân de gheaţă. Am încremenit ca 

o statuie, 
Numai privirile îmi umblă încolo şi 

încoace. 
Fotografia, iat-o în mijlocul încăperii 

prinsă 
În fâşia de lumină, nu pot să-mi iau ochii 

de la ea. 
Stau prea departe s-o văd lămurit, 
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Însă pare că-i desenată de o mână de 
copil, 

Stângace şi colorată în acuarelă. 
Mă târăsc până la ea şi o arunc în colţul 
Acela întunescos, să scap de prezenţa ei 

chinuitoare. 
Acum mă priveşte din întuneric o pată 
Luminând livid. Mă silesc să-mi adun 

gândurile, 
Să găsesc calea întoarcerii. 
S-aşteptdimineaţa. Să strig la fereastră 
Să-mi aducă vreun trecător o lanternă. 
Fără lumină în veci n-am să găsesc 

drumul 
Înapoi prin galeriile întortocheate, fără 

sfârşit. 
Sunt atât de sigur de  asta, că mă apucă 

groaza. 
Doamne, Dumnezeule mare, mă 

cutremur: 
Acum ştiu unde mă aflu! 
Spaima, o spaimă fără nume, fără 

scăpare, 
M-a cuprins, mintea nu-mi mai judecă, 
Inima parcă mi s-a oprit. 
Bâigui cu buzele înţepenite: e vântul, 

vântul 
Suflă îngheţat de acolo, dinspre 

fotografie. 
Pata alburie creşte, se  umflă ca un 

balon, 
Întinde tentacule în fâşia de lună. 
E o închipuire, o părere sau e  adevărul 

adevărat. 
E aici, e  dincolo, jur-împrejur sau 

altundeva: 
Adânc, în miezul inimii. 
Îmi ţipă un glas în creier, degeaba... 
A prins trup: stă ghemuit în colţ, holbat 

la mine 
Şi mă priveşte cu ochii şi cu chipul meu. 
 
Sunt ore de când stau neclintit – 
Un trup îngheţatînfăşurat într-o pânză 

albă, 
Stranie - şi în faţă: eu. Eu însumi. 
Stăm aşa, ochi în ochi – fiecare 
Oglinda spaimei celuilalt. 

Oare vede şi el raza lunii, cum îşi soarbe 
Drumul pe duşumea ca melcul, pe 

îndelete? 
L-am ţintuit cu privirea. În zadar 

încearcă 
Să se destrame în ceţurile zorilor 
Prelinse uşor prin fereastră. 
Pas cu pas m-am luptat cu el 
Pentru viaţa mea – viaţa care-i a mea, 
Pentru că nu-i mai aparţine. 
Şi acum se face tot mai mic, încet, încet, 
Adunându-se iarăşi în fotografie. 
Mă ridic, mă duc la el şi-l bag în 

buzunar. 
 
Scormonesc colţul unde se cerne acum, 
Mohorâtă, lumina dimineţii: câteva 

lucruri  
Moarte şi, totuşi, atât de apropiate. 
Privesc afară prin fereastra înaltă, 

albastră... 
Ah! A dat Dumnezeu! Glasuri! Glasuri de 

om! 
Cobor pe scări şi-o iau mai departe, 
De unde m-am oprit ieri – calc peste 

dărâmături, 
Peste mormane de pietre sparte – urc 
Câteva rămăşiţe de trepte şi, deodată, 
Iată-mă în vestibulul luminat. 
Primul om pe care-l întâlnesc pe stradă 
Este un bătrân cocoşat, cu perciuni 

cărunţi. 
Îndată ce mă zăreşte, îngână o rugăciune 
Cu glas plângăreţ. 
A stârnit o mulţime de oameni din casele 

lor. 
Mă întorc şi văd o gloată mişunând, 
Tălăzuind pe urmele mele. 
Uimit, mă privesc şiînţeleg: încă mai 

port 
Giulgiul acela ciudat, pe care l-am 

înfăşurat 
Noaptea peste haine. 
În clipa următoare, mulţimea se 

dezlănţuie 
Spre mine, rugându-se, întinzându-şi 

mâinile 
Să mă atingă. 
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Manuel Mânăstireanu, Corneliu Baba 
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Petrache PLOPEANU 
 

*** 
 

Poetul s-a aruncat de pe bloc... 
Până jos n-a ajuns. 
„A intrat fără loc”,  
au spus mai apoi vetuste madame, 
plimbăreţe de funduri, de ţâţe, de burţi şi de clame! 
 
Tu, Doamne, Cel Uns, 
dă iar drumul la poveşti despre domni, 
despre doamne dorite,  
nedoriţii coconi, 
iar apoi du-ne-n faţa Măriei sale ce nu vrea să ne uite uituci, 
ca o ţară ce sparge borne-aurite, 
ca un cuib înşelat de mirificii cuci, 
ce ne vin de departe să ne prindă-n cârlig. 
 
Şi-i atâta de frig... 
Tu omule prins între Styx şi clipa ce vrea să trăiască, 
viaţa ta e o iască, 
dacă n-ai versul alb despre cel ce-a vrut să ne fie 
mamă şi tată şi fiică şi fiu, 
dar mai mult.., doar o glie, 
doar una eu ştiu... 
chiar de-aş vrea să rodească în secolu-acesta 
România poem! 
 

E un nume, Mihai, 

hai, măi omule, hai, 
mergi spre sfântul amurg ce ne-nchide-n vorbe de clacă, 
poţi să spui, să repeţi veşnicia-n „ce dacă!?” 
Ce dacă vin peste noi aprigii lupi din Paris, 
ce dacă-învăţăm limbi prea greu de rostit? 
 
Tu Viteze mă-mbată cu durerea de neam obidit, 
tu mă uită pe mine, dar păstrează-acel vis, 
recitat de poetul ce-a fost unul doar ieri, 
dar azi nu mai e... Doar un mit... 
 
 
Leru-i ler şi leri-s leri, 
iar vei fi de învieri, 
Fiul şi Duh şi Fiu Unit, 
tot acest pământ sihastru, 
ne alungă-n soare, astru 
şi ne face iar...? 



66 vol. 27,  151-152| ianuarie-februarie, 2017 

 

*** 
...Saşii, saşii l-au trădat, 
l-au vândut, l-au cumpărat, 
pe Vlad ei s-au mâniat, 
că nu s-a lăsat prădat... 
 
Erau guri îndreptate spre riga Matei, 
vameşi din recenta vechime! 
Au ştiut ce să-i spună, 
erau ei farisei, 
sau doar noi ne-nălţăm în treime 
ca-ntr-o ţeapă pe lună, 
mai uşori, mai lunatici decât limba-ntre 
dinţi? 
 
...Fost-au domni între domni, ani între 
ani... 
 

Cum să-l crezi pe Drăculea că-i e osul 
din prinţi, 

c-a învins mahomezi otomani, 
pentru cruce şi limbă, 
pentru spic, pentru miere 
pentru moş şi copil, ienicer fără vrere? 
Câţi acum nu îşi schimbă 
ca şoseta ruptă-n călcâi, 
ţara săracă furată de ei mai întâi, 
patria stearpă-n fiinţe ce îşi fac dintr-o 

ţeapă 
răstignire de fiice şi fii!? 
Mai degrabă cântăm osanale latine, 
mai degrabă ne trecem în pământ şi în 

apă, noroi...  
 

Doar noroi suntem noi 
dacă Vlad nu ne umblă prin sânge, 
dacă vocea-i n-ajunge la tine, 
tu ce stai şi asculţi curgătoarea rimă ce 

plânge, 
tu ce vrei ca urcuşul să vină la vale... 
 
Prinţ român eşti şi tu, 
eşti Dracula-nsetat de istorie dreaptă... 
...sau nu? 

*** 
Bat în poartă la Belgrad 
turcii, vor să-şi facă vad, 
cum făcură-n Ţarigrad,  
fără Ştefan, fără Vlad. 
 

De-i punctul ultim, Iancu Huniad, 
în două limbi rostindu-şi înălţarea, 
iertarea-i e în crucile-amândouă… 
De-i Rai, 
de-i Iad, 
de-i frământare nouă, 
în trupul său vor izvodi la fel, tăişul, dar 

şi floarea  
şi corbul cu inel. 
 

N-au fost lipit de el 
(ca îngerul ce nu-şi lipseşte prada), 
un titlu rece, Crai, 
ecoul peste timp mişcându-se ca nada; 
lăsându-ne cârligul udat adesea cu sânge 
nici gândul nu îl plânge, 
nici zestrea nu-i e dublă, iar clipele 

neutre 
ne-ndeamnă spre mirare, 
spre noi cei ce din greu lucrăm spre a-l 

uita... 
 
Iancule, Măria Ta, 
nu-i nici Vlad şi nici Ştefan, 
numa’ faţă de duşman! 
Lângă tine cine-o sta? 
 

...Ce zbatere-n lumină, 
ce afundare-n undă, 
când mâna se îndreaptă contrând acele 

sutre, 
ce sângelui slujesc... 
Dar crucea se înalţă-n Sântimbru 

creştinesc! 
...Pe-a Ialomiţei apă, curgând spre Istru 

lină, 
pe turci stropind, cu o agheasmă-cruce, 
îi saltă, îi afundă 
sfinţind păgânitatea 
şi-apoi încet se duce... 
 

El apăra Cetatea, 
nu doar Belgradul sârb. 
 
Şi cade şi se-nalţă şi vine peste noi, 
ne spulberă micimea şi ne transformă-n 

hârb 
...şi ne mai lăudăm cu stirpea noastră 

dacă? 
Mărirea ce-l îmbracă 
nu ne va folosi, să devenim eroi! 
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Constantina DUMITRESCU 

 
 
Poziția vieții 
 
Ce este viața?  
Cine o cunoaște? 
Ce știți voi despre viață și trăirile ei? 
Eu cred că este doar clorofilă 
Ce face să se plimbe sângele,  
 Fie el verde sau roșu,  
Galben sau albastru,  
Prin venele pline de durere. 
 
Această hârtie albă ce poartă cerneală 
 Are viață sau ce este cu ea?  
Îmi puteți răspunde exact  
Sau și ea conține clorofilă 
Și este părticică din tine,  
 Din zorile ce inundă planeta 
Și suflete ce zac în necunoscut 
Pe acest pământ ce poartă 
Visele vieții eterne. 
 
 
 

Apa 
 
Sunt cuprinsă  de furia apelor 
Ce sălășluiesc în trupul meu 
Și imi amintesc de liniștea cerului 
Ce-și plimba apele pe corăbiile de nori, 
Eliberand surplusul, alimentând vieți, 
Oriunde merg, apă  gasesc, 
In plante, în insecte, în mine, 
Și furia ei mă dezlănțuie, 
Ca pe o furtună în calea oceanului, 
Clocotesc apele în viața mea, 
Precum apele în magma vulcanului  
 
 
 

 
 
 

Radiografia  
   
 Radiografia sufletului  
 Se citește în harta ochilor,  
 În mersul trupului  
 Și în zborul gândurilor.  
   
 Radiografia speranțelor  
 Se citește în stelele Universului,  
 Că și în puterea iubirii  
 Și a dorințelor divine.  
   

Radiografia 
trupurilor  
 
 Este doar un biet clișeu voalat  
 De timpul ce trece peste el  
 În adâncul necunoscutului.  
    

Azi 
 
Azi am avut numai gânduri urate 
Am invitat un pelican să  îmi scoată un 
ochi 
Pentru a plăti tributul  vieții 
M-am agatat de vapor și-mi doream 
Catargul de pe vas să mă ucidă 
Da, să mă ucidă cu  adevarat 
Nu cu o jucărie de lemn 
Dar nimic din toate acestea  nu  s-a  
întamplat 
Azi merg  și iar merg 
Cu sufletul meu îndurerat 
M-aș agăța de aripa unui pescaruș 
Ca să mă unesc  cu Soarele 
Ce plutește peste verdele mării  senin 
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Radiografia 
sincerității  
 
 
 Este în candoarea Luminii  
 Pe care o revarsă cei buni  
 Și pe care o poartă mereu cu ei.  
   
 Radiografia iubirii  
 Se găsește în emanarea energiilor  
 Din corpul uman  
 Ce se revarsă prin sorpul astral.  
 
   

 
Dumitru Bezem, Nuferi 

 
 

Paradisul 
 
Ferestrele verzi răspândesc paradisul 
reversul paradisului, pioşenia sufletului 
vernisaje pentru răsăritul dimineţilor 
presărate cu perle argintii peste fericire 

goliciunea trupească amestecată 
cu parfumul trecutului 
simbolul existenţei 
zestrea pământeană este bucuria 
răspunsurile primite de inimă 
caracter primitiv şi de actualitate 
născut din dorinţe supreme 
răspândite cu iubiri peste omenire 
pavăza ferestrelor verzi rămâne Soarele 
răspuns pentru prietenie, Lumina 
pasăre de înlocuit a paradisului 
stea eternă a sufletelor 
dornice de simboluri vrednice 
de ferestre verzi ce răspândesc paradisul. 
 
 
 
 

Marea şi 
inima 
 
 
apa mării este sărată, 
noaptea este întunecată, 
visele sunt neîmplinite, 
supărarea, supărarea 
n-are vremi şi nici parale, 
opera-i povestea iubirii 
cu zmei şi cu zâne, 
păstorită de dragoste, 
poartă veşmântul dezmierdării 
curtată de puterea iubirii, 
oprimată doar de pistolul morţii, 
lucru care se petrece 
peste opera terestră 
născând inimi şi mai multe 
primenite ca să zboare 
peste moartea cea terestră, 
iar să vină, iar să plece, 
invocând marea Lumină 
pregătită ca să zboare 
peste noapte, peste zile, 
punct să pună peste moarte, 
punct să pună peste viaţă. 
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Alexandra BÂRNEAȚĂ 
 
 

Pluviala 
 
Argint, 
În picături, 
Cade la fereastră 
Şi mângâieri de vânt 
Mă cheamă 
Iar... 
 
Le simt 
În ale tale sărutări 
Şi în privirea ta albastră. 
Să mă desprind de pământ? 
Îmi este teamă, 
De-i în zadar ... 

 
Şi ard 
Şi mă aprind 
Ca o flamă  
În palma ta. 
 
Argint 
Şi mângâieri de vânt... 
 
Te cuprind, 
Mă desprind. 
Mă îndeamnă, mă cheamă 
Privirea ta 
 
Până ce-o simt, 
În mine,  
Picurând. 

 

 
Silvia Anghel, Vară 
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Cu tălpile goale 
 
 

Nici nu ştii ce ploaie ieri a căzut... 
Şi gândurile astea fără minte 
Nu-mi lăsau inima să fie cuminte, 
Nu-mi lăsau în pace trupul de lut. 
 
Vroiau să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 
Vroiau să mă audă cântând! 
Şi afară nici o geană de lumină, 
Norii s-au întins ca o plumburie cortină 
Şi gândurile mă împingeau rând pe rând. 
 
Vroiau să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 
Ca ieri n-am văzut niciodată aşa un pastel... 
Tot văzduhul părea o pânză de păcură 
Aprinsă şi simţeam în fiecare picătură  
O cumplită enervare – de fiecare dată altfel. 
 
Vroiau să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 
Vroiau gândurile de suflet nebun 
Să-mi dezlănţui toate visele promise, 
Să nu-mi las dorinţele stinse 
Şi nici nu mai ştiu cum să-ţi spun  
 
Că vroiau să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 

 

În prag de apus 
 
 

Trandafiri rătăcesc în valuri albe... 
Cerul e în prag de apus, 
Tu ţi-ai ridicat aripile să zbori 
Şi oricât aş încerca nu te pot ajunge atât de sus, 
Rămân la mal şi mă pierd în tomnatice culori. 
 
Melancolia şi albastrele ei viori... 
Cerul e în prag de apus 
Şi n-a rămas decât marea şi un potop de flori... 
Timpul s-a scurs, n-a fost de ajuns ... 
Melancolia şi albastrele ei viori... 
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Angela Hreniuc, Case vechi 

 

Sentinţa 
 
 

S-a dat sentinţa: 
Spiritul uitării va fi pentru întotdeauna îngropat în mine. 
Nu-ţi încerca puţinul ce ţi-a rămas din credinţa  
Că mi te voi aminti, ca ieri, şi mâine. 
 
Degeaba-ţi aprinzi-n focul lumânării dorinţa 
Că voi mai iubi încă un veac – 
S-a dat deja sentinţa: 
Voi uita şi-n uitare am să tac.  
 
Prea multe vorbe, prea multe gânduri, mult prea multe, 
Când eu credeam că viaţa se cumpără ca un chilipir 
Şi am irosit atâta timp şi atâta suflu... 
Degeaba acum mă-ncrunt, degeaba acum mă mir 
Că glasul de vorbe nu pot să mi-l mai umplu. 
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S-a dat sentinţa: 
Tu fereşte-ţi speranţa, fereşte-ţi credinţa 
Că voi mai iubi încă un veac – 
În tăcere am să uit şi-n uitare am să tac.  
 
 

Heşvan 
 
 
Fă-ţi jurământul - 
Spuse îngerul, glacial - 
Îngenunche şi udă pământul 
Cu sânge, căci mi-eşti vasal  
Şi nu îndrăzni a da înapoi,  
Aici nu suntem nici laşi, nici eroi. 
 

