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Hermeneutica 
tâlcului 
 

Tâlcul transcendenţei iubirii 
 
 

Copiii care se iubesc se-mbrăţişează în picioare 
Lângă porţile nopţii 

Şi trecătorii care trec îi arată cu degetul 
Dar copiii care se iubesc 

Nu sunt acolo pentru nimeni 
Şi numai umbra lor 

Înlănţuită umbră tremură în noapte 
Stârnind mânia trecatorilor 

Mânia şi dispreţul lor şi răsetele şi invidia 
Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni 

Ei sunt în altă parte dincolo de noapte 
Mult mai presus decât lumina zilei 

În orbitoarea strălucire a primei lor iubiri”. 
(Jacques Prevert) 

 
lăvit fie Cel care nu’Şi are originea în 
nimic, nici nu a creat cele existente din 
ceva! Astfel îşi exprimă credinţa Ali, 

primul imam al islamului şiit în haditul său 
transmis generaţiilor viitoare. De la astfel de 
premize începe nu demonstraţia, nici 
argumentaţia ci înţelegerea a ceea ce doresc să 
transmit ca informație despre lupta permanentă a 
luminii pentru supraviețuire, chiar dacă ea 
reprezintă esența spiritului cosmic. În noapte 
umbrele se resorb către cer şi mai departe până 
în centrul Universului unde lumina stă înfăşurată 
în întuneric iar umbra devine ea însăşi o formă de 

manifestare a luminii. Universul întreg este o 
imensă umbră. Este umbra copiilor care se 
iubesc şi care tăcuţi se îmbrăţişează în noapte. 
Nu noaptea reprezintă misterul ci umbra, care 
prin lumina fiinţei sale face sesizabilă noaptea. 
Antiteza dintre Dumnezeu care îi scoate pe 
oameni din întunecimi spre lumină şi cei care, 
dintotdeauna dar mai ales în timpurile noastre, îi 
scot de la lumină înspre întunecimi este mereu 
sub semnul focului. Aflat în grota devenită altar 
strămoşesc, plină de picturi rupestre, nu poţi să 
nu întreprinzi afectiv şi ideatic o apropiere faţă de 
lampa în care flăcările devin steaua strălucitoare 

S 

 



104 vol. 27,  153-155| martie-aprilie-mai, 2017 

 

a divinităţii călăuzitoare pentru cei care sunt 
cuprinşi de lumină. E iubirea care aprinde hăul 
din noi. E viaţa care arde în iubire sau iubirea 
care luminează în fiecare celulă cele şapte ceruri 
devenite culori decantate alchimic la limita celor 
două lumi din non-spaţiul şi non-timpul 
apocaliptic, focul arzător prin care trecem poarta 
dintre moarte şi înviere (reîncarnare!).  

 

Cine-ar mai îndrăzni să scrie după un 
Shakespeare, Blake ori Goethe? Textele lor aduc 
mesajul luminii şi povestesc greutatea străbaterii 
drumului ei pentru a se izbăvi din tenebrele 
întunericului. De fapt aceasta este esenţa. Este 
chiar hilar să scrii despre lumină fără să aminteşti 
de existenţa beznei primordiale, cea care 
perpetuează în univers chaosul. În alteritatea sa, 
divinitatea este transcendentă, existând înainte 
de Creaţie, mişcarea metamorfozând invizibilul în 
vizibil, audibil etc, caracteristice primului arc 
reflex al vieţii din lumea materială. Imuabilitatea 
acestuia determină sintagma veşniciei anterioare 
şi posterioare universului nostru, bazat pe şapte-
opt arcuri reflexe, al noulea având doar caracterul 
ordinului, deci un singur sens executiv, prin 
Cuvânt. O astfel de afirmaţie pare a fi reală în 
ciuda faptului că te poate năuci, dragul meu 
cititor. Dacă Dumnezeu, indiferent de numele Lui 
sau atribuit de oameni, este unic, noi cei duali 
(trup şi spirit) nu putem simţi decât Creaţia şi nu 
divinitatea Sa. Tot ce se întâmplă în jurul nostru 

se răsfrânge asupra planurilor superioare în 
vibrații specifice luminilor și sunetelor. 

Uneori cred că ești o floare ce se'ntinde./ 
alteori cred că ești un fruct ieșit din mugur/ În chin 
grozav și suferință; și sunt ca un atom,/ Un Nimic, 
lăsat în întuneric; și totuși sunt o identitate:/ 
Doresc și simt și plâng și gem...1 

Aceasta e problema: omul relaționează cu 
întreg sistemul creat în domeniul vizibil, apreciind 
determinarea afectivă a unui element de lumină 
înconjurat de întuneric. Existența unei lumini în 
chaosul umbrelor sau întunecate oști care 
mărșăluiesc în lumină, iată două ipostaze ale lumii 
în care ne zbatem să trăim. Omul, ca entitate duală 
ce transcede din afara timpului este îndriduit să fie 
stăpân în lumea dominată de spațiu și timp, cea 
materială. Intelectul aparține lumii noastre 
dominate de spațiu și timp, fiind un produs al 
creierului. Chiar dacă face parte din funcțiile 
superioare ale minții nu putem crede că acesta se 
poate desprinde de lumea materială precum 
sufletul, unda care ne îmbogățește în dualitatea 
ființării, legându-ne prin arcurile reflexe cu 
spiritualitatea noetică. 