 
Ioan Vânău, Trandafiri 

 
 
Fă-ţi jurământul - 
Tună îngerul, cutremurător - 
Lasă-ţi mintea deoparte şi dăruie-mi 

trupul, 
Căci am foame să redevin un muritor, 
Să muşc din trupul femeiesc, 
Să-i simt căldura, să-i spun că o iubesc. 
 

 
Fă-ţi jurământul - 
 
Mă prinse înnaripatul de umeri prea 

adânc - 
Altfel cu mâna mea îţi voi săpa 

mormântul 
Chiar în infernul în care vor unii să m-

arunc 
Şi în lanţuri cu mine te voi lega, 
Fă-ţi jurământul şi nu mă obliga ... 
 
Aşa am făcut, căci ştiam ce va urma. 
Acum iartă-mă de asupra ta năvălesc, 
Mi-e foame de tine şi foamea nu mi-o 

pot curma, 
Până ce-n focul meu nu te am, nu te 

topesc, 
Iartă-mă de te vreau numai a mea, 
De-n trupul tău sufletul mi-l risipesc. 
 
Am jurat, căci ştiam ce va urma. 
 
 

 
Eugen Mircea, Iriși
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AAAdddooollleeesssccceeennnţţţaaa,,,      

aaallltttfffeeelll:::  

 
 
 
 

EEElllllleeennnyyy   PPPeeennndddeeefffuuunnndddaaa         
      

 
 expoziţie de zile mari la Calpe Gallery, în 
Timişoara. Nimic nu poate fi mai arzător 
pe agenda unei tinere artiste ca un 

vernisaj însoţit de o lansare de carte. Pe lângă 
discursul cunoscut al doamnei Suzana 
Fântânariu-Baia şi al criticului Cornel 
Ungureanu, artista s’a bucurat şi de prezenţa 
maestrului Constantin PRUT: 
 

Arta pe care o face Elleny Pendefunda 
este în primul rând o expresie a harului şi 
libertăţii de exprimare, neinfluenţată de 
lumea în care trăim. Paul Klee spunea în 
1924 la Viena, într’o conferinţă, că lumea în 
care trăim nu este singura lume, ci există o 
multitudine de lumi posibile. Cum spunea şi 
doamna Fântânariu, şi spunea foarte bine, 
artista de faţă este deja o personalitate a 
artei viitorului. Ea este, deci, cea care ne 
invită într’o călătorie aparent imaginară 
plonjând într’un spaţiu care surprinde şi 
prinde ca o înşurubare într’o realitate mai 
complexă decât ne lasă să vedem simpla 
privire a realităţii. În orizontul artei 
secolului XX, continuând în mileniul III, 
astfel de demersuri sunt constante; dar nu 
la o vârstă atăt de fragedă înzestrată cu 
viziunea culorii şi a unui stil adesea 
simplificat la sugestia tematică a unui vis. 
Peregrinarea aceasta în lumea fantastică 
care îi aparţine constituie o deschidere spre 
un jurnal vizual oniric, un jurnal fabulos 

care ne îndeamnă să ieşim din cotidian. 
Călinescu spunea odată foarte frumos că 
oricine ar trebui să fie o lună într’un an 
liber, în fiecare lună o săptămână, în fiecare 
săptămână o zi, în fiecare zi o oră, în care 
să fie liber şi inactual. Ei bine, Elleny 
Pendefunda pare a aduce o libertate a 
spiritului dintr’un timp şi un spaţiu numai 
de ea cunoscute. Pentru ea este o lume 
normală. Pentru noi este evadarea în a 
contempla de la o distanţă metafizică lumea 
ei. Remarcăm în aceste explozii imagistice 
un sistem mitologic în plină evoluţie, de la 
Geneză la Don Quijote şi Phoenix. Am 
sentimentul că asist la afirmarea unui artist 
care va avea multe de spus în limbajul 
vizual al artei contemporane, după câte 
înţeleg, deja de nivel internaţional. 

 
 

Elleny Pendefunda a fost invitată la Timişoara 
prin amabilitatea doamnei Suzana 
FÂNTÂNARIU-BAIA care i-a onorat mai multe 
vernisaje în România, urmărindu’i evoluţia: 
 

Artista realizează  impresionante picturi 
capturând şi dominând   suprafeţe mari ce 
au  impus rigori nespecifice vârstei reuşind o 
fascinantă transmitere a  mesajului şi al 
expresivităţii  limbajului plastic către public 
direct prin expoziţii personale sau indirect 
prin reproducerea imaginilor în prestigioasa 

O 
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revistă „Contact internaţional” fiind membru 
activ în colegiul redacţional. Vorbim deja de  
măiestrie, forţă, viziune şi  originalitate prin 
modalitatea  savantă a enunţării  impulsului 
ideal. O „cosmogonie cromatică” densă şi 
pură ce con-feră imaginii finale un spectacol 
impresionant prin viziunea specială asupra 
pânzei pictate şi nu colorate.  Este vorba de 
naşterea formelor prin tuşa expresivă de 
culoare şi de procesul spaţializării dând 
acces luminii şi întunericului să se extindă în 
„ecranul” tabloului. Modul  de exprimare  
liber, direct spontan, contrazice  regulile 
rigide ale „compoziţiilor” în periplu 
explorării picturii. Elleny Pendefunda 
eliberea-ză pictura de mecanismul sec al 
obţinerii imaginii prin intervenţia pensulaţiei 
decorative. Autoarea „modelează” cu 
pensula-creând spaţiu volumetric concav, 
adâncimi misterioase, ondulatorii prin 
folosirea scării valorilor, a contrastelor, a 
juxtapunerii culorilor în funcţie de viziune şi 
necesitatea mesajului transmis. Sunt vizibile 
acele trasee născute din impulsurile 
interioare transformând pânza într-un 
material expresiv şi estetic . 

 
Universul plastic al autoarei prin 

unicitate, mesaj sacru, originalitate, 
expresivitate, are în vedere câteva principii: 
echilibrul, ritmul, armonia, măsura, 
diminuate sau rănite uneori în funcţie de 
febrilitatea actului creator. Artista a ajuns la 
o maturitate compoziţională prin 
interacţiunea dintre factori legaţi de: 
experienţa de viaţă, raţiune, inteligenţă, 
afectivitate, sensibilitate, temperament, 
caracter, dar şi de cei motivaţionali: intensa 
trăire extatică de a elabora o lucrare sub 
impuls imaginar divin.  

 
Elleny Pendefunda este  artista  

dialogului între om şi divinitate, între om şi 
natură, între zi şi noapte,  între roşu şi alb, 
între verde şi negru, între cer şi pământ,  
între pictură şi poezie, între rimă şi culoare, 
între cuvânt şi lumină. Aflată sub zodia 
angelicului, solară, purtătoare de constelaţii, 
tânăra artistă este gloria purităţii şi 
inocenţei în pictură şi poezie. 

 
 
Prezentând albumul de artă lansat cu această 
ocazie, criticul Cornel UNGUREANU s-a 
destăinuit auditoriului: 
 

N-am primit niciodată un volum atât de 
luxos care pune alături mari plasticieni, 
scriitori,  personalităţi care mizează pe 
opera unui – iată – adolescent. A unui copil, 
un poet şi un artist care a primit multe, 

foarte multe premii, a tipărit multe volume. 
Unele în română, altele traduse în 
numeroase limbi străine. Şi care transmite 
mesajele pe care doar un ales le poate 
transmite. Autoarea volumului, Elleny 
Pendefunda: La început a fost 
cuvântul este Elena Cristina Boţan-Potop 
şi a fost profesoara tinerei Eleny 
Pendefunda. Tânăra îşi omagiază astfel 
profesoara: 

„Ochii profesoarei de pictură şi mâna ei 
care m-a înndrumat de-a lungul anilor au 
constituit un adevărat înger păzitor şi un 
exemplu, pentru care nu voi înceta 
niciodată să îi port recunoştinţă. Am trecut 
cu lucrările mele prin multe galerii din 
România, Olanda şi Statele Unite, dar sub 
îndrumarea metriculoasă a profesorilor şi a 
celor m-au considerat o colegă ascultătoare 
şi ambiţioasă, iată-mă ajunsă la o 
răscruce”. Profesoara şi profesorii merită 
iubire. Totuşi, „Colegiul „Octav Băncilă”  
unde  studiez l-am simţit întodeuna doar ca 
o treaptă…”. 

 
A învăţat , ne spune tânăra, dintr-o 

expoziţie, din atelierul unui pictor. „din 
schimbul de idei cu maeştrii artei regale  pe 
care am înmbrăţişat-o, iar  poesia este o 
altă formă pământeană  a Cuvântului, cea 
pentru auz”. 

 
Sunt două arte pe care trebuie să le 

gândim împreună: 
„Împreună cu văzul, el rodeşte între 

picturile compuse pentru minte şi pentru 
vibraţia luminii”. 

E un proiect care atrage atenţia asupra 
unui fel nou de gândi poezia şi artele 
plastice.  Descoperim felul  „nou”, in  care 
trebuie citite imaginile oferite de Elleny 
Pndefunda atât în eseul care inaugurează 
volumul – Lumina îngerului - cât în şi în 
volumele Luminătorii Timpului: noi nu 
am consultat decât volumul al doilea, 
Lirică şi duh, recomandat de numeroase 
reviste străine cu mari elogii. Elogiile pe 
care plasticienii de seamă le aduc tinerei 
numesc candoarea, „îmbinată cu tuşe a la 
Delacroix” (Dan Hatmanu). Suzana 
Fântânariu-Baia încearcă să se apropie mai 
mult de proiectul plastic/spiritual cu „Porţi 
spre geneză” sau maxima lumină.  
Adrian Popescu, poet important legat de 
valoarea spirituală a Cuvântului elogiază 
„tipul de energie purtat cu sine de pictoriţă, 
traducerea culorilor aurei umane aflate în 
consonanţă cu energiile din Univers. 

♣ 
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Elleny, a pesar de su incipiente edad, se 
pueden apreciar una serie de cualidades 
artísticas, cuestión que demuestra con creces en 
su prolífica producción, tanto en la pintura como 
en la poesía que trasciende más allá de una 
simple ejecución infantil, puesto que estamos 
frente a una verdadera artista que expresa sus 
sentimientos a través de la literatura y el arte. 
Basta recorrer sus innumerables exposiciones y 
sus creaciones poéticas para darnos cuenta que 
sin dejar de ser una niña, luego una adolescente 
se adelanta a su tiempo. Es ésta la razón que 

hace que Elleny, pueda a través de sus 
creaciones, darnos la satisfacción estética al tener 
al frente una de sus  pinturas o leer algunos de 
sus versos. Este recorrido nos permite visualizar 
sus habilidades artísticas que nos entrega una 
cuota de espontaneidad y a la vez nos hace 
reflexionar, combinación de dos criterios que 
representan la esencia de sus trabajos y nos 
permiten ver la madurez y la juventud al mismo 
tiempo. 

Mario Castro NAVARETTE 
 

 
 

 
 

Înainte de lansarea volumului 
Elleny Pendefunda. La început a 
fost Cuvântul de Elena Cristina 
Potop la Timișoara, a avut loc 
prezentarea acesteia și la 
Muzeul Național Brukenthal din 
Sibiu, sub oblăduirea Uniunii 

Artiștilor Plastici și a domnului 
Eugen Dornescu. 
 

    
 

O primire excelentă și aprecieri 
unanime au îmbogățit recunoaș-
terea de care se bucură în 
rândul iubitorilor de cultură 
autentică din vechea cetate 
Hermanstadt, cei care s-au 

bucurat întotdeauna de 
activitatea tinerilor artiști. 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 

Nostalgia unității pierdute  
 

 
Leonardo  da Vinci, Alegoria plăcerii și a durerii 

nul dintre cele mai frumoase dialoguri 
ale lui Platon, Banchetul, este despre 
iubire. Teoria platoniciană a iubirii 

închide cercul mitului. În casa lui Agaton, pe 
parcursul unei nopți, cîțiva convivi, printre ei 
Apolodor, Glaucon, Socrate, Pausanias, 
Aristofan, Diotima, aduc omagiul iubirii, folosind 
argumente filosofice și mitologice, Eros revelînd 
fiecărui conviv paradoxala sa bogăție: “Eros 
este cel ce împreunează frînturile vechii 
naturi; el își dă osteneala să facă din 
două ființe una singură; el încearcă să 
vindece nefericirea firii umane. Fiecare 
dintre noi este o jumătate de om 
despărțită de întregul ei, cum ai tăia o 
plătică, făcînd două dintr-una; și fiecare 
jumătate își caută necontenit frîntura 
ruptă din el însuși.” Eros n-a făcut niciodată 
parte din cercul celor 12 zei și nici nu a jucat un 
rol major în cultul cu care vechii greci își onorau 
zeii. După teogoniile mai vechi, Eros s-a născut o 
dată cu Pămîntul și a ieșit direct din haosul 

inițial; era adorat la Tespies, în Beoția, sub forma 
unei pietre brute, necioplite. În timp și-a pierdut 
aspectul primitiv, în epoca arhaică, Eros fiind 
considerat fiul lui Hermes și al Afroditei, zeiță 
care avea cu Ares un fiu, Anteros, dușmanul 
iubirii. Dincolo de reprezentările sale, care s-au 
schimbat mult de-a lungul timpului, Eros rămîne 
una din forțele fundamentale ale lumii, asigurînd 
coeziunea Cosmosului. Autorii de cosmogonii, 
filosofii și poeții au glosat pe marginea mitului 
dînd astfel naștere unor noi speculații. Una 
dintre cele mai cunoscute legende avîndu-l 
protagonist pe Eros este frumoasa poveste de 
dragoste cu Psyche. 

Cuvîntul iubire este redat în limba greacă 
prin trei termeni diferiți care definesc fiecare o 
orientare specifică a sentimentului de iubire, 
conferindu-i o deschidere morală particulară. 
Eros este iubirea concepută ca dorința de a fi 
împreună cu o persoană determinată, ca o 
aspirație la o stare la care se ajunge nemijlocit 
prin întîlnirea celuilalt. Philia desemnează o 
relație sub semnul reciprocității și a stimei 
mutuale; este tradus deseori prin “prietenie”, dar 
sentimentul are o mai mare deschidere, constă în 
afecțiunea arătată celuilalt și în voința de a avea 
raporturi purtînd amprenta excelenței morale. 
Agape este iubirea purtată celuilalt, considerat 
ca un apropiat; este un sentiment care nu 
așteaptă, nu se hrănește din reciprocitate. 
Iubirea este considerată cea mai puternică și mai 
caracteristică emoție umană prin capacitatea sa 
de a da sau de a schimba sensul unei vieți; este și 
o emoție însoțită de paradoxuri. În timp ce 
iubirea este resimțită ca o reală forță de formare 
pentru cel care trăiește acest sentiment, 
comportamentele și acțiunile pe care le inspiră 
pot fi considerate de cei din afară, iar după un 
timp chiar de protagonist ca o pierdere de timp 
sau de energie. Poate exista un contrast între 
reprezentări, dorințe, raționamente la aceeași 
persoană, la cîteva săptămîni distanță în legătură 
cu aceeași trăire. Iubirea este descrisă ca fiind 
cea mai irațională emoție. Intensitatea 
sentimentului amoros se măsoară prin 
capacitatea sa de a conduce persoana care 

U 
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încearcă acest sentiment să disprețuiască orice 
considerație rațională; ca și în cazul altor emoții, 
iubirea chiar cînd conduce la acțiuni iraționale, 
recurge totdeauna la raționalitate. Se invocă 
adesea faptul de a fi îndrăgostit ca o explicație, ca 
o scuză sau ca o formă de justificare pentru a 
face de înțeles actele comise. “Dar, 
esențialmente, iubirea este o emoție foarte strîns 
dependentă de gîndirea și de folosirea 
procedeelor raționale complexe. Credințele care 
se raportează la obiectul iubit au un rol evident 
în formarea și persistența sentimentului de 
iubire. Cu toate acestea, este adevărat că aceste 
credințe pot fi modificate sau respinse (de 
exemplu, atunci cînd se descoperă un lucru 
dezagreabil sau respingător din perspectiva 
moralei în privința obiectului iubit) fără ca 
aceasta să altereze sentimentul de iubire”, scrie 
Monique Canto-Sperber. 

Dacă Homer nu-l amintește pe Eros, o va 
face Hesiod în Teogonia, unde îl numește zeul 
iubirii și principiu al generării: 

Haos a fost la-nceput, Pămîntul cu largile-i 
coapse … 

Eros apoi, printre zeii nemuritori, cel mai 
gingaș 

Îmblînzitor, ce supune pe oameni și zei 
deopotrivă, 

Gîndul în piept, amăgind și voia cea înțeleaptă. 
 

Anticii îl considerau cel mai vechi dintre zei, 
pe urmele lui Orfeu, Damascius amintind “triplul 
inteligibil”, adică Pămîntul, Tartarul și Erosul, 
acesta din urmă “fiind socotit ca al treilea 
principiu, ca și cum ar contempla procesul 
devenirii” sau “hermafroditu-atotzărit” 
(Argonauticele). Numeroși gînditori antici 
recunosc zeului Eros un rol determinat în 
cosmogonie, îl asociază puterilor primordiale; 
stau mărturie cele scrise de Proclus, Euripide, 
Parmenide, Atenagoras, Aristofan. 

Poeții și gînditorii lumii antice îi atribuie lui 
Eros o funcție simbolică de separare și de reunire 
a diferitelor instanțe ale lumii, apropiind forțele 
contrare, cele două părți ale oului cosmic, cerul 
și pămîntul, principiul masculin și principiul 
feminin, muritorii și zeitățile, după imaginea 
mamei sale, Iris. Poetul Alceu susținea că zeița 
curcubeului reunea cerul și pămîntul în coloana 
sa de lumină care aducea oamenilor mesajele 
zeilor. “Iubirea este astfel simbolul original al 
divizării, dar de asemenea al unirii umanului cu 
divinul, ceea ce îl conduce pe Platon să așeze 
filosofia născîndă sub egida unei erotici a 
sufletului dedicat căutării eterne a cunoașterii. 
Este deci natural ca o tradiție influentă a gîndirii 
occidentale, care lucrează în filosofie, ca și în artă 
sau religie, să fi recunoscut în teoria platoniciană 
a iubirii sursa majoră a curentului simbolic al 

civilizației noastre”, scrie filosoful francez Jean-
Francois Mattéi, amintind că o întreagă tradiție 
ilustrată de nume precum Plotin, Augustin, 
Dante, Leonardo, Hildegarde din Bingen, 
Marsilio Ficino, a celebrat dimensiunea 
simbolică a dialogurilor platoniciene, punînd în 
lumină construcția lor dramatică, imaginile 
poetice și miturile. 

În dialogul Phaidros, Platon subliniază că 
iubirea este și o metodă, o cale de acces la 
inteligibil și la divin, căci ea exprimă cel mai bine 
elanul propriu sufletului, cel care îl orientează 
către Formele care îi permit să regăsească 
adevărata sa natură. Banchetul completează 
viziunea despre iubire a lui Platon, discursurile 
lui Aristofan și al Diotimei relevînd sensul 
simbolului în ansamblul dialogului. Pentru a 
explica forța invincibilă a sentimentului de 
iubire, Aristofan reamintește că primele ființe 
erau creaturi sferice și complete reunind fie doi 
bărbați, fie două femei, fie un bărbat și o femeie, 
androginul. “Zeus tăie în două pe androgini. (…) 
Iar după ce natura s-a făcut în două, fiecare 
jumătate dorea să se alipească celeilalte jumătăți. 
(…) Iată, de atunci este împlîntat în oameni 
amorul unora către alții! Eros este cel ce 
împreunează frînturile vechii naturi; el încearcă 
să vindece nefericirea firii umane.(…) Ei bine, 
Eros nu-i decît numele acestui dor, al acestei 
goane după unitate.” A fost invitat și Socrate să 
spună ce crede despre Eros, el care spusese de la 
început că “dacă cei dintîi au să vorbească mult și 
frumos, vor grăi de-ajuns și pentru noi.” Spre 
surprinderea tuturor, Socrate a povestit ce a 
auzit odată de la Diotima, o preoteasă din 
Mantineia. Pledoaria înțeleptei femei era că prin 
Eros “firea muritoare se străduiește pe cît cu 
putință să existe de-a pururea, adică să devină 
nemuritoare”, că prin Eros oamenii agonisesc și 
nemurirea și pomenirea numelui lor și fericirea 
pentru toată vremea ce va să vină. Apoi Diotima 
vorbește despre creatorii în spirit, despre cele 
referitoare la gîndire și la orice altă direcție 
spirituală, despre poeți tehnicieni, despre 
treptele inițierii desăvîrsite, despre descoperirea 
Frumosului în sine: “Încearcă acum, adăugă ea, 
să-ți ții atenția cît poți mai trează. Cine va fi 
călăuzit metodic, astfel încît s-ajungă a pătrunde 
misterele amorului pînă la această treaptă și cine 
va contempla pe rînd și exact obiecte frumoase, 
acela, ajuns la capătul inițierilor lui Eros, va 
întrezări deodată o frumusețe de caracter 
miraculos. E vorba, Socrate, de acel Frumos 
către care se îndreptau înainte toate stăruințele 
noastre: frumusețe ce trăiește de-a pururea, ce 
nu se naște și piere, ce nu crește și scade, ce nu-i, 
în sfîrșit, într-un punct frumoasă, într-altul 
urîtă; cîte-odată da, alteori nu; într-un anumit 
raport da, într-altul, nu; aici da, dincolo nu; 
pentru unii da, pentru alții nu. Frumusețea ce nu 
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se înfățișează cu față, cu brațe sau cu alte 
întruchipări trupești; frumusețe ce rămîne ea 
însăși cu sine, pururea identică sieși prin 
unitatea formei. Aici este, iubite Socrate, grăi 
străina din Mantineia, tocmai aici e rostul vieții 
noastre! Căci dacă viața merită trăită prin ceva să 
o trăiască omul, numai pentru acela merită, care 
ajunge să contemple frumusețea însăși.” 

Diotima substituie simbolicii închise a lui 
Aristofan, atașată reconstituirii sferei inițiale, 
într-o încercare de refacere a unității pierdute, o 
simbolică deschisă; iubirea platoniciană nu mai 
este identitate și repetiție, iubirea umblînd “după 
naștere și creație în frumos”, în așa fel încît 
obiectul să fie în cele din urmă “nemurirea” sau 
“dorința de a face ca binele să ne aparțină 
mereu”. Jean-Francois Mattéi consideră că 
“recursul la nemurire și la bine, sursă a apariției 
unei ființe noi și deiferită de cea veche, introduce 
în simbolica amoroasă dimensiunea esențială a 
timpului și a alterității. Simbolul nu ne pune 
doar în prezența a două elemente asemănătoare 
puse în slujba reconstituirii identității prime; el 
apropie două elemente lipsite de asemănare, 
unul vizibil, celălalt invizibil, a căror disparitate 
constitutivă lasă să se ghicească transcendența 
iubirii.”  Filosoful francez susține că mitul lui 
Aristofan răpește sexualității întreg misterul, 
mulțumindu-se să reconstituie unitatea 
imanentă doar prin contactul jumătăților 
singuratice, un contact mai mult epidermic, după 
spusa lui Chamfort; simbolul Diotimei integrează 
în căutarea amoroasă cifrul transcendenței. 
Misterul lui Eros ține de ordinul nevăzutului, 
dialogul platonician relevînd cifrul misterului 
iubirii. Discursul Diotimei, și întregul dialog se 
pretează unei definiții a simbolului pe care a dat-
o Henry Corbin: “ Simbolul este cifrul misterului, 
singurul mijloc de a spune ceea ce nu poate fi 
înțeles altfel; nu este niciodată explicat o dată 
pentru totdeauna, ci totdeauna de descifrat din 
nou, la fel cum o partitură muzicală nu este 
niciodată descifrată o dată pentru totdeauna, ci 
cere o execuție totdeauna nouă.” 

Dialogul Banchetul este o poveste în poveste, 
Apolodor fiind rugat de un prieten, Glaucon, să-i 
povestească despre cele discutate cu mulți ani în 
urmă în ziua în care Agathon dădea un banchet, 
celebrînd astfel primul său premiu obținut 
pentru scrierea unei tragedii. Dialogul este 
compus din trei părți distincte: teorii non 
filosofice despre iubire (Fedru, Pausanias, 
Eriximah, Aristofan și Agaton), concepția 
socratică a iubirii, expusă de Diotima, și elogiul 
final al lui Socrate, făcut de Alcibiade. S-a spus 
de multe ori că prin vocea Diotimei vorbește 
Socrate; Leon Robin, unul din ultimii mari 
platoniști, susține că în adevăr Platon este cel 
care îsi expune ideile despre Eros. Treptele 
inițierii desăvîrșite, așa cum sînt prezentate de 

Diotima, încep cu căutarea corpurilor frumoase, 
continuă cu prețuirea frumosului sălășluit în 
suflete, treapta supremă fiind cunoașterea 
frumuseții în sine, “să contemple frumusețea cea 
limpede, curată, neprihănită…nu aceea plină de 
carne și colorație omenească sau de cîtă altă 
zgură a firii muritoare!” Același gînd platonician 
îl întîlnim și în dialogul Phaidros, cînd filosoful 
grec arată cum iubirea exprimă această căutare a 
inteligibilului; omul care a fost inițiat, care a 
contemplat mulțime de lucruri, care păstrează în 
el amintirea realităților inteligibile, la vederea 
unui chip care aduce cu cel zeiesc, “desprins 
parcă din chipul frumuseții însăși”, omul este 
încercat de înfiorare, de ceva nedeslușit izvorît 
din via admirație, se învăpăiază, iar “raza aceasta 
a frumuseții dă aripilor sale o nouă viață.” 

La banchetul anual, din 7 noiembrie 1474, al 
Academiei platonice din Florența, Lorenzo dei 
Medici și alți membri ai Academiei și-au 
exprimat dorința ca Marsilio Ficino să reia și să 
dezvolte comentariul la dialogul platonician 
Banchetul. Ficino, prin structura sa sufletească 
era predispus la accese de melancolie; într-una 
din perioadele de profundă depresie, prietenul 
său Giovanni Cavalcanti îl îndeamnă să studieze 
mai îndeaproape dialogul lui Platon și să scrie un 
comentariu. Acest comentariu inițial avea să fie 
dezvoltat pentru banchetul din 7 noiembrie, zi în 
care platonicienii aniversau nașterea și 
comemorau moartea ilustrului înaintaș, a cărui 
naștere și moarte se petrecuseră în aceeeași zi. 
Discursul Asupra iubirii, al lui Marsilio Ficino, 
debutează cu o constatare: “Noi toți și neîncetat 
iubim și fiecare în alt fel, iar toți aproape iubim 
greșit.” Diotima este cea care poate lumina 
adevărata natură a Erosului, cea care ne arată 
cum să evităm calea prin care să ne prăbușim  în 
Răul cel mai adînc sau calea prin care ne putem 
înălța la Binele cel mai înalt. Erosul este cel care 
însuflețește materia, spiritul îngeresc și sufletul 
lumii, “el deșteaptă ceea ce doarme în amorțirea 
nemișcării, luminează ceea ce este întunecat, 
însuflețește ceea ce e fără viață, modelează ceea 
ce e fără formă și desăvîrșește ceea ce e 
nedesăvîrșit.” Erosul le însoțește totdeauna pe 
cele două Afrodite, pe cea “cerească” și pe cea 
“obștească”, prima este inteligența spritului 
îngeresc, cea de a doua fiind puterea de 
plăsmuire a sufletului lumii; prima contemplă 
frumusețea divină și își ia inspirațiile creatoare 
din această frumusețe, cea de a doua admiră 
frumusețea corpurilor. Dumnezeu a lăsat 
oamenilor puterea și libertatea de a alege; 
plăsmuite din materie corpurile au ales să dea 
viață, “îngreuiate de această năzuință firească, 
sufletele s-au coborît, după doctrina lui Platon, 
în lumea materiei”, scrie Ficino. Omul poate 
cunoaște natura adevărată a ființei supreme, 
afirmă umanistul florentin, poate iubi lumina 
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supranaturală numai iubind pe Dumnezeu; 
unirea cu Dumnezeu este posibilă după moarte, 
cînd sufletul s-a eliberat de materia corpului și se 
întoarce în sînul unității supreme. “Să 
mărturisim, așadar, fără nici o restricție, că Eros 
este un zeu mare si vrednic de toată admirația 
noastră, și să fim stăruitori pe calea iubirii, al 
cărei scop final este frumusețea”, ne îndeamnă 
Marsilio Ficino. O frumusețe despre care dau 
seamă gîndirea, vederea si auzul, comunitatea 
platonică gîndind doar la ceea ce este înalt, 
sublim. 

Printre continuatorii neoplatonismului 
Academiei florentine s-a numărat și Leone 
Ebreo, filosof evreu născut în Spania, care a 
emigrat în Italia din cauza persecuțiilor 
religioase din timpul domniei lui Ferdinand și a 
Isabelei; Leone Ebreo este cunoscut pentru 
cartea sa apărută postum, Dialoghi di Amore, 
calchiind în bună măsură titlul carții lui Marsilio 
Ficino, Sopra lo amore, care în timpul vieții lui 
Leone Ebreo circula doar în manuscris. Pentru 
Leone Ebreo haosul de la originea lumii era 
starea inițială, naturală a materiei cosmice, o 
materie plină de forme nerealizate care existau 
ca simple posibilități. Toate schimbările care 
aveau să se producă în haosul inițial pentru a se 
ajunge la liniile ordinii cosmice au fost 
determinate de un factor atotputernic, numit 
mitologic Eros, iar psihologic iubire. După ce a 
urmărit separarea și unirea elementelor materiei 
anorganice, apoi a elementelor lumilor vegetală 
și animală, Leone Ebreo ajunge la treapta cea 
mai înaltă a perfecțiunii relative, omul, a cărui 
superioritate este asigurată de gîndirea rațională. 
Aceasta începe cu simțul vederii, ochii fiind 
poarta cunoașterii intelectuale, ochii procurînd 
omului o cunoaștere completă a lucrurilor, 
celelalte patru simțuri oferind o cunoaștere 
parțială. Ultimul termen al străduinței sale de a 
înțelege lumea era ideea de divinitate; dar ce idee 
ne-am putea noi forma despre Dumnezeu? 
Dumnezeu, susținea Leone Ebreo, i-a dat omului 
posibilitatea ca prin comparații succesive să se 
apropie cu închipuirea de ideea perfecțiunii. Dar 
o asemenea reprezentare se poate realiza printr-
un avînt al sensibilității, sub forma unei porniri 
irezistibile a iubirii, forma cea mai înaltă a 
iubirii, a iubirii omului pentru Dumnezeu. 

Mitul unității prime povestit de Aristofan în 
dialogul Banchetul trimite și la mitul 
androginului, al bisexualității; dacă astăzi prin 
bisexualitate se înțelege starea unui organism 
care prezintă caracteristicile celor două sexe, în 
antichitate, unde comportamentul sexual era 
guvernat de un anumit număr de cutume mai 
mult sau mai puțin explicite, bisexualitatea 
însemna posedarea simultană sau succesivă a 
celor două sexe de același individ. În acest sens, 
bisexualitatea era pretutindeni și nicăieri; în 

realitate, era considerat un fenomen mostruos, 
condamnat fie să dispară fie să rămînă în 
marginea societății; în mitologie, bisexualitatea 
se găsește pretutindeni, cel mai cunoscut fiind 
mitul lui Tiresias. Într-o zi plimbîndu-se pe 
muntele Cillenea a văzut doi șerpi împreunați; 
sînt mai multe versiuni, fie i-a separat, fie i-a 
rănit, fie a ucis femela; urmarea gestului său a 
fost transformarea lui Tiresias în femeie. După 
șapte ani plimbîndu-se prin același loc, a văzut 
din nou un cuplu de șerpi; a intervenit în același 
fel ca prima dată și a revenit la sexul inițial. Într-
o zi cînd Zeus și Hera discutau despre cine 
resimte o mai mare plăcere în dragoste, bărbatul 
sau femeia, s-au gîndit să-l întrebe pe Tiresias 
care fusese succesiv și bărbat și femeie. Tiresias a 
răspuns fără ezitare că, dacă plăcerile iubirii s-ar 
compune din zece părți, femeia ar avea nouă si 
bărbatul una singură. Răspunsul a înfuriat-o pe 
Hera, care vedea astfel dezvăluit secretul sexului, 
și l-a pedepsit orbindu-l; atunci, Zeus i-a acordat 
darul profeției și privilegiul de a trăi șapte 
generații umane. O frumoasă descriere literară a 
mitului lui Tiresias face Ovidiu în cartea a III-a 
din Metamorfoze. În poemul amintit, Ovidiu 
amintește șase schimbări de sex, din bărbat în 
femeie, din femeie în bărbat: Tiresias, Sithon, 
Hermaphroditus, Mestra, Iphis și Kainis. 
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*** 
n cartea a IV-a din Metamorfoze, Ovidiu 
povestește mitul lui Hermaphroditus într-
un text de o originalitate absolută; Ovidiu 

este primul scriitor care stabilește o legătură 
explicită între bisexualitate și homosexualitate. 
În amplul său poem, Ovidiu adună și 
repovestește mituri de origine greacă sau din 
Orientul mijlociu, fiecare mit făcînd aluzie la o 
schimbare de formă; cărțile a III-a și a IV-a 
constituie un vast ansamblu în care sînt evocate 
legendele tebane. În timpul unei serbări bahice, 
fiicele lui Minyas nu-și întrerup muncile casnice, 
stau închise în case și își trec timpul povestind, 
fiind deopotrivă naratoare și protagoniste; cele 
trei surori torc lîna, mînuiesc cu dibăcie daracul, 
fusul, suveica, povestind întîmplări din viața lui 
Piram și a lui Tisbe, a lui Venus și Marte, gelozia 
Clytiei față de Leucothoe. Cea de a treia soră, 
Alcithoe, povestește despre nimfa Salmacis și cel 
născut din iubirea dintre Mercur și zeița 
Citereida. 