Nicio cetate nu'i, și nicio Holdă, nici Livadă; 
totul e Stâncă și Nisip./ Nu'i niciun Soare și nici 
Lună, nici Stea, ci aspre înghețate stânci/ Izbindu-
se'n neant, ce's suspendate prin focuri dinăuntru. 

Este chiar viziunea unui spațiu intermediar, 
greu de definit. Este lumea preapocaliptică 
descrisă de William Blake. Conform dictonului 
alchimic: "să nu disprețuiești cenușa" ceea ce 
rămâne din om e născut din arderea spiritului 
încorporat, incluzând și cheia dar și sensul, la fel 
precum și calea spre poarta Înaltului, creat de 
Dumnezeu prin Cuvânt. "Deasupra apelor plutea 
spiritul lui Dumnezeu", nu El ci Duhul Sfânt 
creând Paradisul, în Creație dizolvând voința'I. De 
aceea cred că eu sunt o rostire, o fărâmă din 
Cuvânt, iar graiul meu e atât binecuvântare cât și 
blestem. În vorba mea simt mereu reflectarea 
vieții create din lumină, vibrând odată cu El, căci 
Cuvântul, Cel care a fost la început, fiind cu 
Dumnezeu, iar Acesta fiind Cuvântul, este parte 
din gândurile și vorbele mele. Iar tot ce se 
întâmplă pe pământ se repercutează în invizibil și 
de ce suntem numiți, noi oamenii, fii ai luminii. 
Blake recunoaște originea divină a șarpelui în 
esența sa feminină scriind: 

Și-am poruncit izvoarelor ca să răsară pentru 
ea în neagra pustiire.../ Deschis-am toate 
zăgazurile cerurilor ca setea să i-o potolesc,/ Și 
Marelui adânc i-am poruncit să se ascundă'n mâna 
sa... 

                                                 
1 William Blake, Cărțile profetice, Institutul European, 1998 
(toate extrasele lirice din eseu aparțin acestei referințe) 
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Duhul Sfânt și mișcarea sa matriceală, genetic 
aplicativă a marilor planuri arhitectonice dirijează 
legile imuabile ale Creației, asemenea unor 
fascicule axonale care traversează rețeaua 
universală în așezarea făgașică a destinului tuturor 
elementelor vii și nevii elaborate în Geneză. Soarta 
sau karma se mulează pe nenumărate căi, variante 
luminice ale aceluiați sens final. În toată această 
mișcare Ziditorii urmează planul divinului 
Arhitect, cu o minunată schelă ...ridicată  în jurul 
infinitului, foarte bine ticluit și care, parcă, 
prefigurează Sagrada Familia lui Gaudi. Munca, 
Truda era numai Tristețe și-al său regat era Căință, 
așa concepe poetul actul de Creație în care omul 
participă activ, în timp ce zeii se întreabă de ce 
îngerii șchiopi și cu aripi frânte ar mai asculta de 
Dumnezeu. Ceea ce mi se pare exhaustiv şi dificil 
de tălmăcit este afirmaţia prin care se recunoaşte 
de către om inexistenţa unei origini pentru 
divinitate, dar şi nerecunoaşterea unui ceva 
palpabil din care aceasta a creat totul. Coranul 
(18:109) spune că dacă marea ar fi cerneală 
pentru cuvintele Domnului, aceasta s'ar sfârşi 
înainte de a se termina cuvintele Sale, chiar dacă 
am aduce şi înlocui incontinuu conţinutul acesteia. 
Oricum timpul şi spaţiul sunt limitantele creaţiei. 
Lumina, precum Creatorul, este pretutindeni fără 
început sau sfârşit. Chiar şi Einstein spune că 
perceptibilă sau nu ea reflectă Viul şi nu se supune 
lumii create. De ceea adoraţia noastră către 
divinitate fără putinţa de a'l vedea nu contrazice 
reciproca: El ne vede. Legătura creată prin arcurile 
reflexe realizează scoaterea noastră din beznă 
asemenea luminii. De unde şi aura fiecărei fiinţe 
realizată în culorile curcubeului – legământ, sursa 
de lumină care călăuzeşte căile devenirii, treptele 
celor şapte ceruri accesibile decantării fotonice. Un 
episod de răzvrătire, originar săvârțit prin 
intermediul Evei, subliniază din nou participarea 
feminină din blestemul nunții alchimice, blamată, 
dar nu și cu putință de evitat: 

... De mă'nfășoară fermecată Dumnezeu/ în 
nori de dulci frumoasa mea înfățișare dizolvând-
o,/ Să urli tu peste al morții trup; e-al tău. De nu te-
aș fi văzut printre-ale verii/ Vergure dormind și 
întorcându'ți desfătat obrazul/ Pe trandafir sau 
crinul palid, ori pe un mal pe care dorm/ Ale 
luminii radioase fiice, ele se nalță tresărind și fug/ 
De dragostea'ți cumplită, căci, deși sunt dizolvată 
în luminosul Dumnezeu,/ Spiritul meu mai 
urmărește încă dragostea ta cea mincinoasă peste 
stânci și văi. Plină de simboluri, fiecare 
interpretabile la rtândul lor, afirmațiile par a veni 
din partea lui Lilith care recunoaște soarele de 
Aur al divinității, ce'și scutură copleșitorul 
păr./...Și nouă luminoase sfere de-armonie în jurul 
regelui de foc se nalță,... Cel care șade pe tronul său 
de stele. Muritorul, adică unul asemenea nouă, 
recunoaște că tâlcul luminii, al celei albe e 

dezvăluit de lumina neagră, aceea a neantului 
zămislitor: 