Aflată la izvorul unde “își scaldă făptura 
frumoasă”, Salmacis zărește un tînăr de care se 
îndrăgostește pe loc “și-ndată dori să îl aibă”. 
Tînărul care abia “ajunse de trei ori cinci ani” nu 
păru a înțelege gîndul nimfei, care surprinsă de 
refuz, se retrase într-un desiș asteptînd ca tînarul 
să intre în apă, vederea dezgolitului trup “” 
Nimfa știa că în apă tînărul nu era o pradă care 
să-i scape, și lipindu-se de el îi spuse: 

Ești crud, dar zădarnic te-i zbate; 
Nu-mi vei scăpa; o zei, niciodată nu vină 
Ziua menită să ne despartă pe unul de altul!. 

Zeii i-au împlinit rugămintea, au împreunat 
cele două trupuri, îmbrățișarea lor strînsă 
păstrînd “o singură formă-ndoită; / N-o poți 
numi nici barbat nici femeie, căci pare că este / 
Și una și-alta, nici una, nici alta.” 

Rugămintea nimfei Salmacis de a rămîne 
același trup cu tînărul Hermaphroditos 
amintește de iubiții care ar putea să se adreseze 
lui Hefaistos spunîndu-i că ar vrea să rămînă 
pururea împreună, fiecare dorind “să se apropie 
și să fie contopit cu persoana iubită de dînsul; 
din două să se facă o singură ființă. Pricina 
lucrului stă tocmai în vechea noastră natură, care 
era astfel încît alcătuia un întreg. Ei bine, Eros 
nu-i decît numele acestui dor, al acestei năzuințe 
catre unitate”, spune Aristofan în Banchetul. 
Ființa formată prin contopirea lui Salmacis cu 
Hermaphroditos amintește de ființele 
primordiale, prototipuri aflate dincolo sau 
dincoace de orice diferențiere, inclusiv sexuală. 
Contopirea celor doi instaurează o stare de 
nediferențiere care blochează orice activitate și 

deci orice generare, și care îngheață totul într-o 
uniune permanentă și sterilă; dispare pîna și 
noțiunea de sex, căci avîndu-le pe amîndouă, 
este ca și cînd nu ar avea nici unul. Prin 
contopirea cu Hermaphroditus, Salmacis a 
devenit pe jumătate bărbat, în schimb tînărul a 
devenit jumătate femeie, cerîndu-le părinților să 
facă din izvorul nimfei o apă devirilizantă, prin 
aceasta răzbunîndu-se pe Salmacis care va trebui 
să-i facă avansuri, inversînd astfel rolurile 
consacrate, bărbaților să fie activi, iar femeilor să 
fie pasive.  Salmacis este una din nimfele din 
anturajul zeiței Diana/Artemis și ar fi trebuit să 
aparțină grupului celor care se ocupau cu 
vînătoarea, ocupație specific bărbătească, atît 
pentru greci, cît și pentru romani, dar nimfa 
aparținea în întregime femininului, nu se 
preocupa decît de aspectul fizic, fiind considerată 
o femeie de o feminitate exacerbată. Ființa dublă 
rezultată din unirea unei ființe cu o feminitate 
exacerbată și o ființă a cărei masculinitate încă 
nu se afirmase, apare ca o ființă efeminată. În 
cadrul general al societății grecești, 
comportamentul activ era rezervat bărbaților și 
se exprima mai ales prin participarea la războaie, 
în vreme ce comportamentul pasiv revenea 
femeilor a căror funcție socială se rezuma la 
reproducerea în cadrul căsătoriei și la creșterea 
copiilor. 

În antichitate orice discuție despre 
bisexualitate are ca punct de plecare mitul 
povestit de Aristofan în Banchetul. El vorbeste 
despre unitatea primordială a cărei nostalgie 
subzistă în însăși inima separării care implică 
uniunea sexuală. Pentru Aristofan, Eros este 
singurul zeu care permite oricărei ființe umane 
să împlinească dorința cea mai profundă: să se 
unească din nou cu jumătatea lui înșuși de care a 
fost separat. În discursul său intervin elemente 
de ordin antropologic, cosmologic și chiar 
teologic; a refuza separarea, înseamnă a menține 
haosul. Separarea cerului de pămînt, a zeilor de 
oameni, diferența între sexe sînt solidare una cu 
alta și asigură menținerea unei ordini 
antropologice, cosmologice și chiar teologice, 
punș în discuție ființele duble ale mitului 
povestit de Aristofan. “Într-un atare context, 
scrie Luc Brisson, heterosexualitatea nu se opune 
deloc homosexualității. Homosexualitatea 
masculină sau feminină nu poate, în contextul 
acestui mit, fi considerată ca o devianță a 
heterosexualității, căci cele două cupluri 
bărbat/bărbat, femeie/femeie, sînt la fel de 
originare precum cuplul bărbat/femeie sau 
femeie/bărbat.” Aceeași idee o întîlnim la Freud, 
care, vorbind despre legenda plină de poezie 
povestită de Aristofan, afirmă că putem fi 
surprinși că procesul separării poate face ca un 
bărbat să fie atras nu de o femeie, ci de un 
bărbat, la fel cum sînt femei pentru care femeia 

Î 
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reprezintă un obiect sexual. Pentru Aristofan 
dorința de contopire este o nostalgie și ea implică 
o reîntoarcere în trecut. În dialogul său, Platon 
va da iubirii un alt obiect în așa fel încît să 
ajungă la o adevarată contopire între subiect si 
obiectul iubirii sale, o contopire care abolește 
contrariile și care asigură nemurirea. 

Androginul, fiu al lui Mercur și al lui Venus, 
se regăsește și în textele alchimice, atît prin apa 
mercurială capabilă să împreuneze “naturile”: 
“Marea este elementul hermafrodit”, spunea 
Zosima, cît și prin figura enigmatică a lui Rebis; 
textele nu disting între androgin (figură a unității 
fericite) și hermafrodit unde subzistă o anume 
monstruozitate. În alchimie ambii reprezintă 
Rebis-ul hermetic. Una din cărțile celebre de 
alchimie, Atalanta fugiens, a lui Michael Maier, 
redă figura hermafroditului. Titlul cărții este o 
trimitere fără echivoc la mitul Atlantidei, tînara 
de neîntregut în cursele de alergare, întrecînd 
toți pretendenții, mai puțin pe Hipomene, care îi 
arunca în cale mere de aur din grădina 
hesperidelor. Michael Maier vede în Atalanta 
“Fecioara alchimică”, o alegorie a lui Mercur 
filosofic fixat și reținut în cursa sa de sulful de 
aur. Cartea este alcătuită din 50 de embleme, 
număr ales nu intîmplător, el fiind 
potențializarea lui cinci, numarul nupțial în 
gîndirea pitagoreică, simbol al uniunii 
principiului cresc și al celui terestru, pentagrama 
fiind deopotrivă emblemă a microcosmosului și a 
androginului. Emblema a XXXVIII-a este despre 
androgin: 

 

Străvechile povești fac din Rebis o ființă 
dublă: 

Androgin, mascul și femelă într-un singur corp, 
Născut pe un munte dublu, el este 

Hermafroditul 
Lui Mercur, zămislit cu preamărita Venus. 
Nu îl disprețuiți pentru sexul său ambiguu, 
Căci acest bărbat-femeie ți-l va da într-o zi pe  

rege. 
 

Care este locul de obîrșie al Rebis-ului? Deși 
cărțile sînt foarte clare, mulți pornesc spre 
munții Rebisului, cu rîvnă și perseverență, dar se 
rătăcesc în obscuritatea care învăluie muntele cu 
două vîrfuri, unul locuit de Hermes, celălalt de 
Venus, un munte dublu, “așa cum îl vedem și pe 
Hermafrodit cu două capete și două feluri de 
membre într-un singur corp.” Din zece mii doar 
unul ajunge pe munte și primește “onoarea 
frunzișului veșnic verde”, este unul dintre cei 
deschiși spre învățătură, dedicat virtuții și 
literelor. 

Franz von Baader a fost cel mai mare teozof 
german, poate chiar european, din secolul al 

XIX-lea; este gînditorul care a acordat problemei 
androginului o importanță deosebită, aspect 
subliniat de Mircea Eliade, David Baumgardt, 
Lidia Xella sau Antoine Faivre. Unul din 
conceptele teoriei lui Baader este androginia 
ontologică, întemeiată pe principiile divin, 
natural și uman; noțiunea de iubire este 
inseparabilă de această triadă. La toate nivelurile 
există două forțe, una masculină activă, cealaltă 
feminină, pasivă, fiecare posedînd totodată un 
aspect al celeilalte, ceea ce va conduce la o unire 
a femininului cu femininul din masculin, și a 
masculinului cu masculinul din feminin, idee pe 
care o vom regăsi la C.G. Jung în cunoscuta sa 
teorie a lui animus și anima. Vorbind despre cele 
două forțe, masculină și feminină, Baader 
introduce termenul colorație, care, după cum 
susține Antoine Faivre, depășește sensul plat pe 
care îl are în limba franceză; “colorația” la 
Baader înseamnă o potențare spirituală, și se 
situează între trup și spirit. Baader se întreabă 
asupra existenței unui androgin primitiv, fără 
lămurirea acestei regiuni obscure misterele 
religiei rămînînd de nepătruns. “Condiția actuală 
a omului, scrie Antoine Faivre, este ea însăși 
capabilă să arunce o oarecare lumină asupra 
acestei chestiuni, deoarece în fiecare dintre noi, 
mascul sau femelă, există cele două puteri 
sexuale, cea ignică și cea apoasă, una dintre ele 
biruind-o întotdeauna pe cealaltă la un același 
individ.” Esoterologul francez se întreabă cum de 
au rămas teologii indiferenți față de ideea unei 
androginii primordiale, Adam nefiind conceput 
separat de la bun început. Cabaliștii admiteau 
existența a doi Adami; primul era un spirit fără 
corp terestru, al doilea era un corp terestru 
animat de un suflet divin. Adamul celest a fost 
dus pe pămîntul obscur și unit cu Adamul 
terestru facînd o singura persoană. Adam avea 
misiunea să mențină în sine starea de 
androginie, dar pentru aceasta trebuia să îndure 
ispita, pentru a depăși spiritul lumii, iar la 
capătul încercărilor să devină Rege atotputernic 
al lumii exterioare. 

În jurul anului 1930, C.G. Jung a început să 
fie interesat de tratate de alchimie, abandonînd 
pentru mulți ani lucrarea care avea să devină 
celebră, Cartea Roșie. Mărturie a interesului lui 
C.G. Jung pentru alchimie sînt cărțile sale 
Psihologie și alchimie, Mysterium 
Coniunctionis, dar și numeroasele sale studii. A 
subliniat de la bun început, alchimia nu se 
bucura nici în vremea sa de un bun renume!, că 
în opus-ul alchimic nu este vorba numai despre 
experimente chimice, ci despre ceva similar cu 
procesele psihice exprimate într-un limbaj 
pseudo-chimic. Alchimiștii recunoșteau că 
ascund adevărul în mod intenționat, că nu caută 
aurul obișnuit ci pe cel filosofic, așa cum caută 
piatra filosofală sau inimaginabilul Rebis 
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hermafrodit. C.G. Jung a recunoscut dintru 
început caracterul preponderent simbolic al 
alchimiei, de altfel tratatele de alchimie sînt 
dificil de citit și de înțeles de cei nedeprinși cu 
profunzimea gîndului, de cei neînvățați să treacă 
dincolo de literă, și pe urmele lui Herbert 
Silberer numește pe drept cuvînt conjuncția ca 
fiind “ideea centrală” a procedurii alchimice. 
“Conjuncția, afirmă C.G. Jung, este fără îndoială 
imaginea primordială a ceea ce numim astăzi 
legătura chimică. Contopirea lor (a 
fierului/Marte și a cuprului/Venus-n.n.) este și o 
legătură amoroasă deopotrivă. Substanțele pe 
care căutau să le lege realiter aveau pentru ei 
(alchimiștii-n.n.) mereu un caracter întru cîtva 
numinos, care tindea cu o voce tare sau joasă 
spre o personificare imaginară. Substanțele le 
apăreau ca fiind de natură hermafrodită și 
conjuncția la care aspirau era o operațiune de 
natură filosofică, și anume unirea dintre formă 
și materie. Din acest caracter dublu, inerent 
substanțelor se explică dublările care apar 
adesea, ca de exemplu cei doi Mercurii, cele 
două sulphura, ca și Venus alba et rubeo și 
aurum nostrum și aurum vulgi.” 

Autor al unui număr impresionat de romane 
și nuvele, considerat unul dintre cei mai 
importanți scriitori din toate timpurile, Honoré 
de Balzac este cunoscut îndeobște pentru amplul 
ciclu romanesc Comedia umană (Moș Goriot, 
Iluzii pierdute, Strălucirea și suferințele 
curtezanelor, Istoria celor treisprezece, Eugénie 
Grandet); deși mai puțin cunoscute publicului 
larg, bine primite în epocă, apreciate de critica 
literară sînt și scrierile filosofice (Pielea de șagri, 
Proscrișii, Elixirul de viață lungă, El Verdugo, 
Capodoperanecunoscută). Balzac este și autorul 
unui roman publicat în 1835, Séraphîta, despre 
care se scrie mai puțin, deși criticii se grăbesc să 
precizeze că nu sîntem în fața unui roman 
marginal, dimpotrivă, cartea se situează în ceea 
ce are mai profund scrisul lui Balzac: “Séraphîta 
este fără îndoială cel mai încîntător dintre 
romanele fantastice ale lui Balzac. Nu din cauza 
teoriilor lui Swedenborg, de care este pătruns 
pînă la ultima fibră, ci pentru că Balzac a reușit 
să dea o strălucire fără seamăn unei teme 
fundamentale a antropologiei arhaice: 
androginul considerat drept imaginea exemplară 
a omului perfect”, scria Mircea Eliade. 

Antropologia lui Balzac prezintă două 
aspecte în aparență antitetice, pe care el vrea să 
le concilieze: ea este deopotrivă pozitivă și 
transcendentă, ceea ce lasă să se întrevadă o 
antropologie cosmică, omul fiind oglinda lumii. 
În Proscrișii, Louis Lambert și Séraphîta Balzac 
ne încredințează gîndirea sa cea mai profundă; în 
Proscrișii deschide calea unei cosmogonii 
supranaturale, în Louis Lambert explică prin 
știința pozitivă toate fenomenele psihice 

paranormale, iar în Séraphîta ne oferă gîndirea 
sa în plenitudinea concilierii naturalismului cu 
spiritualismul, critica ratională cu ipotezele 
transcendentale, fiziologia și ontologia printr-o 
metafizică cu finalitate mistică. “Séraphîta oferă 
spectacolul unanim al pămîntului oamenilor, 
sferelor spirituale și lumii divine. Viul se 
manifestă ca om, ca spirit și ca înger: o singură 
ființă în diversele sale modalități, legînd prin ea 
înșăși și în ea însăși diferitele lumi. Sistemul 
balzacian are ca fundament coerența și 
totalitatea”, afirmă Henri Gauthier. Pentru a 
elabora doctrina inițiatică din Séraphîta, Balzac 
a citit numeroase cărți de misticism și a fost 
influențat definitoriu de Swedenborg, la care 
regăsește idei din gnosticismul alexandrin, din 
misticile indiene, grecești și egiptene, care au 
inspirat teosofii si iluministii secolelor al XVII-
lea și al XVIII-lea. 

În măreția frigului iernii norvegiene din 
primul an al celui de-al nouăsprezecelea veac, în 
apropierea fiordului Stromfiord își fac apariția 
două făpturi, erau Séraphitus și tînara Minna. 
Séraphitus avea o privire melancolică și o 
gravitate maiestuoasă, “totul în această figură 
marmoreană exprima forța și liniștea interioară”, 
iar tînăra Minna era atrasă de el, deși între ei doi 
era un abis pe care fata îl simțea, dar nu-l 
înțelegea: “Aș vrea să nu am nimic al meu; aș 
vrea ca bogățiile mele pămîntești să fie ale tale, 
așa cum sînt deja bogățiile inimii mele; ca 
lumina să nu ajungă la mine decît prin ochii tăi, 
așa cum gîndul meu izvorăște din al tău.” Pentru 
Séraphitus, pe Pămînt nimic nu era statornic, iar 
tînăra era un “biet copil al pămîntului”, care 
trebuia să se supună naturii sale și să trăiască 
alături de alor săi, îndemnînd-o să fie împreună 
cu Wilfrid, în vreme ce el își va urma calea, 
trăind prin sine și pentru sine: “Simt cu spiritul, 
respir cu fruntea, văd cu gîndul.” Venit să o vadă 
pe Séraphîta, Wilfrid îi mărturisește dragostea pe 
care i-o poartă, dar Seraphîta îl respinge 
îndemnîndu-l să-și caute fericirea alături de 
Mina: “Luați-vă, ca să vă văd fericiți înainte de a 
parăsi pentru totdeauna această sferă de 
încercări și de dureri.” Séraphitus-Séraphîta o 
ființă starnie de o frumusețe schimbătoare și 
melancolică, o ființă deosebită calitativ de restul 
muritorilor: Minna vede această ființă ca pe un 
bărbat, Séraphitus, în vreme ce în ochii lui 
Wilfrid trece drept femeie, Séraphîta. 