O, sunt nimic atuncea când la judecată cu tine 
intru,  

De'ți iei napoi suflarea, mor și'n Hades pier; 
Dar dacă mâna ți-o așezi asupra-mi, iată, sunt 

tăcut. 
Și mâna de o ții napoi mă sting precum o frunză ce-

a căzut. 
O, sunt nimic, și în nimic trebuie iarăși să mă'ntorc. 
De'ți iei napoi suflarea, iată, învăluit sunt în uitare. 
 

 
 

Dacă totul se află în Dumnezeu şi Spiritul Său 
este în toate, lumina Sa strălucitoare eclipsează 
universul. Nimeni nu poate ajunge la nivelul 
invizibil al infinitului Său fără a trece prin cetatea 
sfântă Ierusalim. Precum în basme acolo este 
descrisă poarta Domnului. Intermediara dintre 
lumea cerurilor şi cea terrestră este principiul 
feminin, Shekina. Această matrice, Sophia, este 
Lilith, cea care zămisleşte întru nunta cosmică cu 
divinitatea. Ei sunt aceeaşi fiinţă pentru lumile 
emanaţiei şi creaţiei. Asemeni braţelor 
îndepărtate ale compasului lumea se diversifică 
de sus în jos. Viziunea mea de când eram copil, 
când mă întruchipam membru al unei comunităţi 
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stelare înglobate într'un fir de nisip al altei lumi, 
la rându'i cuprinsă în alta precum clopotele 
succesive, poate fi inversată. Adică plecând de la 
punctul suprem al unui Cuvânt, al Luminii 
primordiale vizibile, până la treapta cea mai 
infimă a creaţiei contemporană nouă, totul 
cuprinde învelişul unui creier superior pentru 
alte lumi presupus inferior vizibilului nostru. De 
aici şi clopotele ce sunt înveliş unele pentru altele. 
Şi fiecare cuprinde un infinit de lumi, clopote 
materiale ori spirituale. De aceea Adam zămislit e 
susţinerea celor şapte coloane, omul fiind o 
sinteză a universului, o sinteză a emanaţiilor 
succesive. Lutul din care a fost creat este în 
sanctuarul de la răspântia celor şase dimensiuni 
şi elemente, între nadir şi zenit. Și totuși în 
întunericul primordial își face apariția 
înțelepciunea încorporată în principiul feminin. 
Poetul spune: 

Femeie păcătoasă, fost-a dorința ta/ Să te 
ascund cu-a mea putere și să te'ncânt cu 
frumusețea-mi?/ Și-acum te'ntuneci în prezența 
mea; nicicând de sub privirea-mi/ Nu te mai 
depărta-vei să plângi pe ascuns. În aripile-mi 
geloase/ În veșnicii te-oi strânge, când vei ieși sau 
când intra-vei./ Tu ești cea care Lumea 
întunecatu'Mi-ai. O, femeie, otravă minunată. 

 

 

Confuzia dintre iubirea propovăduită în cărțile 
sacre și realitatea gnoseologică este deplorabilă. 
Azi iubirea înseamnă instinct, slăbiciune, 
comoditate, vanitate, egoism și chiar închipuire. 
Asocierea semantică cu lumina nu poate fi 
realizată prin scufundarea în adâncul 
întunericului, dar poate trezi la realitate. Între cele 
două stări ale chaosului, omul și pământul său 
oscilează în a alege porțile ce trebuiesc deschise. 
Răul și binele nu mai coexistă în fructul cunoașterii 
ci în puterea de gândire ce conduce spre izvoarele 
înțelepciunii. Pentru prea mulți a fost necesar Isus 
ca mijlocitor, ca un șunt cosmic între murdăria 
scaldei omenești și razele pure ale Luminii prin 
adevărul Cuvântului divin. Și totuși Lilith crează 
mereu o punte spre rai, spre puritatea înălțimilor 
luminoase, ca o purificare a intuițiilor și 
înțelepciunii sale. Trupul material al femeii apare 
în densitatea sa străbătut de valuri de lumină 
protectoare pentru toți descendenții ei. Regină ce 
se împlinește în nunta magică, crească, ea își 
sacrifică forța unor vanități exterioare, radicale în 
contextul civilizației noastre. Lumina hermetică și 
hermeneutică se preschimbă în om aducându'i 
realitatea universală prin arcuri de inițiere, șapte 
vârste aduse prin somnul cu vise, prin peșteri și 
fântâni, șapte culori, șapte simțuri, chakre și 
elemente ale trupului, împlinind calea dintre 
abisul de jos și cel de sus. Și omul se întreabă: Cu 
solzi care sclipesc cu aur și rubine, începi 
fărâmițatu'mi Spirit/ Să'l slăbești. Precum un 
vierme mă înalț în pace, desferecat/ Din furie. 
Acuma, când mă mânii, și mai mult fiarele mă 
strâng./ O, durere! O, durere! Vierme silit! Sunt 
vierme? Umilit, conștient, se adresează Prințului 
Luminii: Și eu te știu; acesta e triumful, această 
Dumnezeiască Stare/ Ce'i dincolo de-ale Științei 
margini în sura'ntunecime? 