Androginul din romanul lui Balzac se 
născuse din părinți care fuseseră discipolii lui 
Swedwnborg, despre a cărui gîndire avea să 
vorbească pastorul Becker, ca despre “cea mai de 
neînțeles dintre revelații, ultima izbucnire a 
credinței despre care se spune că a luminat 
asupra maldărului nostru de noroi.” Becker îi 
vorbește tînărului Wilfrid despre cele două vieți 
ale lui Swedenborg, cu precădere cea dintre 1740 
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si 1772, cînd a trăit în tăcere, cufundat în lumea 
spirituală; în 1745 a primit primele porunci din 
cer, cînd o făptură strălucind de lumină i-a spus 
că Dummnezeu l-a ales pentru a desluși 
oamenilor înțelesul cuvîntului său: “În acea 
noapte, ochii omului său interior au fost deschiși 
și pregătiți în așa fel încît să vadă în Cer, în 
lumea Spiritelor și a Infernului; trei sfere diferite 
în care a întîlnit persoane cunoscute, care 
pieriseră sub forma lor omenească, unele 
demult, altele recent”, scrie Balzac. Ființele 
pregătite pentru cer erau, în opinia lui 
Swedenborg, Spirite angelice, dar pentru a 
ajunge la această treaptă ele treceau prin trei 
iubiri: iubirea de sine, iubirea lumii și iubirea 
cerului, care naște Spiritele angelice. Acestea au 
iubirea cerului, întelepciunea sa, au trecut în 
existențele anterioare prin Speranță, Milă, 
Credință și Rugăciune, prin metamorfoze care 
pregăteau nașterea Ființei interioare. Unul 
dintre discipolii înflăcărați ai lui Swedenborg a 
fost baronul de Séraphîtz, căruia Profetul îi 
deschisese ochii omului interior, și care era în 
căutarea unei femei, spirit angelic deopotrivă; 
căsătoria lor a fost expresia armoniei a două 
suflete unite neîncetat. Din dragostea lor s-a 
născut un prunc, Séraphîta, la vederea căruia 
Swedenborg a rostit: “Lucrarea s-a împlinit, 
cerurile se bucură!” Seraphîta, ființa misterioasă 
căreia îi vor pune întrebări pastorul Becker, 
Wilfrid și Minna “însuflețiți cu toții de o 
curiozitate copilărească”. Séraphîta le vorbește 
despre om ca dovadă a legăturii lumii materiale 
și a lumii spritului; Swedenborg susținea că 
universul în întregul său reprezintă un om numit 
marele om, omul fiind reprezentat prin suflet, 
lumea spirituală și prin corp, lumea naturală. 
Personajul Séraphîta afirmă că “în el (om-n.n.) 
se sfîrșește un univers vizibil și finit; în el începe 
un univers invizibil și infinit, două lumi care nu 
se cunosc. Să sărim, fără a cerceta, peste 
prăpastia întruchipată de uniunea dintre un 
univers Material și un univers Spiritual, o creație 
vizibilă, ponderabilă, tangibilă, terminată cu o 
creație intangibilă, invizibilă, imponderabilă; 
cele două sînt complet deosebite, despărțite de 
neant, unite de concordanțe incontestabile, 
adunate într-o ființă care ține și de una și de 
cealaltă!” 

Pentru gnostici, lumina și spiritul sînt un 
întreg, sînt consubstanțiale; cînd gnosticul 
vorbește despre spirit, el nu o face în maniera 
omului modern care vorbește despre o notiune 
abstractă, pentru el spiritul ține înca de materie. 
Sufletul este particulă de lumină și vine din 
Cuvînt. Este ideea pe care o reia Séraphîta, 
adresîndu-i-se pastorului Becker și afirmînd că 
universul nu este decît număr și mișcare, și că 
acestea sînt zămislite de Cuvînt, “rațiunea 
supremă a Vizionarilor și Profeților care au 

înțeles odinioară acel suflu al lui Dumnezeu sub 
care a căzut la pămînt sfîntul Pavel.” Doctrina 
sufletului din Séraphîta este apropiată teoriei 
gnostice; diferitele grade ale existenței 
corespund încarnărilor succesive care marchează 
trecerea de la o calitate a sufletului la alta, în 
tranziția de la natural la spiritual, apoi la divin. 
Pneuma gnosticilor este ființa interioară a lui 
Swedenborg care prin Cuvînt va căpăta 
Cunoaștere și se va îndrepta către Lumină. Este 
drumul pe care îl vor face în final Minna și 
Wilfrid care vor înțelege că Séraphîta/Séraphîtus 
nu pot iubi decît Cerul: “Condu-ne, Séraphîta, 
strigă Wilfrid care veni alături de Minna cu o 
mișcare năvalnică. Da, în sfîrșit mi-ai dat setea 
de Lumină și setea de cuvînt; sînt transformat de 
iubirea pe care mi-ai semănat-o în inimă. Am 
întrezărit Înaltele Mistere, sîntem unul pentru 
altul singura ființă de pe pămînt alături de care 
bucuria și tristețea sînt usor de înțeles; să ne 
rugăm, deci, cunoaștem calea, să mergem.” 

Unii istorici literari au așezat scrierea 
romanul Séraphîta sub semnul gustului 
romantismului pentru subiecte exotice, 
supranaturale, a răspîndirii și avidității 
publicului pentru scrierile oculte semnate de 
Emmanuel Swedenborg, Joachim Martines de 
Pasqually sau Claude de Saint-Martin. Ultimii 
doi autori menționați sînt atașați curentului 
esoteric larg răspîndit în epocă, în vreme ce 
istoricii literari susțin că Séraphîta este o scriere 
mai curînd mistică decît esoterică, și nu este 
deloc surprinzător de vreme ce Balzac expune 
prin personajele sale teoriile lui Swedenborg. 
“Balzac descrie cu o patetică naivitate calitățile 
acestui androgin, viața lui solitară, extazele lui 
contempaltive. Toate acestea, desigur, pe baza 
doctrinelor lui Swedenborg, căci romanul este 
scris mai cu seamă pentru a ilustra și comenta 
teoriile acestuia despre omul perfect”, scrie 
Mircea Eliade, insistînd, în descrierea 
androginului balzacian, pe viața spirituală a 
acestuia, îndreptată în întregime spre cer. Ceea 
ce nu se va mai întîmpla în literatura 
decadentismului farncez si englez, unde 
hermafroditul va genera o deformare a sensului 
prim, accentul mutîndu-se către o supralicitare a 
posibilităților erotice, a senzualității care nu-și 
are loc în lumea androginului văzut de 
Swedenborg și articulat artistic cu măiestrie în 
Séraphîta lui Balzac. Opera lui Swedenborg 
rămîne exemplară prin pasiunea cunoașterii și 
prin certitudinea rațională că iubirea divină este 
măsura întregului nostru comportament în 
această lume. Omul trăiește în comunitate cu 
spiritele supranaturale, Swedenborg descoperind 
“corespondențe” între spiritele cerești si spiritele 
infernale, în funcție de dispozițiile inimii 
fiecăruia. Corpul spiritual al omului se formează 
în funcție de împlinirile voinței amoroase, o viață 
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liniștită și morală pregătindu-l pentru o noua 
existență, omul fiind într-o oarecare măsură un 
microcosmos compus din cer și lume, structurile 
naturale avînd corespondent în lumea cerească. 
Doctrina misticului suedez este însoțită de un 
vast sistem simbolic; deși viziunile sale se 
situează în afara verificării empirice sau 
filosofice, Immanuel Kant le-a găsit demne de un 
comentariu critic. Aceleași viziuni au influențat 
și marcat din plin creațiile unor gînditori și 
scriitori precum Baudelaire, Gérard de Nerval, 
Honoré de Balzac, Goethe, Ralph Waldo 
Emerson, Thomas Carlyle, dom Pernety. 

Mircea Eliade arată că în antichitate 
hermafroditul reprezenta o situație ideală pe 
care  oamenii o actualizau spiritual prin 
intermediul riturilor, în vreme ce hermafroditul 
anatomic era considerat o aberație a naturii: 
“Numai androginul ritual constituia un model, 
deoarece implica nu cumulul organelor 
anatomice, ci, în mod simbolic, totalitatea 
puterilor magico-religioase aferente celor două 
sexe.” Oamenii ai visat la o întoarcere 

misterioasă la armonia anterioară corpului, la 
primul Adam, cel hermafrodit, asemănător celor 
din enigmaticul ținut Idumeea, amintit de versul 
lui Mallarme, Îți aduc copilul unei nopți din 
Idumeea, copilul unei zămisliri solitare. Într-o 
carte despre înțelepciunea formelor, Michel 
Sendrail scria că “sexul nu este decît o convenție 
efemeră legată de servituțile corpului nostru 
terestru. Dar sufletele, în chip ascuns androgine, 
vor descoperi în sfîrșit bucuria lor desăvîrșită 
într-o viață străină de aceea a sexului.” În 
imaginarul alchimic, androginul reunește sulful 
și mercurul, “ceea ce arde și ceea ce curge”, 
amîndouă prezente în materia originală care 
constituie punctul de plecare al Marii Opere, ele 
reprezentînd totalitatea ideală, fiind simboluri 
ale reunirii contrariilor, coincidentia 
oppositorum, într-o unitate autonomă și 
perfectă, figura androginului exprimînd 
întoarcerea la unitatea originală, la totalitatea 
unei lumi. 

◊
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Metamorfoze 
 

itologiile, basmele, poveştile conţin 
povestiri ale unor metamorfoze, zei 
care se transformă în oameni, în 

animale, în plante, oameni care iau diverse 
înfăţişări fie pentru a-i încerca pe alţii, fie pentru 
a scăpa unei soarte potrivnice;  Muma-Pădurii, 
scorpii şi gheonoaie îi transformă pe oameni 
pedepsindu-i pentru că nu le-au dat ascultare. 
Orbiţi de o raţionalitate ce se vrea 
atotstăpînitoare, dar de multe ori îşi arată 
lacunele, oamenii de astăzi, avînd ca vrăjmaş de 
căpetenie „apatia mentală, cenuşa formată de 
cadavrele noţiunilor sedimentate de secole” 
(Vasile Lovinescu), nu iau seamă la substanţa 
mitică, la unitatea fundamentală a fiinţei, 
încercînd să trăiască într-o lume despuiată de 
mister, de sacru, într-o lume din care a fugărit 
magia. Societăţile tradiţionale găseau în mit 
raţiunea suficientă, mai tîrziu basmele şi 
povestirile readucînd în atenţie teme străvechi, 
prezente în mentalul colectiv pe care scriitorii 
doar le-au aşezat în frumoase forme literare. 
René Guénon susţinea că în cazul basmelor 
popoarele împlinesc funcţia unei memorii 
colective, în străfundul lucrurilor găsindu-se o 
lume esoterică, o lume care rămîne de-a pururi o 
mărturie a trecutului. 

Metamorfozele lui Ovidiu povestesc în cele 
15 cărţi scrise în hexametri dactilici istoria lumii 
de la ieşirea din haos pînă la epoca apoteotică a 
lui Iulius Cezar; Ovidiu ordonează istoriile 
metamorfozelor potrivit marelui plan poetic 
îmbinînd abundenţa expresiei, pitorescul, 
plasticitatea, realismul, rezultînd o operă în care 
ilustrul romanist, Pierre Grimal, vedea „un 
veritabil compendiu al mitologiei greceşti, căreia 
îi corelează, în măsura posibilităţilor, valenţele 
legendare romane. Tema generală a acestui 
poem este straniu aleasă: Ovidiu a vrut să 
schiţeze o imensă frescă ce să reprezinte 
transformările suferite de-a lungul timpului de 
către lucruri şi fiinţe; pe fundalul acestor tablouri 
pitoreşti, se creionează o concepţie împrumutată 
filosofiei pitagoreice, ideea că universul se află în 
perpetuă devenire, nefiind fixat, odată pentru 
totdeauna, într-o ordine imuabilă.” Operă 
indefinibiă, Metamorfozele sînt deopotrivă poem 
didactic, epopee, succesiune de epyllia elenistice, 
unite de o derulare cronologică, de la naşterea 
lumii pînă la Iulius Cezar: „Metamorfoza-n noi 
forme a formelor gîndului îmi este/ Să povestesc, 
o zei (şi-acelea-s a voastră lucrare);/ Fiţi de-
ajutor năzuinţelor mele şi-mi duceţi povestea/ 
De la obîrşia lumii pînă în vremurile noastre.” 

Sub ochii cititorului se succed orînduirea vieţii 
pe pămînt, scene din viaţa zeilor, legendele 
tebane, expediţia argonauţilor, povestea lui 
Orfeu, a lui Venus şi Adonis, a lui Midas, 
legendele războiului troian, povestea lui Enea, 
întemeierea Romei, apoteoza lui Romulus, 
filosofia pitagoreică, apoteoza lui Cezar. Toţi 
comentatorii subliniază lungimea ultimului cînt, 
acolo unde Ovidiu aduce un strălucit elogiu lui 
Pitagora: „oricît ar fi fost de departe de zeii/ 
Cerului, s-a ridicat, cugetînd, pîn’la ei şi sorbit-a/ 
Cu ochii minţii tot ceea ce Firea ascunde vederii/ 
Omului. Cînd a pătruns cu-a sa minte şi muncă-
ale Firii/ Taine, le-a împărtăşit omenirii;-
ucenicilor care/ Se minunau în tăcere de-al lui 
cuvînt, le vorbea el/ De zămislirea întinsei lumi, 
începutul a toate.” 

Tema metamorfozei (mutatae formae) 
asigură unitatea conţinutului poemului, după o 
formulă populară în epoca elenistică, din care nu 
lipsesc aluziile erotice, explicabile la autorul unor 
cărţi precum Amoruri sau Arta iubirii. Între 
crearea lumii şi epoca augustiniană sînt narate 
250 de episoade, ordonate după principiul 
cronologic şi al apropierii geografice. Se remarcă 
paralelisme tematice (iubiri, gelozii, răzbunări 
ale zeilor), contraste, legături genealogice, 
similarităţi de metamorfoze, motive recurente 
care nu îngreunează lectura, ci dimpotrivă îi dau 
supleţe. Complexitatea Metamorfozelor au făcut 
deseori să devină o alegere în studierea 
naratologiei. Farmecul lecturii este conferit de 
fluiditatea naraţiunii, de ritmul narativ, de 
uimitoarea diversitate tematică: povestirea unor 
catastrofe cosmice, legende legate de istoria 
naturală, de geografia mitică, povestiri erotice, 
scene de bătălie, istorii patetice de iubire, pasiuni 
incestuoase şi afecţiune conjugală. Considerate 
adeseori ca o sumă mitologică, Metamorfozele, 
văzute în raport cu tradiţia literară şi mitologică 
anterioară, completează povestirile mitologice 
ale literaturii greco-latine, subliniindu-i 
perenitatea. 

După un prim secol d. Hr. glorios cultural, 
odată cu extinderea limitelor imperiului roman 
către Orient, literatura latină degenerează, 
pierzînd din originalitatea de altădată. „La 
mijlocul secolului al II-lea d. Hr., scrie Pierre 
Grimal, o singură operă atestă încă o anumită 
vitalitate. Generată într-o ambianţă spirituală 
complexă, o exprimă chiar şi în contrastele şi 
paradoxurile sale. Ne referim la ciudatul roman 
scris de africanul Apuleius care, în copilărie, 

M 
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fusese educat să vorbească şi să scrie cele două 
limbi de cultură, latina şi greaca. Titlul acestui 
roman, Metamorfozele, este grec; de asemenea 
este greacă lumea în care se desfăşoară 
aventurile narate, dar foarte adesea gîndirea, 
ambianţa spirituală, modalităţile emoţionale, 
traduc deprinderi romane.” Cunoscut şi sub 
numele de Măgarul de aur, romanul lui Lucius 
Apuleius este una din foarte puţinele scrieri 
transmise integral; el redă peripeţiile tînărului 
Lucius care îşi propune să străbată lumea pentru 
a pătrunde tainele magiei. Ajuns în Thessalia, 
Lucius este transformat din greşeală, de tînăra 
Fotis, în măgar; îndrăgostit de Fotis, care îl 
prevenise să se ţină departe de farmecele ei 
(„fugi cît mai departe de focul meu, că de vei fi 
atins numai de-o scînteie de-a mea, vei arde pînă 
la oase şi nimeni nu va putea stinge focul tău în 
afară de mine, care, pricepîndu-mă să dau un 
gust plăcut bucatelor, ştiu să clatin tot aşa de 
plăcut un pat ca şi o cratiţă!”), Lucius acceptă ca 
Fotis, folosind vicleşugurile stăpînei sale, 
Pamfilia, să-l transforme în bufniţă, doar că 
încurcînd cutiile cu alifii miraculoase, Lucius 
este metamorfozat în măgar, rămînîndu-i 
speranţa că va întîlni o tufă din trandafiri, care-i 
va fi leacul pentru a redeveni om. Doar că de 
acum mîncarea îi va fi fînul, romanul picaresc 
dînd glas tribulaţiilor, avatarurilor nedoritei sale 
vieţi de măgar, care nu se termină decît în ziua în 
care Lucius o imploră pe zeiţa Isis să pună capăt 
chinurilor sale. Unii comentatori văd în această 
metamorfoză manifestarea concretă şi pedeapsa 
pentru a se fi lăsat robit plăcerilor trupeşti, după 
cum cea de-a doua metamorfoză va arăta nu 
numai puterea zeiţei Isis, ci şi trecerea de la 
voluptăţile trecătoare la fericirea supranaturală, 
la redeşteptarea şi renaşterea interioare. 