Când Louis Claude de Saint-Martin spunea 
despre misterul divinului şi al lucrurilor spirituale, 
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se referea la natura divină a omului şi cosmosului. 
El explica prezenţa a două feluri de taine, una a 
creării lucrurilor fizice, a legilor ce le guvernează 
existenţa, iar cealaltă aparţine lucrurilor 
fundamentale şi relaţiilor lor cu Creaţia. Referitor 
la primul aspect suntem azi în măsură să 
mulţumim progreselor ştiinţei. În ceea ce priveşte 
al doilea aspect legat de misterul fiinţării noastre, 
doar admiraţia, toleranţa, dragostea şi 
gratitudinea ne pot apropia de comuniunea 
tuturor lucrurilor ce sunt asemenea nouă integrate 
în natura divină a universului. Aceasta este, de 
fapt, combinaţia armonioasă ce dă satisfacţie 
inteligenţei şi alimentează perseverenţa 
cunoaşterii primilor noştri paşi, care ne deschide 
poarta prin care El pătrunde în sufletul nostru. 
Deci cheia acestei porţi prin care pătrundem 
inteligenţa şi informaţia este la noi, încântătoare-
alcătuire, divin de omenească..  

 

Arta Regală se împlinește adesea prin 
astrologie, har nedetectabil la omul și așa surprins 
de radiațiile stelare materializate în forma 
gândurilor, culorile karmei implicate în adâncimile 
spirituale sau înălțimile materialității. Ele însele 
sunt căi și canale de comunicare în metafora 
timpurilor din lumi paralele, benefice sau ostile, 
amalgamând galaxii și multiversuri ce influențează 
mersul limitat al acestui sistem subiectiv de spațiu 
și timp, corelând evenimente și evoluții ale 
civilizațiilor. Neliniștea este un dușman etern al 
sufletului zguduind zidurile ce protejează așa-zisa 

normalitate și răsturnând porțile cetăților 
deschise tuturor vicistitudinilor. A vorbi despre 
gândirea lui Dumnezeu, te duce implicit spre ideea 
mecanicistă, fizică de funcţie elaborată de un 
creier, dar dacă interpretăm aserţiunea martinistă 
prin care omul este un produs al gândirii divine, 
atunci putem afirma că ne putem cunoaşte numai 
prin gândul Său, ne putem înţelege admirându’i 
splendoarea. Şi toate acestea pentru că 
interpretarea unui semn, a unui simbol, o putem 
face doar atingând treapta atribuită acestuia, orice 
semn fiind mărturia unei manifestări specifice. 
Dacă neglijăm această viziune ne îndepărtăm de 
lumina creatoare, de adevăr, şi orbecăim în timp ca 
fiinţe obscure în ochii doctrinelor filosofice. 
William Blake înțelege chiar că și eternul feminin 
poate oscila între clipe de triumf și deznădejde: 
Los o văzu întinsă, chipul morții, peste-ale sale 
veștejite văi;/ Umbra ei merse înainte și se'ntoarse. 
Era acuma palidă ca neaua,/ Când munții colinele's 
acoperite și ale Omenirii căi închise,/ Însă când 
Spiritul ei reveni, rumen precum o dimineață când/ 
Coptul fruct cu bucurie se îmbujorează între-ale 
cerului săli veșnice... // Când mă întorc din Nori de 
Jale în Elementele rătăcitoare. Nedorind să mă 
aplec asupra desfășurării epice a conflictului 
dintre lumini, încerc să mă opresc doar asupra 
frumuseții descifrării unui tâlc major al operei 
poetului. Ascultă, cititorule, nu eu spun și repet că 
tot ce este rău și josnic există doar în lumea 
materială, în întunericul pe care îl întâlnești la 
fiecare pas al ființării tale. Totul se formează, ca în 
alchimie, prin încolțire, creștere, coacere și 
descompunere în elementele de bază gata de a fi 
reînsămânțate. Legii i se supun toate regnurile de 
la cele mai mărunte lucruri la întregul univers, în 
lumea vizibilă ca și în cea invizibilă. Tot aici 
întâlnim și cheia artei regale, a astrologiei, a 
plantelor și mineralelor tămăduitoare, a 
magnetismului universal, a artei de a trăi și de a 
urca treptele scării spre înălțimi. Ochiurile rețelei 
de radiații cosmice sunt prin geneza matriceală a 
bibliotecii luminice tocmai treptele acestei scări. 
Treaptă după treaptă putem accede în sferele unde 
cunoașterea dezvăluie tainele Creației. 
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...Toți cei din Marea Veșnicie se Întâlniră la 
Sfatul Domnului sub chipul unui Om, Însuși Isus, pe 
muntele Galaad și Hermon,/ Pe al Contracției Hotar 
ca să'l creeze pe Omul cel căzut./... ; plutind înalt 
peste-al său cap/ Două nemuritoare înaripate 
siluete, una stând la piciorele'i/ spre Răsărit, alta la 
capul său spre-apus,/ Ale lor aripi se uneau 
deasupra în Zenit; (dar aveau/ Alte aripi care 
le'nveșmântau trupurile cu'n strai de gingaș puf,/ 
Alb argintiu, sclipind peste albastrul cer întunecos 
cu raze de argint./ Aripile lor atingeau cerurile; și 
limpezile lor picioare pluteau deasupra/ Valurilor 
ce se umflă; și peste trupul neînsuflețit se aplecară 
ca o boltă, / Cu vârfu', n cele mai înalte ceruri, de 
nestemate și mărgăritare.). Existența devenirii 
întru armonie este, precum Lumina, scăldată în 
lumină neagră. Cunoașterea, lectura, inițierea se 
petrec sub oblăduire divină pentru om, acest Prinț 
al Luminii.  A recunoaște Sfântul Graal în înălțimea 
unui Ierusalim ceresc aparține intuiției simbolice a 
celor care se încăpăținează să nu confunde calea ce 
coboară cu aceea care urcă. Niciodată un spirit 
uman nu va avea posibilitatea să închipuie măcar 