Naraţiunea lui Apuleius nu este strict 
originală, a mai fost o versiune a unui Lucius din 
 Patras, dar Măgarul de aur al lui Lucius 
Apuleius se remarcă nu doar prin talentul şi arta 
prozatorului, ci şi prin două episoade noi, 
povestea lui Amor şi a Psychei, şi legenda lui Isis 
şi Osiris. Basmul lui Amor şi al Psychei este un 
simbol de inspiraţie platoniciană, Lucius 
Apuleius declarîndu-se un filosof platonician, 
pledoaria lămuritoare în acest sens 
fiind Apologia (Despre magie). Fiică a unui rege, 
Psyche era de o frumuseţe nemaiîntîlnită, care 
însă îi alunga pe toţi pretendenţii; oracolul îi 
povăţui pe părinţi să o ducă pe o stîncă, într-un 
loc izolat, să o lase acolo unde va veni „un balaur 
cumplit, foarte sălbatic şi crud” care-i fusese 
hărăzit drept soţ. Blînda adiere a Zefirului avea 
apoi să o poarte pe Psyche într-o vale adîncă, în 
mijlocul unei pajişti înflorite, acolo unde venea 
în fiecare noapte soţul necunoscut, care dispărea 
odată cu ultimul licăr al stelelor, şi care îi cerea 
doar să nu dea ascultare vorbelor surorilor sale, 

care prin vicleşuguri voiau să afle cine este 
misteriosul soţ şi cum de ele nu avuseseră 
asemenea noroc. Psyche nu ştia cine îi este soţ, 
acesta spunîndu-i că-i este cu neputinţă să-l 
vadă, altfel riscînd pentru totdeauna să-l piardă. 
Surorile au încercat să-i strecoare îndoiala în 
suflet şi au convins-o să ascundă o lampă şi în 
timpul nopţii, în vreme ce soţul dormea să-i vadă 
chipul la lumina lămpii: „La vederea lui, însăşi 
lumina lămpii crescu, făcîndu-se şi mai 
puternică. Psyche rămase încremenită în faţa 
unei privelişti atît de neaşteptate. Ea văzu un cap 
strălucitor de raze, un păr bogat, scăldat în 
ambrozie. Astfel, fără să ştie, Psyche se 
îndrăgosteşte ea însăşi de Amor.” Tremurînda 
mînă a tinerei face ca o picătură de ulei încins să-
l atingă pe Amor, iar acesta aşa cum o 
ameninţase pe Psyche „îşi luă zborul în văzduh şi 
dispăru.” Dragostea pentru Psyche nu putea fi pe 
placul zeiţei Venus, mama lui Amor, zeiţa 
ameninţîndu-şi fiul: „Dar am să te fac eu să te 
căieşti de zbenguiala ta amoroasă şi să simţi 
neplăcerea şi amărăciunea acestei căsătorii”, în 
ciuda nedumeririlor explicite ale celorlalte zeiţe 
acre se întrebau cum cea care seamănă în tot 
universul arzătoare dorinţi, să-şi oprească fiul 
„de la dreptul firesc de a lua parte la slăbiciunile 
sexului frumos.” Mîhnită, Psyche rătăcea prin 
lume în căutarea iubitului, în vreme ce Amor era 
închis într-o încăpere izolată din fundul 
palatului, păzit cu străşnicie să nu-şi întîlnească 
iubita. Psyche, primită în palatul său de zeiţa 
Venus era supusă unor grele încercări: să aducă 
zeiţei un smoc din lîna de aur, să-i aducă o urnă 
cu apa din izvorul întunecos care se varsă în 
mlaştinile Styxului, să coboare în Infern şi să 
aducă o cutie în care Proserpina să fi pus puţin 
din frumuseţea ei, toate încercările cu scopul 
tăinuit de a o pierde, de a-şi „elibera” fiul de 
vraja ei. Deschizînd cutia primită de la 
Proserpina, dînd curs pentru a doua oară 
neasemuitei curiozităţi, Psyche este găsită de 
Amor care îi şterge de pe faţă aburii somnului; 
Amor se înfăţişează măritului Iupiter, care îi 
aminteşte toate metamorfozele („în şarpe, foc, 
pasăre, fiară sălbatică şi vită cornută”) pe care le 
suferise pentru a-l scoate din diverse încurcături, 
dar care dă curs rugii acestuia şi îi îngăduie 
căsătoria cu Psyche. 

Comentatorii romanului lui Apuleius 
subliniază la unison influenţa platoniciană în 
mitul central al cărţii, povestea lui Amor şi a 
Psychei; Apuleius în repetate rînduri se 
prezentase ca un iubitor al dialogurilor lui 
Platon. Toate trimiterile sînt către 
dialogul Phaidros, privit critic de 
neoplatonicieni, dar mai îngăduitor de moderni. 
Este unul dintre dialogurile controversate, prin 
situarea în timp (dialog de tinereţe, de 
maturitate, precedînd opera de bătrîneţe), cît şi 
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prin subtitlu, care a fost despre frumos, dar şi 
despre iubire, despre suflet, despre retorică. 
Leon Robin susţine că tema generală este cea a 
discursului, motivul dominant este cel al iubirii, 
iar motivul interferent este cel al sufletului, al 
delirului. Hermeias a fost unul din 
neoplatonicienii care au comentat dialogul lui 
Platon afirmînd că este despre alcătuirea 
interioară a sufletului şi elanul său către ceva 
superior, despre curgerea exterioară a sufletului, 
sufletul purtat de roata cerului despre care 
vorbeşte Platon prin intermediul lui Socrate: 
„Locul acesta supraceresc nici un poet din lumea 
noastră n-a apucat să-l cînte şi nici nu-l va cînta 
vreodată aşa cum se cuvine. Ci iată cum arată el 
– căci trebuie, mai cu seamă cînd vorbim de 
adevăr, să îndrăznim să spunem adevărul. Fiinţei 
însăşi – deci ceea ce există cu adevărat, care nu 
are nici formă, nici culoare, nici nu poate fi 
atinsă, pe care n-o poate contempla decît 
cîrmaciul sufletului, intelectul, şi care reprezintă 
obiectul adevăratei ştiinţe – fiinţei, deci, îi este 
hărăzit locul acesta.” Cosmogoniile orfice au 
văzut în Eros una din divinităţile prime, „primul 
născut”, cum scria Euripide, i-au atribuit funcţia 
simbolică de a separa şi reuni diferitele părţi ale 
lumii, el se smulge primul din masa 
nediferenţiată a Nopţii, pentru a apropia forţele 
contrare, cele două jumătăţi ale oului cosmic, 
cerul şi pămîntul, principiul masculin şi 
principiul feminin , muritori şi zei, după chipul 
mamei sale, Iris, curcubeul reunind cerul şi 
pămîntul de coloana luminii care aducea 
oamenilor mesajele zeilor. Dialogul platonician 
este unul despre natura sufletului, despre 
nemurirea sufletului, despre iubire şi frumuseţe, 
despre iniţiatul şi neiniţiatul în faţa reflexului 
terestru al frumuseţii, despre pasiunea şi drama 
sufletului îndrăgostitului. Sufletele ţintesc către 
adevăratele realităţi, dar în vreme ce unora le 
este dat să privească bolta, cele mai multe rămîn 
prinse „într-un obştesc vîrtej”, iar din îmbulzeala 
cailor şi cîrmacilor multe suflete se schilodesc, 
rămîn cu aripile frînte. Sufletul însoţitor de zeu 
va avea aripi şi va da roată cerului, în vreme ce 
sufletul înrobit de viciu se îngreunează, „îşi 
vatămă aripile şi cade pe pămînt”; sufletele revin 
după o mie de ani, dar sufletul care nicicînd nu a 
apucat să vadă adevărul, nu va avea parte de 
omenească întruchipare: „De aceea, pe bună 
dreptate, doar gîndirii celui care îndrăgeşte 
înţelepciunea îi este dat să aibă aripi.” Sufletul 
care s-a aşezat într-o vieţuitoare omenească a 
contemplat adevăratele realităţi, dar nu toate 
suflete îşi amintesc ce au văzut cîndva, pentru că 
„le lipseşte puterea de-a străvedea pînă la capăt”, 
nu toţi s-au bucurat de frumuseţea văzută în 
toată strălucirea ei, nu toţi au contemplat divina 
privelişte: „Deplinătatea, simplitatea, statornicia, 
fericirea le puteam privi în imagini care, iniţiaţi 
fiind, ne apăreau într-o lumină fără pată, pentru 

că noi înşine eram fără pată şi neînsemnaţi cu 
semnul mormîntului pe care, numindu-l trup, îl 
trăgeam în această viaţă după noi, legaţi de el 
precum o scoică de carapacea ei.” Şi frumuseţea 
pe care ne-o înfăţişează vederea stîrneşte în 
suflet porniri sau atitudini ce se deosebesc după 
cît a înţeles din ceea ce a văzut odinioară; dacă 
unul este mînat doar de plăcere, un altul aduce 
cinstire celui iubit ca unui zeu, sufletul său este 
cuprins de „un val de pulberi nevăzute”, bucuria 
ia locul durerii, iar uscăciunea însoţeşte 
singurătatea, sufletul este între simţiri 
învălmăşite, covîrşit de nefirescul stării, a stării 
pe care „oamenii o numesc iubire”. Basmul lui 
Amor şi al Psychei tălmăcit de Apuleius prin 
lecturile sale platoniciene „sugerează odiseea 
sufletului uman închis în carnea trupului care-şi 
regăseşte în ultimă instanţă patria cerească, 
datorită puterii lui Eros”, scrie Pierre Grimal. 

 

Renașterea lui Psyche. © Luvru / Louvre, Raphaël Chipault 

 

Îmbătrînind, nemaifiind folositor la cărăuşie 
ca altădată, zilele măgarului erau numărate, de 
multe ori fiind ameninţat cu sacrificarea, în 
vreme ce tufa de trandafiri care l-ar fi 
metamorfozat în tînărul de odinioară părea tot 
mai mult o iluzie; chinurile, poverile şi loviturile 
erau tot mai numeroase: „Ei bine, de ce nu 
jertfim o dată pe acest soţ de răspîntie, ba mai 
mult, pe acest adulter universal, ca o meritată 
ispăşire pentru monstruoasele lui porniri 
amoroase. Haide, băiete, zise el, taie-i capul 
numaidecît, aruncă-i măruntaiele la cîini, iar tot 
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restul cărnii păstrează-l pentru masa lucrătorilor 
noştri. Cît priveşte pielea, după ce vom usca-o 
presărînd-o cu cenuşă, o vom duce stăpînilor 
noştri, pe care nu va fi greu să-i convingem că 
dobitocul a fost ucis un lup!” După multe 
peripeţii, măgarul ajunge la Cenchrae, o 
strălucită colonie a Corintului, în plină noapte 
luminată de luna plină invocă puterea divină 
spre a-l elibera de suferinţe: „Scapă-mă de 
această dezgustătoare înfăţişare de patruped, 
înapoiază-mă privirilor alor mei, redă-mi chipul 
lui Lucius. Sau dacă vreo divinitate supărată mă 
urmăreşte cu neînduplecata ei mînie, cel puţin să 
pot muri, dacă nu mi-e îngăduit să trăiesc!” 
Cufundat iarăşi în somn, Lucius se trezeşte 
văzînd ridicîndu-se din ape o faţă divină, 
strălucitoare, încît „te orbea cu întunecata-i 
strălucire”; surprins de apariţie, Lucius, păstrînd 
încă aspectul său de patruped, ascultă cu 
înfrigurare spusele zeiţei: „Iată, Lucius, mişcată 
de rugăciunile tale, am venit eu, Natura, mama 
tuturor lucrurilor, stăpîna elementelor, izvorul şi 
începutul veacurilor, divinitatea cea mai mare, 
regina manilor, cea dintîi între locuitorii cerului, 
tipul uniform al zeilor şi al zeiţelor. Eu sînt aceea 
care cîrmuiesc după voia mea luminoasele 
înălţimi ale cerului, vînturile sănătoase ale mării, 
jalnica tăcere a Infernului. (…). Eu vin la tine, 
mişcată de nenorocirile tale, vin binevoitoare şi 
prielnică. Şterge-ţi acum lacrimile, încetează de a 
te mai tîngui, alungă tristeţea, căci în curînd prin 
voinţa mea va străluci pentru tine ziua mîntuirii. 
Fii, deci, foarte atent la ceea ce-ţi voi porunci!” 
Ziua care urmă era închinată cultului zeiţei, cu 
ample procesiuni, cu mulţimi iniţiate în divinele 
mistere, iar în acea adunare, marele preot îi 
întinse măgarului coroana în care străluceau 
trandafirii care îi aduceau schimbarea: „în sfîrşit, 
Lucius, ai ajuns în portul Odihnei şi în altarul 
Îndurării! Nici naşterea ta, nici înalta-ţi poziţie 
socială, nici chiar această învăţătură prin care te 
distingi nu ţi-au fost de nici un folos, căci 
pornind pe drumul alunecos al unei tinereţi 
înflăcărate şi aruncîndu-te în plăceri nedemne de 
un om liber, ai plătit scump o curiozitate fatală.” 
Lucius era chemat la o nouă viaţă, aşa cum îi 
prevestise zeiţa Isis, intrînd în sanctuarul 
templului, el păşea către misterele care echivalau 
cu o moarte de bunăvoie şi cu o viaţă închinată 
cultului zeiţei: „M-am apropiat de hotarele 
morţii, am călcat pragul Proserpinei şi de acolo 
m-am întors, trecînd prin toate elementele. În 
mijlocul nopţii, am văzut soarele strălucind cu o 
lumină orbitoare, m-am apropiat de zeii 
Infernului şi de zeii cerului, i-am văzut la faţă şi 
i-am adorat de aproape. Iată, ţi-am spus lucruri 
pe care, deşi le-ai auzit, eşti totuşi osîndit să nu 
le înţelegi!” În cîteva propoziţii sînt redate cu 
expresivitate trăirile celui ce-şi leapădă straiele 
de profan pentru a îmbrăca mantia albă a 
iniţiatului; după ceremonia care îl readusese 

printre semeni, Lucius era aşteptat pentru 
iniţierea în misterele atotputernicului tată al 
zeilor, „invincibilul Osiris, primul dintre marii 
zei, cel mai strălucit dintre cei puternici, cel mai 
puternic dintre cei străluciţi, regele 
nemuritorilor şi domnitorul suprem”, zeu care îi 
apăru aievea povăţuindu-l să revină în for, să-şi 
reia glorioasa carieră de apărător al dreptăţii. 

Lucius Apuleius se prezenta ca descendent al 
familiei lui Plutarh, de la care poate că a 
moştenit înclinaţia spre scris şi adoraţia cultului 
zeiţei Isis, Plutarh fiind autorul unei cărţi 
celebre, Despre Isis şi Osiris; la rîndul lui, 
Plutarh fusese inspirat de filosofia lui Platon, în 
scrierile căruia erau prezente Egiptul şi civilizaţia 
egipteană, ceea ce ne ajută în înţelegerea unor 
rodnice filiaţii intelectuale. Plutarh ne învaţă că 
cel mai frumos dar pe care ni-l face Divinitatea 
este cunoaşterea adevărului, iar cercetarea 
adevărului înseamnă şi cunoaşterea zeilor, 
învăţătura sfîntă fiind în opinia şi credinţa 
cărturarului cultul zeiţei Isis, „cunoaşterea 
Fiinţei dintîi şi atotstăpînitoare, pe care numai 
mintea o poate pricepe.” Textelepiramidelor dau 
seamă de mitul lui Isis şi al lui Osiris, legendarul 
rege ce a instaurat dreptatea, i-a învăţat pe 
egipteni agricultura. Seth, fratele său, 
nemulţumit de faima lui Osiris, îl atrage într-o 
capcană, îl închide într-un chivot pe care îl 
aruncă în Nil, chivot pe care îl găseşte Seth care 
recunoscînd trupul lui Osiris îl taie în 
patrusprezece bucăţi pe care le împrăştie în delta 
Nilului. Isis regăseşte bucată cu bucată din 
trupul lui Osiris, mai puţin „părţile ruşinoase” 
despre care Diodor din Sicilia spunea că nici 
unul din părtaşii la nelegiure nu a vrut să le ia şi 
că au fost devorate de peşti. „Dar Isis, scrie 
Diodor din Sicilia, socoti că şi acestea (părţile 
ruşinoase – n.n.) sînt cu totul vrednice de 
cinstirile cuvenite zeilor. Aşadar, pregăti un 
mulaj al acestora, poruncind să fie aşezat în 
templu şi preamărit, prin iniţieri şi sacrificii, ca o 
icoană. Ele trebuiau să se bucure de cinstirile 
cele mai mari. Şi de aceea elenii care şi-au luat 
celebrarea orgiilor din Egipt, cum şi serbările 
întru slava lui Dionysos, preamăresc această 
parte a trupului pe care o numesc phalos prin 
mistere, prin iniţieri spre mărirea zeului şi prin 
sacrificii.” Horus, fiul lui Isis şi al lui Osiris va fi 
cel care va răzbuna moartea tatălui, îl va învia pe 
Osiris ca „persoană spirituală” şi ca energie 
vitală: „Osiris! Tu erai plecat, dar ai revenit; 
dormeai, dar te-ai trezit; ai murit, dar trăieşti din 
nou.” Mai tîrziu teologii noului imperiu îl vor 
numi pe Ra, zeul solar, „Unul-adunat-
împreună”, reprezentat sub forma lui Osiris 
mumie, purtînd coroana Egiptului de Sus, sau 
cum spunea Rundle Clark „Ra ca zeu 
transcendent şi Osiris ca zeu emergent constituie 
manifestările complementare ale divinităţii.” 
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Popularitatea lui Osiris sporea, el fiind singurul 
zeu egiptean care, asasinat, a triumfat asupra 
morţii. Scriind despre romanul Măgarul de 
aur al lui Apuleius, Mircea Eliade îl găseşte ca 
fiind cel mai preţios document din întreaga 
literatură antică privitoare la mistere; ceea ce 
povesteşte Lucius este despre experienţa morţii 
şi a învierii. Neofitul coboară în Infern, se 
apropie, contemplă şi li se închină unor zei, se 
simte identificat cu Osiris-Ra, care este veşnic şi 
nemuritor, doar trupul îi este tăiat în bucăţi şi 
împrăştiat de  Seth, bucăţi pe care le-a reunit Isis 
dovedind astfel că „Fiinţa substanţială, substanţa 
pur inteligibilă, stăpînul binelui, este mai presus 
de orice schimbare sau alterare. Firea trupească 
şi sensibilă primeşte din el eidos, forme şi 
chipuri, ce sînt imprimate în ea ca un sigiliu în 
ceară”, scrie Plutarh, povăţuindu-şi cititorul să 
ţină seamă că firea cea mai desăvîrşită are în 
alcătuire trei părţi: substanţa inteligibilă (eidos), 
materia şi ceea ce rezultă din amestecul lor. 
Călăuziţi de gîndire şi filosofie, oamenii se vor 
iniţia în mistere: „înţelegerea fiinţei pure, sfîntă 
şi inteligibilă, este ca o străluminare ce ne 
străfulgeră sufletul într-o clipă, nelăsîndu-ne să 
observăm şi să simţim prezenţa ei decît o singură 
dată.” Doar cei care prin dreaptă judecată se 
ridică deasupra amestecului de confuzii şi păreri, 
pot avea revelaţia adevărului cel mai limpede, 
pot atinge epoptia, cea mai înaltă treaptă de 
iniţiere. 