acest concept atât cât mai are legături cu arcurile 
reflexe inferioare. El aparține lumii invizibile 
atemporale și aspațiale, atotexistenței divine.  

 

Să ne întoarcem la recunoaşterea noastră în 
izvorul ce ne poate da demnitate, grandoare şi 
sacralitate întru originea umanităţii. Convinşi că 
suntem un gând al eternităţii, seminţe ale 
divinităţii, nu mai putem accepta să fim ceea ce ni 
s’a indus artificial că suntem şi să devenim ceea ce 
simţim că am fi. Convinşi că substanţa materială 
este perisabilă, nu avem şansa să absoarbem 
aptitudinile pe care le avem adormite. Putem crea, 
vorbi, prin contemplaţie şi meditaţie, prin arcul 
reflex noetic putem oricând să accedem celelalte 
verigi ale iniţierii în absolut. Aşa suntem după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, părţi ale 
ordinii eterne din imensitatea divină. Fiecare a 
primit un rol în existenţa cosmică, semne şi 
mărturii se manifestă în noi şi în jurul nostru, 
lumini care ne ilustrează baza reflecţiilor ce ne-a 
fost încredinţată. Pragul de care am vorbit în 
prelegerile mele este un prim portal, o intrare de 
acces spre multitudinea de porţi pe care ni le 
dezvăluie Marele Arhitect al Universului ca o 
lumină eternă spre înţelepciunea cosmică. 
Existența luminii negre, se dezvoltă în gândrea 
evanghelică încă din originarul întuneric. Poetul 
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scrie: și umbrele mă'nconjurară/ Și într'o lume-a 
apei și-a durerii închisu-m'au când Enion stătu 
naintea'mi/ Tremurând aidoma cu-o umbră, ca o 
ceață, ca văzduhul,/ Și a plecat, și-aicea singur port 
război cu întunericul și moartea. Jos sunt apele și 
sus sunt pietre. E inversarea clopotului, așa cum l-
am închipuit. Și viziunea lirică se apropie de 
componentele filosofice craționiste. Totul se 
petrece în spații tulburi, negre și aparent mortale. 
Din moarte se naște viața, spiritul chaosului udând 
rădăcinile arborilor sacri din Eden. Dar Tzina 
udării acestor rădăcini ascunde originea apelor 
făcute din lacrimile și suspinele și din sudorile de 
moarte ale celor căzuți ca Jertfă. De unde concluzia 
că acestei Creații îi precede o alta în lumi paralele 
sau în timpi cosmici repetitivi. Trecerea luminii 
prin sine dincolo de sine conduce la o deschidere 
ontologică a dialogului Creatorului cu opera Sa. Și 
atunci transparența luminii se îneacă în opacitatea 
veșniciei incapabilă să păstreze binecuvântarea 
Duhului, falsificându'i limbajul, adică acuratețea 
Cuvântului și distorsionând timpul creat într'un 
spațiu arbitrar. Curgerea fluidelor devine solidul 
incapabil de mobilitate genetică. De aceea Omul se 
zbate între lumină și întuneric. 

 

El cearcă îmbufnatul vânt din miazănoapte, plutund 
pe mâniate brazdele'i, 

Năbușitoarea miazăzi când soarele răsare și 
mâniatul răsărit 

Când soarele se culcă; când bilgării de humă 
de'ntăresc ți vitele stau 

Istovite și păsările se ascund în cuiburile lor tăcute, 
el gândurile și le-adună 

Ca'ntr'o cămară'n amintire; el rânduiește chipurile 
Tuturor celor de dedesubt și ale celor de deasupra, 

și'n blându'Apus 
Se odihnește unde căldura Soarelui se află; spre 

Soare se înalță 
și spre Planeții Nopții, și către stelele ce Zodiacu'l 
auresc, și stelele care'mbufnate stau la miazănoapte 

și la miazăzi. 
El cel mai depărtat pol îl atinge, și'n centru plânge 
Că Omul trebuie să sufere și să Trudească, să'nvețe 

și să uite, și să se'ntoarcă 
La întunecata vale de unde a venit, ca să'și înceapă 

truda iarăși... 
Și'n strigătele nașterii și'n gemetele morții glasu'i 
E auzit prin Universu'ntreg: oriunde crelte-un fir de 

iarbă 
Ori înverzește-o frunză, Omul cel Veșnic e văzut, e 

auzit, este simțit, 
Cu toate chinurile sale, până când iar străvechea'i 

fericire și-o primește. 
 
Omul nu a existat în primordialitatea Genezei, 

un fapt arhicunoscut, indiferent ăn ce crezi, 
creaționism ori evoluționsm. Aceea cuprindea 
doar spiritualitatea cetății Graalului, a cărei poartă 
se poate deschide înspre divinitatea aflată în afara 
Creației. Ceea ce a fost dirijat în planul arhitectural 
al lumii pe care cu aproximație o cunoaștem este 
ulterioară și este o lume supusă devenirii și 
trecerii, adică proceselor de coacere, îmbătrânire 
și descompunere, nefiind lucrarea divinului ci prin 
voința Duhului Sfânt într’un proces lăuntric de 
desfășurare a Cuvântului, de revărsare a 
informației sub formă vizibilă în care porumbelul 
îl reprezintă sau crucea e simbolul adevărului 
divin. 

 



110 vol. 27,  153-155| martie-aprilie-mai, 2017 

 

 

Frământarea adamică subliniată de autor 
pare a fi influențată de doctrinele religioase. 
Totuși afectivitatea umană a lumii vizibile este 
împărtășită plenar de permanentul atac al 
întunericului primordial. Dacă totul e împărţit 
între vizibil şi invizibil, atunci înţelegem de ce 
Hermes a apreciat răspândirea luminilor din 
ceruri în sufletul omului, condensate şi difuzând 
în raze precum în spectrul cristalelor. Tu, 
cititorule, te-ai gândit vreodată că Duhul Sfânt şi 
Cuvântul nu sunt componente diferite ci doar 
aspecte văzute şi nevăzute ale divinei 
universalităţi spirituale din abis? Ai avut vreodată 
ideea că după separarea apelor nu în două ci în 
şapte ceruri – ceruri, proprii doar genezei lumii 
noastre, totul e rânduit precum foile unei cepe? 
Între acestea se desfăşoară cele şapte arcuri 
reflexe, incluzând şi omul, Lumina celui de-al 
optulea illuminând celelalte, nu neapărat 
inferioare; pentru că numai noi concepem spaţiul 
cu un sus şi un jos. Iar deasupra, al noulea nu mai 
este nicicând tangibil imaginaţiei tale. Iată de ce 
cred că există cel puţin nouă arcuri reflexe. Un 
șunt esoteric a fost realizat de Tatăl când a 
conceput ideea de a încarna o parte din El în Fiul, 
Fiul Omului și al lui Dumnezeu totodată. De aici, 
puţini aleşi pot accede, cunoaşte sau închipui. 
Minţi sublime ca cea a lui Dante s'au strecurat în 
timp şi pe cele şapte pământuri. După Zohar sunt 

acceptate şapte palate demonice precum sunt 
şapte ale îngerilor, toate strălucind de lumină 
neagră ori albă, sălaşe care ascund şi palatele 
credinţei. Poate fiecare Sfânt Graal e un Ierusalim, 
repetat întru cunoaștere. Fără acestea n'ar exista 
nunta cosmică, căci ele sunt zidite şi vegheate de 
Dumnezeu. Toate au scări ce se sprijină între 
lumi. Şi totuşi, de ce orice act sacru cere prezenţa 
numărului zece, în momentul în care lumina 
cerească se desparte de întuneric între porţile 
pentru care, tu, cititorule, ai nevoie de câte o 
cheie? 

 

De aceea, cititorule, imaginează’ți ce este mai 
aproape de tine – viața. Gândește că ea există doar 
în Dumnezeu, nimic în afara lui nefiind viu, El 
aducând în lume forța care se găsește în Lumină. 
La început ca și la sfârșit e doar Lumina care e la 
Dumnezeu și e însăși Dumnezeu, sălășluind în noi, 
parte din el, din lumea invizibilă, venită să plece, 
ca în etapele alchimice, să se retragă unde nu 
există acolo și nici atunci. Noi înșine suntem tâlcul 
luminii acum și aici. 

♣
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LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    

 
 

Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei 
care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei 

care sărbătoresc. Dar pentru cei ce iubesc timpul este o eternitate. 
 

William SHAKESPEARE 
 

 
Ilustrațiile pp 104-111 și de pe coperta 2 sunt reproduceri după lucrări semnate de William Blake 
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ei pentru  biserică să se adune în curtea 
interioară!, tună glasul gardianului şef de-
a  lungul coridorului.  

Uşile celulelor erau acum deschise. Puteam 
să ies, dacă voiam să merg la biserică. M-am 
decis. Încolonaţi doi câte doi, ne-am dus adunat 
vreo duzină de puşcăriaşi, târâindu-ne picioarele 
sub privirile plictisite ale copoilor înrăiţi de 
stagiu şi amorţiţi de rutină. 

- La drum!, zise şeful patrulei, îndemnându-
ne spre duba metalică şi împuţită a 
penitenciarului.  