Destinul cuplului regal, Isis şi Osiris, este 
sursa civilizaţiei faraonice, adepţii enigmaticei 

religii egiptene parcurgînd diverse garde de 
iniţiere, celor de la cel mai înalt grad fiindu-le 
rezervată o învăţătură profundă şi putinţa de a 
vedea Lumina care nu se arată decît celor ce şi-
au desăvîrşit iniţierea. Textele piramidelor şi 
tratatul Despre Isis şi Osiris, al învăţatului grec 
Plutarh, el însuşi iniţiat în mistere, sînt sursele 
majore ale mitului osirian, cele două texte fiind 
separate de trei milenii în care această cale a 
cunoaşterii a fost străbătută de sute de generaţii 
de adepţi ai cultului celor doi zei, mitul osirian 
inspirînd peste veacuri opera cu substrat 
iniţiatic, Flautul fermecat, a lui Mozart. Prin 
doliu şi căutarea soţului iubit, Isis creează 
ritualuri, simboluri, evocări ale încercărilor prin 
care a trecut pe acre le uneşte ci iniţierile sacre 
pentru ca iniţiaţii să le trăiască la rîndul lor. Ea 
va reconstitui învăţătura primordială pe care o 
transmite adepţilor arătîndu-le pietatea şi 
energia de care au nevoie atunci cînd înfruntă 
adversitatea. Poate că nu poate fi imaginat nici 
un ideal mai înalt decît cel evocat de Plutarh cînd 
vorbeşte de fervoarea sa pentru cultul zeiţei Isis; 
convingerile sale arată setea de adevăr şi iubirea 
de înţelepciune şi cunoaştere. Egiptul faraonic 
nu este un stat geografic, este o stare de spirit, un 
mister al vieţii care se înfăţişează în întreaga 
plenitudine celui care bate la poarta templului 
aducînd cu sine partea sa de lumină lăuntrică 
pentru a împrăştia tenebrele. 

Romanul lui Lucius Apuleius, Măgarul de 
aur/Metamorfoze este plasat în rîndul scrierilor 
care descriu universuri imaginare; criticul 
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francez Joel Thomas îl analizează alături 
de Eneida lui Virgiliu şi de Satiricon-ul lui 
Petroniu. Deşi cele trei opere literare diferă ca 
gen, ca epocă în care au fost scrise, autorii lor 
trăind în medii istorice şi circumstanţe diferite, 
ele se regăsesc sun aceeaşi constelaţie imaginară, 
avînd o temă importantă pentru oamenii 
antichităţii, anume călătoria iniţiatică, văzută ca 
pelerinaj, acces către un centru, totul în 
încercarea de a depăşi cotidianul. Joel Thomas 
afirmă că privind cele trei universuri din scrierile 
amintite, vom descoperi „trei căutări, sau mai 
exact aceeaşi căutare la trei nivele ontologice 
diferite. Toate se situează în raport cu aceeaşi 
concepţie asupra Absolutului, dar privirile 
asupra lui sînt diferite”:  Eneida va fi „calea 
regală”,Măgarul de aur reprezintă „calea de 
mijloc”, iar Satiricon reprezintă „calea 
parodică”. Măgarul de aur este o scriere care 
ţine de domeniul a ceea ce este mişcător, nesigur, 
tema metamorfozei înscriindu-se într-un 
ansamblu simbolic coerent în care nefericitul 
Lucius face experienţa unei stări de nelinişte în 
care se vede lipsit de putinţa de a comunica şi 
experimentează zilnic teama de a fi ucis în 
mijlocul unei indiferenţe generale, poate 
asemenea lui Acteon care o privise pe Diana în 
timp ce se scălda, scenă redată în cartea a doua, 
prevestind oarecum metamorfoza şi nefericirile 
celui ce nu ţinuse seamă de îndemnul Byrrhenei 
„Tot ce vezi este al tău!”, obsedat fiind de dorinţa 
de a cunoaşte magia şi avatarurile sale: „Din tot 
ce vedeam, îmi închipuiam că nimic nu era aşa 
cum mi se înfăţişează în realitate. Mi se părea că 
absolut totul se metamorfozase prin puterea 
infernală a unor descîntece. Astfel, pietrele de 
care mă loveam, în închipuirea mea erau oameni 
împietriţi, păsările pe care le auzeam, oameni 
acoperiţi cu pene, arborii de dincoace şi de 
dincolo de zidurile oraşului, şi aceştia erau tot 
oameni încărcaţi cu frunze, iar apele curgătoare 
izvorau din trupurile lor omeneşti; credeam că 
statuile şi icoanele erau gata să pornească, 
zidurile să vorbească, boii şi celelalte vite de 
acelaşi fel să facă profeţii, că din cer chiar, din 
cerul adevărat şi din globul înflăcărat al soarelui 
vor sosi pe neaşteptate anumite prorociri.” Cu 
aceste trăiri ale lui Lucius aflat în casa Byrrhenei, 
care îl previne asupra primejdioaselor 
vicleşuguri şi momeli nelegiute urzite de Pamfile, 
gazda lui Lucius, ne apropiem de o situaţie pe 
care o vom regăsi pe parcursul romanului: 
lucrurile nu sînt ceea ce par a fi! Astfel sîntem 
incitaţi, crede Joel Thomas, să căutăm o 
arhitectură simbolică ascunsă, să descoperim 
esenţialul în spatele aparenţelor; tema 
deghizării/travestirii lui Thrasyleon este o 
învăţătură pentru a ocoli forţele regresive şi 
pericolul aparenţelor, un îndemn la a căuta 
esenţialul dincolo de aparenţe. 

Romanul lui Apuleius stă sub semnul 
călătoriei, al căutării trandafirilor salvatori care 
i-ar fi permis lui Lucius să-şi recapete înfăţişarea 
omenească, „numai mestecînd trandafiri, vei 
scăpa de acest chip de măgar şi, revenit la starea 
ta de mai înainte, vei fi din nou dargul meu 
Lucius”, îi spune Fotis după ce a greşit cutiile în 
care stăpîna ţinea leacurile miraculoase. Nu este 
locul să insistăm asupra simbolismului 
trandafirului care în ansamblu, roză şi spini, 
simbolizează natura complexă a iniţierii, 
căutarea spiritualităţii, iar despre acestea dau 
seamă Romanul trandafirului, Gradina 
trandafirului a lui Saadi sau scrieile care 
întemeiază mişcarea rozicruciană; 
romanul Măgarul de aur este orientat în jurul 
căutării tradafirului: „Apuleius, scrie Joel 
Thomas, este fără îndoială primul, în istoria 
literaturii, care a urmărit acest simbol în manieră 
constantă de la un capăt la altul al povestirii sale, 
şi de a fi făcut din el însuşi centrul întregii 
căutări.” În opinia criticului francez, romanul lui 
Apuleius putea să se intituleze Romanul 
trandafirului, trandafirul fiind evocat de 15 de ori 
cu trimiteri la cîmpurile vizual, gustativ sau 
tactil; trandafirul nu putea lipsi din descrierea 
zeiţei Isis: „Rochia ei, din cea mai fină pînză de 
in, era în diferite culori care se schimbau, trecînd 
rînd pe rînd de la albul orbitor al crinului la 
galbenul şofranului şi la roşul aprins al 
trandafirului.” Trandafirul este invocat în 
pasajele erotice ce descriu noaptea plină de 
pasiune trăită împreună cu Fotis: „se apropie de 
mine aruncîndu-mi buchete de trandafiri şi 
avînd sînul plin de petale de trandafir scuturate”, 
„şi cu mica-i palmă tradafirie acoperindu-şi 
puţin gingăşiile”. Altădată priveşte cu nesaţ 
tradafirii care-i erau salvarea, dar de care nu se 
putea atinge: „se plecau într-o parte încărcaţi de 
roua dimineţii, nişte trandafiri de o prospeţime 
virginală”, sau pajiştea fermecătoare unde 
„străluceau nişte minunaţi trandafiri de un roşu 
aprins”. O singură apropiere explicită între 
tradafir şi parfumul său: „mă mîngîiam cu slaba 
speranţă că primăvara, care tocmai revenise, va 
acoperi cîmpiile cu o mulţime de flori proaspete 
şi va îmbrăca pajiştile în haină purpurie, că în 
curînd, spărgînd închisoarea lor de ghimpi şi 
răspîndind un parfum delicios, aveau să 
înflorească trandafirii, care ar putea să-mi redea 
chipul lui Lucius de altădată.” Metamorfoza lui 
Lucius în om încheie peregrinările nelipsite de 
primejdii, îl aşază în pragul unei noi vieţi, a unei 
vieţi schimbate de succesivele iniţieri; trandafirul 
apare ca un loc nevăzut, ca un creuzet unde se 
elaborează sensul mistic al romanului. 
Metamorfoza şi iluminarea isiacă îi redau vocea 
care va înălţa una dintre cele mai frumoase rugi 
rostite în latină: „Regină a cerului, fie că eşti 
binefăcătoarea Ceres, mama şi născocitoarea 
grînelor, care, bucuroasă că ţi-ai regăsit fiica, ai 
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învăţat pe oameni să înlocuiască vechea ghindă, 
hrană sălbatică, prin alimente mai plăcute, şi 
care locuieşti pe ogoarele de la Eleusis; fie că eşti 
cereasca Venus, care din primele zile ale lumii ai 
unit, printr-o iubire înnăscută, sexele opuse şi ai 
înmulţit printr-o eternă fecundare neamul 
omenesc (…) Mi-ajung atîtea suferinţe, mi-ajung 
atîtea primejdii.” 

În romanul lui Apuleius, călătoria este 
dorinţă de schimbare, depăşire a cotidianului 
care se desfăşoară pe trei planuri: călătoria 
picarescă, plimbînd eroul prin diverse 
medii, magia şi erotismul; aceste ultime două 
teme se regăsesc în literatura posterioară, Joel 
Thomas dînd exemplul celebrelor Memorii ale 
lui Casanova care îmbină cunoaşterea 
supranaturalului (prin magie) şi manifestarea 
vitalităţii (prin erotism), iar M. Carrouge 
afirmînd că magia şi erotismul au în comun 
faptul că sînt în slujba a trei tendinţe primordiale 
ale fiinţei: forţa, foamea şi sexul. Metamorfoza 
lui Lucius are loc în cadrul asocierii magiei şi a 
erotismului, Fotis fiind magiciană şi întruchipare 
a pasiunii: „Plăcerile noastre nu vor întîrzia 
mult; cum se lasă seara, voi fi în camera ta. 
Pleacă aşadar şi te pregăteşte, căci toată noaptea 
vreau să lupt cu tine vitejeşte şi din toată inima! 
(…). Să sorbim azi tot vinul acesta, care va alunga 
orice sfială ce ne-ar răci pornirile şi va aţîţa în 
noi înflăcărata putere a patimii.” Atracţia 
nemărurată pentru Fotis va aduce şi necazurile 
lui Lucius „ca un smintit şi încremenit în 
nebunia mea, visam cu ochii deschişi”. Lucius se 
visa o pasăre, voia să ajungă imediat la o formă 
sublimată de spiritualitate, fără iniţiere, fără 
încercări; în loc să devină pasăre, bufniţă, Lucius 
este simbolic închis într-o creatură rudimentară, 
purtînd în el două cereri, două aspiraţii către 
sublim şi către regresiune, urmărind-o pe prima 
cu metodele celei din urmă, după cum subliniază 
Joel Thomas. Succesiunea imprevizibilă de 
tribulaţii, de bune şi rele cuprinde toate 
posibilităţile pe care i le putea oferi viaţa, iar 
aceste încercări îi vor permite o lentă decantare, 
o alchimie interioară care îl deschid pe Lucius 
către Cunoaşterea adevărată, către Revelaţie. În 
faţa unei schimbări căreia nu-i găsea ieşirea, 
Lucius îşi parcurge drumul cathartic, trăieşte 
stări regresive, frica, îndoiala, ezitarea, speranţa, 
se supune încercărilor destinului, se 
reconstruieşte punînd în valoare posibilităţile 
inerente condiţiei sale umane. 

La metamorfoză nu se ajunge prin hazard, ci 
printr-o voinţă exterioară, a unor zei, a unor 
fiinţe supranaturale, şi se petrece pentru 
amuzament, pedeapsă sau recompensă; 
metamorfoza transgresează legile naturii, îl 
transformă pe Acteon în cerb, pe Dafne în laur, 
pe Lucius în măgar…pedeapsă, protecţie, eroare. 

Metamorfoză a corpului sau a sufletului, a 
spiritului? Metamorfoza este trecerea de la o 
stare la alta, atinge forma dar mai ales spiritul, 
presupune probe dificile înfruntate cu curaj şi 
înseamnă renaşterea într-o stare nouă, miturile 
şi povestirile putînd fi totdeauna traduse în 
termeni iniţiatici. Sînt comentatori care fac 
apropieri între poveste şi mit, şi sînt numeroase, 
cel puţin ca subiecte iniţiatice, totdeauna se 
subliniază că în poveşti personajele duc o viaţă 
liniştită pe pămînt, printre noi, eroii miturilor 
cunosc o transfigurare într-o realitate cerească. 
Etimologic metamorfoza exprimă schimbarea 
formei, dar termenul exprimă un proces, o 
trecere, de aceea sensul prim se păstrează doar 
epntru lemea naturală, în vreme ce pentru cele 
ale spiritului este trecere dincolo de temporal, 
dincolo de limita între materie şi spirit. Pierre 
Brunel spunea că mitul metamorfozei „combină 
alteritatea şi identitatea; este deopotrivă 
imaginar şi real, cuvînt şi fiinţă, sens şi non 
sens.” Metamorfoza interioară nu este o 
schimbare de formă, ci una de comportament, în 
urma reaşezării valorilor, a unui lung proces de 
analiză, de reflecţie. Metamorfoza interioară 
începe printr-o călătorie, printr-o introspecţie la 
capătul căreia nu întîlnim o linişte asiguratoare 
de confort. Construirea sinelui este un amplu 
proces în care încercările ne aşază deopotrivă în 
faţa stabilului şi a efemerului, la intrarea într-un 
labirint ale cărui meandre nu le cunoaştem, sau 
în faţa unei oglinzi în care recunoaştem 
chipul…În cele mai multe din mitologiile lumii 
întîlnim trecerea obligatorie printr-o moarte 
simbolică pentru a renaşte diferit, metamorfozat 
interior. Toate ritualurile iniţiatice cer trecerea 
dincolo de superficialitatea lucrurilor, părăsirea 
lumii aparenţelor, regăsirea valorilor prime 
pentru împlinirea metamorfozei interioare. 
Metamorfoza interioară implică o trecere, iar 
această trecere este cel mai adesea o poartă reală 
sau virtuală care separă două stări: înainte şi 
după. Este cunoscut tabloul unui anonim din 
şcoala de la Avignon, Visul lui Iacob, în care 
Iacob dormind cu capul pe o piatră visează o 
scară pînă la cer pe care urcă şi coboară îngeri; 
poate că scara este în fiecare din noi şi sîntem 
chemaţi să urcăm treaptă cu treaptă, să ne 
apropiem de idealul umanităţii. La capătul unei 
vieţi de căutări, Siddhartha, eroul povestirii lui 
Hermann Hesse, îi destăinuie lui Govinda unul 
dintre gîndurile pe care le-a aflat: „înţelepciunea 
nu poate fi împărtăşită. Cunoştinţele pot fi 
împărtăşite altora, însă înţelepciunea, nu. Ea 
poate fi descoperită, poate fi trăită, te poţi lăsa 
purtat de ea, poţi să săvîrşeşti minuni cu ajutorul 
ei, dar nu poţi să o spui, nici să o 
propovăduieşti.” Metamorfoza interioară trebuie 
trăită cu intensitatea şi ardoarea îndemnului lui 
Nietzsche, Devino ceea ce eşti! 
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Daniel LUCEA 
 
 

My first trip to Canada… 
and it won’t be my last!  
 

he east coast of Canada is only a six and a half hour flight away from The UK. But it is a whole 
world apart. And no, I am not on powerful drugs or steroids (which many would think). This 
article will not contain political, economic or highly arguable content, so in fact it might 

disappoint those that base every decision or trip, on these things. 
I have been thinking of a trip to the Maple syrup country for a long time now but never finding the 
time was the excuse or choosing the more ‘exotic-sounding’ countries were always the quicker options. 