 
Păcănind năduşit, duba ne duce până la 

marginea oraşului. Acolo sunt vărsat ca o 
sarsana la marginea drumului,gata să mă ducă 
pe treptele bisericii. Acolo mergeam să ne 
mângâiem sufletele. Când am  intrat în biserică, 
lumea s-a ferit de noi ca de leproşi. Preotul îşi 
ridică privirile pentru câteva clipe. În hainele 
noastre vărgate, arătam ca nişte ciudaţi. Vrând, 
nevrând  mi-am plecat privirile. Capul îmi atârna 
gol, fără conţinut, gata să se rostogolească pe 
lespedea bisericii. Treptat gândurile se aruncară 
asupra mea răvăşindu-mă. Glasurile slujbaşilor 
bisericii dispăreau pe măsură ce gândurile mă 
cotropeau.Îmi aminteam aproape de fiecare dată 
cum ajunsesem să fiu judecat pentru ceva ce 
numai eu ştiam cum se întâmplase. Dar nu m-a 
crezut nimeni.  

            
M-am revăzut în barul  întunecat şi jilav din 

Calea Moşilor, cu gulerul trenciului ridicat, cu 

părul răvăşit şi ud de ploaia rece de toamnă. 
Trăgeam din paharul de votcă plictisit, cu cerul 
gurii tăbăcit de încă o ţigară. Nici nu observasem 
când cei doi  apăruseră-n taverna  sordidă. Ea, 
blondă, cu ochii nefiresc de mari îşi etala 
picioarele superbe prin tăietura rochiei de lamé, 
c-o voluptate provocatoare,anormală. El, şters ca 
un şobolan, cu şapca slinoasă şi udă, se uita 
plictisit la trupul ei, nevenindu-i a crede că se 
afla în preajma coapselor păgâne. 

- Salut!, am zis eu într-un târziu, când am 
crezut că ne privisem sufocant de mult pentru a 
intra în vorbă.  

Ea îmi zâmbi apoi îşi culese paharul c-o 
mână.Cu cealaltă îşi sprijini clătinarea trupului 
în drum către mine. El rămase pe scaunul 
scufundat în penumbră.  

- Bei votcă?, mă întrebă ea cu ochii sclipind 
nefiresc, aşezându-se lângă mine. 

- Simt uneori nevoia!, am răspuns nervos, 
fără niciun sentiment de jenă. 

- Vreau şi eu!, mi-a zis ea. 
A înghiţit jumătate din conţinut, dintr-o 

singură sorbitură. Apoi, fără niciun cuvânt, mi-a 
apucat mâna stângă şi mi-a privit în palmă, 
spunând: 

- Vei trăi şi vei suferi mult, vei deveni un om 
important şi vei ucide. 

Am râs. Un râs spart, fără viaţă, absent. Cu 
coada ochiului, am văzut însoţitorul femeii, 
ridicându-se de la masă, fără a putea ghici dacă 
vine la mine sau  aiurea. N-a venit, a ieşit pe uşă 
ca un somnambul dispărând în ploaie. Ea a 
izbucnit în  râs. 

C 

Gheorghe Andrei NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Tatuajul 
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- Cu bine, fraierule!, a strigat în urma lui. 
Femeia a terminat restul de votcă, s-a ridicat 

şi m-a înşfăcat de mână, zicând: 
- Să mergem! 
Am urmat-o fără a spune nimic. Mergeau 

spre centru. În faţa barului, o maşină ce părea 
să-i aparţină, ne aştepta. 

- Poţi să conduci?, am întrebat-o cu 
indignare. 

- Ha, ha, ha!, a fost răspunsul ei. 
 
A demarat în trombă, sfâşiind întunericul 

străzilor cu lumina farurilor. Am zărit în fugă 
reclama companiei aviatice „Interflug”. Apoi 
şoferiţa coti pe o străduţă pietruită, unde ne-am 
oprit în faţa unei porţi din fier forjat. Râzând în 
hohote, femeia îşi scoase din poşetă un obiect 
nichelat, cu ajutorul căruia deschise porţile de la 
distanţă, fără a mai coborî din maşină. Demară 
zgomotos, acceleră, apoi ca o săgeată, cu farul 
stâng,  se opri în trunchiul unui arbore. Frânele 
scrâşniră prea târziu. Eram deja cu capul în 
parbriz. Am coborât ameţit. Am rămas s-o văd 
coborând. Nici n-am sesizat cum o făcuse.Şedea 
pe scările de la intrare, fluturându-şi pletele 
blonde cu obrăznicia unui copil zănatic. Mă 
aştepta râzând. Îmi făcu semn s-o urmez.  Am 
păşit într-un hol lung şi prăfuit, iluminat 
puternic de un şir de aplice laterale îngropate 
într-un tapet din stofă ripsată. Câteva uşi 
întredeschise lăsau să irumpă un zgomot de 
petrecere. La capătul lui, o scară în spirală urca 
undeva  deasupra unei hărmălăi neobosite. Am 
urmat-o într-una din încăperile de la capătul 
coridorului şi m-am trezit în faţa unui grup mai 
mult decât zgomotos: 

- În sfârşit, bine c-aţi mai venit şi voi! 
- Unde l-ai găsit  şi  unde-i John? 
- Hai Ursula, spune ce-ai făcut cu el? 
Ceata  de cheflii se întărâta la vederea femeii 

ce mă ademenise  acolo.Muzica megafonului 
părea să întreţină o atmosferă de isterie ciudată.  