My fiancé and I flew in to Pierre Elliot Trudeau, Montreal, straight from London on a very hot and 
humid day, which happened to be the hottest September day in 105 years in the United Kingdom. We 
landed on a fine summer day, right about lunch time. Our first trip was to Mount Royal, where we 
admired and photographed the stunning Saint Joseph’s Oratory, which is Canada’s largest church 
which attracts pilgrims from all over the world, some of whom climb the 283 steps on their knees in 
recognition of the suffering of Christ. I find it very appropriate to mention what Mark Twain said on 
his first visit to Montreal: "This is the first time I was ever in a city where you couldn't throw a brick 

without breaking a church window." 
 
The Notre-Dame basilica in central 

Montreal is also a famous attraction and I 
would pick it as my favourite as it has a Neo-
Gothic architecture and it is considered a 
masterpiece. From its glass windows depicting 
scenes from the Bible to the golden dome, this 
church was on top of our list of attractions. I 
still remember when we walked in and 
expressed our first reaction as a loud ‘WoW’ 
while shortly, behind us a family of what I’m 
guessing were American, also did the same. 

Montreal is an amazing city as it combines 
the culture of the French-speaking population 
with the English-speaking population with 
incredible ease and with fantastic results; from 
the cuisine, to culture, lifestyle, road signs, to 
small things such as product packaging. And I 
say ‘small’ as you wouldn’t point at itwhen 
you’re somewhere on holiday normally, but it 
did, to us.  

 
The second city that we visited was 

Ottawa. Firstly, because it is the capital of 
Canada and secondly because it was an easy, relaxing one and a half hour drive from Montreal. The 
city immediately impressed us as the parliament building has a very strong resemblance to the British 
Parliament building in London, and also the stature and imperial look is outstanding. A very different 
experience as the main language in Ottawa is English but culturally we didn’t think it would even 
compete with Montreal. 

Everywhere we went we were impressed by the size and how clean everything was. Wondering 
upon this issue brought up a few key aspects; Canada is a massive country by land size and everything 
is spread out considerably so, and also, the population is only about thirty-five million.  Without a 
vehicle, getting from one place to another could prove quite time-consuming especially when you’re 
not in the city centre but I guess this is no different from any other North-American city. 

T 
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Toronto was next on the list, but instead we 
decided to drive straight to Niagara falls, which 
was only a very comfortable six hour drive that 
went by very quick as we left early morning to 
avoid all the possible traffic. We were 
mesmerised by the view, location and energy the 
Fall has. It was always on the ‘bucket list’ so just 
by being there made the feeling absolutely great. 
The Canadian side is by far the better one. We 
even went on the boat ride which got us 
completely drenched; the covers they gave us 
had no chance against the fantastically beautiful 
waterfall. We spent a night in Niagara after 
having a fantastic week. 

It is also worth writing about the houses in 
Canada. Now, everyone knows or just assumes 
that they are big (as this would easily come from 
the American culture of making everything big) 
but in reality this is really true. Especially in the 
Montreal area, the houses have a very unique, 
beautiful look and at very, very reasonable 
prices. (This is my impression as a Londoner 
where we pay to live in probably the most 
expensive city in the world). 

This trip would not have been possible 
without our dear friends Alex and Julie which 
helped with accommodation, transport and most 
importantly, the amazing company. We felt like 
Canada was home away from ‘home’ thanks to 
them and we will never forget this amazing trip.  
 

 

 

 

PS: I had to include the lovely but crazy cat Fifi which entertained us every day with the mice… the 
proudest cat I’ve ever seen 
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PIANETA POESIA 2017 
Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti - “Casa di Dante” 

–  
Martedì 31 gennaio 2017  – ore 17 

Incontro con FRANCA BELLUCCI e LAURA VISCONTI  
che presentano vicendevolmente i loro libri 

FRANCA BELLUCCI, MARE D’AMARE DONNE, MANNI, LECCE 2016 
LAURA VISCONTI, PAESAGGI CON FIGURE, EDIZIONI ERASMO, 

LIVORNO 2016 
Coordinano Giuseppe Baldassarre e Annalisa Macchia 

La S.V. è invitata 
 

         
 

Le autrici 
 
Franca Bellucci (Empoli, 1947), laureata in 
glottologia, è stata docente nelle scuole statali 
superiori. Ha formalizzato e coltivato il suo 
interesse per le problematiche storiche 
conseguendo la laurea in Storia presso 
l’università di Pisa e sintetizzate le due linee 
degli interessi nel titolo di Dottore di ricerca in 
logos e rappresentazione all’università di Siena. I 
temi principali dei suoi studi spaziano dalla 

legittimazione civile delle donne, alla formazione 
dello stato unitario e all’organizzazione culturale 
nell’Otto e novecento. Su tali argomenti ha 
presentato varie relazioni a convegni e ha 
collaborato a volumi collettanei. Le monografie 
più significative sono Donne e ceti fra 
romanticismo toscano e italiano, Pisa, Pacini, 
2008 e La Grecia plurale del Risorgimento, 1821-
1915, Pisa, Ets, 2012. Collabora a varie riviste tra 
cui «Genesis», «anglistica Pisana», «atti» 
dell’Accademia degli Euteleti, «Erba d’Arno», «Il 
Segno di Empoli». Ha pubblicato tre sillogi di 
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poesia. l’attenzione alla formazione civile e 
culturale dei giovani si è espressa 
nell’associazione, fondata da lei stessa, Giovani 
‘e’ Cittadini, per la quale ha pubblicato il volume 
collettaneo Mettersi in gioco: incomprensioni ed 
equivoci tra generazioni diverse, Cesvot, Firenze, 
2006.  
 
Laura Visconti divide la sua residenza fra 
Livorno, dove è nata, e Roma dove ha insegnato 
nelle Facoltà di Lettere e Filosofia delle 
Università La Sapienza e Roma Tre, 
Dipartimento di Letterature Comparate. Ha 
promosso ricerche nazionali e ha partecipato a 
numerose ricerche internazionali. Ha collaborato 
con compagnie teatrali nazionali. Ha pubblicato i 
seguenti volumi: Il perfido P…, Pescara, Ed. 
Tracce, 1989; Archetipi beckettiani, Pescara, Ed. 
Tracce, 1990; La scena restaurata. Percorsi 
intertestuali del teatro inglese nel tardo seicento, 
Pescara, ed. Tracce, 1991. Ha curato i volumi di 
Le forme del Teatro V e VI, Roma, Edizioni di 
Storia e letteratura, 1997, 2003. E’ autrice di 
numerosi saggi (pubblicati in Italia, Francia, 
Norvegia, Olanda, Germania): sul teatro di 
Shakespeare, sul teatro italiano-francese-inglese 
del Cinque-Seicento, sul teatro della 
Restaurazione, sulla narrativa inglese del 
Seicento e Primo Settecento, su Joyce e, 
soprattutto, su Beckett. Ha inoltre dedicato 
scritti a Dickens, Chatwin e altri autori moderni 
e contemporanei, tutti inclusi in volumi 
collettivi. All’attività accademica e di ricerca ha 
affiancato la scrittura di poesia, pubblicando il 
volume Le Parole La Vita, Edizioni Tracce, 2000, 
e singole poesie in riviste. Nel 2013 ha pubblicato 
la raccolta In Si Minore, Livorno, edizioni 
Erasmo, nella collana “Gocce nel mare” di cui è 
curatrice. Attualmente svolge attività culturale 
con introduzioni a volumi di poesia, 
presentazioni e conferenze di letteratura e di 
teatro. 
 

Le opere 
LAURA VISCONTI,  
PAESAGGI CON FIGURE 
 

Ricerco l’armonia 
che vorrei dentro 
nei fiori del giardino 
nei voli degli uccelli 
nel gatto che riposa 
e nella notte 
il luccicar di stelle 
osservo e l’ombre 
tenui della luna. 
 

 
 
“Laura Visconti, letterata e poetessa esperta di 
ogni registro della scrittura, in questa silloge, 
Paesaggi con figure, si trova messa alla prova da 
una delle soglie che dividono la vita in fasi. 
Questa volta l’arte assume un sentire carico di 
tensione, nella certezza del prossimo congedo da 
quello che è stato per un amato spazio 
domestico. Il risultato, intenzionale, è una 
prospettiva articolata su due piani. Il piano 
spaziale accusa, inevitabile, la perdita. Ma vi è 
anche il piano di quella dilatazione che è anima e 
cultura: e qui l’autrice costruisce la permanenza 
di quel cosmo domestico in cui si è aggirata per 
anni…”. Dalla Nota di lettura di Franca Bellucci. 
 
FRANCA BELLUCCI,  
MARE D’AMARE DONNE 

Il libro inizia da Castelvolturno 2008 e 
chiude a Castelvolturno 2009. Parte con la 
rivolta dei lavoratori stranieri contro il sistema di 
sfruttamento da parte dei datori di lavoro, rivolta 
repressa nel sangue con morti e feriti dalla 
malavita organizzata. Conclude con la 
rievocazione dell’episodio nell’anniversario, 
l’anno dopo, con un concerto cui partecipa 
significativamente la cantante di origini africane, 
Miriam Makeba. Questa, ormai anziana, viene 
colta da malore e muore subito dopo il concerto. 
Un evento di violenza ‘maschile’ si trasforma in 
un intervento simbolico ‘femminile’. Due 
versioni in contrasto, certo un invito a un modo 
di pensare nuovo, passare da un linguaggio 
brutale a un altro, di rinnovamento. La casualità 
dell’epilogo della tragedia personale non ne 
sminuisce il valore, la riflessione sulla storia vista 
dalla parte femminile sottolinea la gratuità della 
tragedia tramata dall’uomo, l’ingiustizia dei 
rapporti sbilanciata tra uomo e donna. 
‘Amare donne’, infatti dice il titolo. Nella storia 
sviluppatasi nei millenni intorno al mare 
mediterraneo, mare di vicinanze, di ‘affacci’, 
come lo chiama l’autrice, più che di distanze.  
Il libro di Franca Bellucci si presenta come una 
rapsodia su questo tema, costruendo scene di 
periodi diversi, dal mito greco alla cronaca-storia 
attuale.  
 

Giuseppe BALDASSARRE 
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Profil cultural 
 
 

ristinel C. Popa s-a născut pe 10 iunie 
1967, la Husi, judetul Vaslui. Se trage dintr-o 
familie de invatatori. Bunicii sai, cat si 
parintii au fost invatatori, tata si bunicul 
dinspre tata fiind directori la Scoala Nicolae 

Popa din Valea Grecului aproape jumatate de veac. De 
altfel, scoala din satul vasluian poarta din 2015 
numele bunicului sau. Este licentiat in matematica, 
fiind absolvent al Facultatii de Matematica din cadrul 
Universitatii Al.I. Cuza, studind la forma de zi,  pe 
unul din locurile subventionate de stat. In 2015 - 
masterand in anul al II-lea la Facultatea de 
Matematica din Iasi, Universitatea Al. I. Cuza, 
specializarea Matematica Didactica si de Cercetare.  
 

 
 

 
Reproduceri după lucrări semnate de Cristinel C. Popa 

 
 

De asemenea, este student in anul al II-lea la 
Scoala Populara de Arte Titel Popovici din Iasi. In 
2014 si 2015 a participat cu lucrari la mai expozitii 
colective in diferite locatii din Iasi (Galeria Casa Cartii, 
Galeria SPATP Iasi). Jurnalist din 1998. Castigator al 
"Premiului special pentru reportaj" decernat de Clubul 
Roman de Presa. Nominalizat cu o ancheta alaturi de 
nume mari ale jurnalisticii mondiale de la institutii 
media prestigioase precum: BBC, Financial Times, 
Express, The Guardian, The Observer, El Mundo, El 
Pais, Daily Mail, TVE, Sunday Mail, Daily Telegraph, 
The Times, ABC, etc. Nominalizarea a fost facuta intr-
un material de sinteza aparut sub egida Parlamentului 
European. Referirea la Cristinel C. Popa e facuta la 
pagina 214 a documentului aflat pe site-ul 
Parlamentului European. 
 

  

C 
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Institutii media unde a fost angajat sau la care a 
colaborat:Catavencu, Opinia studenteasca, Ieseanul 
(Media Pro), Libertatea, Evenimentul Zilei, National, 
Penthouse, Universul, Flacara, Monitorul, Obiectiv, 
Dacia literara. De aproape 11 ani, de la inceputul 
anului 2005 este angajat al Jurnalului National; de 
atunci scrie in exlusivitate materiale jurnalistice doar 
pentru acest cotidian. Poeme publicate in revistele 
literare: Bucovina literara, Oglinda, Contact 
International, Vatra Veche, Citadela, Porto-Franco, 
Aisberg, Lohanul, Convorbiri literare, Dacia literara. 
Iata si o cronica la cartea de poezii "In numele tatalui" 
(Junimea) aparuta in revista Convorbiri literare. A 

castigat premiul pentru poesie (2012) acordat dupa 10 
ani de Editura Contact International, distinctie 
primita de-a lungul anilor de personalitati ca: poetul 
Ion Alexandru Anghelus, poetul academician Liviu 
Pendefunda, poetul Nichita Danilov, Souleiman 
Awwad, Antoanette dell' Arte, Luigi Attardi, George 
Gavrileanu. Aparitii editoriale in 2013: volumele de 
poezii "In numele tatălui", Editura Junimea si 
"Vagabondul stelar", Editura Contact international. 
Ultima carte, Matematica iubirii, aparuta la Editura 
Tracus Arte, Bucuresti, in noiembrie 2015,  participa 
chiar in aceeasi luna la  Targul de Carte Gaudeamus de 
la Bucuresti.  
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Premiile 
Contact 
international 
2016 
 

Grand Prize May Banks-Stacey (for her new vision of 

Genesis illustrated in the album art: Elleny Pendefunda. 

In the beginning was the Word) Elleny Pendefunda 

(Jassy – România) 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe 

altarul luminii) – Năstasă Forțu (Bârlad) 

Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin 

metoda pluralismului iniţiatic) – Dan Hatmanu (Iași) 

Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale 

aripilor în poesie) – Vlad Scutelnicu (Botoșani) 
 

  
 

 

Sumar ... 
 

 
Alpha & Omega 
 

Giuseppe Baldassarre - 94, 
Vasile Mic - 45, Daniel Lucea - 
92, Petre Şiţă - 73, 96 
 
Ordo ab Chao 
 

Mario Castro Navarrete – 50, 
74, Valeriu Stancu - 12, Geo 
Vasile – 24 

 
Devenirea întru Fiinţă 
 

Gheorghe Andrei Neagu – 10, 
Constantin C. Rădulescu – 57,  
 

 
Desăvârşirea Creaţiei 
 

Sigmund Freud - 9, Daniel 
Corbu - 32, Cătălin Bordeianu - 
33,  
 

Arta Regală 
 

Cornel Ungureanu - 73, Suzana 
Fântânariu-Baia - 73, 
Constantin Prut - 73, Elleny 
Pendefunda – 29,  
 

 
Vrăjitorii Marelui Vid 
 

Guy Allix – 12, Ștefan Amariței 
- 61, Liviu Apetroaie - 50, 
Alexandra Bârneață - 69, Carlo 
Betocchi – 24, Alexandru 
Cetățeanu - 44, Constantina 
Dumitrescu - 67, Boris Marian 
Mehr - 54, Petrache Plopeanu - 
65,  
 

 
Lux in Tenebris 
 

Bogdan Mihai Mandache - 76, 
Liviu Pendefunda – 3 
 
 

 

Tiparul a fost realizat şi 
sponsorizat de 
Tipografia PIM 

 

Iaşi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi 
Sfânt,  

Tel.: 0332.440.728 / 
07.29.99.29.65 

Fax: 0332.440.730 
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