- Ce bei?, mă întrebă ea brusc. 
- Acelaşi lucru! 
 
Îmi turnă un pahar de votcă peste două 

cuburi de gheaţă. L-am luat în mână, bucurându-
mă de răcoarea ce-mi liniştea palmele 
înfierbântate. 

- Copii, el este El. Habar n-am cum îl 
cheamă, dar în democraţie totul este posibil! 

- Trăiască Ursula, trăiască democraţia!, 
izbucniră ei în urale. 

- Vino!, îmi spuse ea trăgându-mă de mână 
pe treptele în spirală. 

Mă simţeam ca o păpuşă dezarticulată. Mi-
am sorbit vodca din mers, lăsând paharul pe una 
din etajerele ieşite în cale. Am urmat-o cu paşi 
împleticiţi până într-una din camerele de la etaj, 
trântindu-mă cu dezinvoltură pe patul larg 
desfăcut ce-mi aştepta  sosirea. 

 
Mi-am aruncat cămaşa şi pantalonii, 

mirându-mă de brusca liniştire a femeii. 
- Ce-i?! Nu te dezbraci?! 
Ea nu-mi răspunse. Un tremur abia 

perceptibil i se instala treptat pe faţa transpirată 
şi îmbujorată. M-am apropiat de ea şi-am tras-o 
la rându-mi spre patul din cameră. 

- Lasă-mă!, îmi zise ea, smulgându-se brusc 
din strânsoarea mâinii  mele.  

Am rămas pentru o clipă buimăcit.    
- Bine, dar atunci pentru ce? 
- Pentru ce, pentru ce,ce…? Habar n-am. Aşa 

mi-a venit. 
- Şi acum nu-ţi mai vine? 
- Da, adică nu! 
- Adică?! 
- Nu-mi mai vine! 
- Asta s-o crezi tu!, am zis cu violenţă, 

apucându-i mijlocul cu furia masculului umilit şi 
dezlănţuit. 

- Mă doare!, scânci ea neconvingător. 
- Lasă gura!, i-am spus lovind-o  cu dosul 

palmei. 
S-a ghemuit brusc, într-o mişcare ciudată. 
- Dezbracă-te!, am insistat lovind-o din nou. 
 
Impactul a făcut-o să se destindă brusc, 

ţâşnind fără veste pe lângă mine, pe uşă spre 
scările pe care de-abia urcasem. 

- Mă-tii tăi de curvă!, am mai apucat să 
rostesc înainte de a mă repezi după ea. 

- Săriţi! Mă omoară!, strigă ea în vacarmul 
general.  

 
Doi hăndrălăi încercară să se interpună. Se 

clătinau mai mult decât mine, fapt ce mi-a uşurat 
mult să-i dobor. Nici  n-am văzut când al treilea 
s-a apropiat din spatele meu şi m-a lovit cu  ceva 
atât de puternic încât m-a doborât. Am auzit ca 
prin ceaţă vocea ei: 

 - Bravo Micuţule! Acum vom avea cu ce ne 
distra! 

 
Mi-au dat pantalonii jos şi haina până-n 

dreptul coastelor, legându-mi-le de-o scândură. 
Cineva a aruncat cu apă peste faţa mea. 

- Ce vreţi, ce? Ce s-a întâmplat?, am bâiguit 
nesigur, încercând să ies din situaţia jalnică în 
care mă aflam.  

 
Degeaba! Hohote de râs, vorbe pline de 

ocară mă înconjurară din toate părţile. Ea râdea 
cu ochii sticlind nefiresc. Se aplecă deasupra 
mea, mă sărută prelung, plimbându-şi mâinile 
de-a lungul trupului meu imobilizat. Îmi apucă 
sexul cu furie. M-a durut, dar n-am urlat de 
durere. 

- E vrednic amicul!, zise ea săltându-mi în 
podul palmelor testiculele chircite de durere. 
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Ceilalţi se apropiaseră şi mai mult. Cu 
privirile înceţoşate şi gurile întredeschise, 
aşteptau urmarea unui joc ce părea a  le fi 
cunoscut dinainte. 

- Deci suntem bărbat!, zise ea rânjind 
sălbatic spre convivii ce se grupaseră roată în 
jurul scândurii de care fusesem legat. 

- Bateţi-vă joc de mine şi veţi vedea voi! 
 
O palmă rece şi grea mi-a curmat rostirea. 

Mă lovise tot ea, neaşteptat de dur pentru ceea ce 
ştiam că poate o femeie. 

- Asta pentru  ca să nu uiţi  unde te afli!, îmi 
spuse ea mişcându-şi degetele mâinii cu care mă 
lovise. Aşa,deci… Alege armăsarule. Ori ne 
slujeşti cu credinţă,ori îţi legăm fuduliile în jurul 
gâtului!, mai zise ea îndreptându-şi trupul. 

N-am zis nimic. Unul dintre bărbaţi îi întinse 
o pereche de  mănuşi chirurgicale. Şi le trase cu 
dexteritate pe mâini, după care îşi ridică mâinile 
deasupra capului, asemenea unui Buddha păgân 
şi sălbatic. 

- Nu ne răspunzi, puişor?!, continuă ea 
zeflemitor, apucând un bisturiu din tăviţa 
nichelată pe care unul dintre convivi i-o puse cu  
promptitudine la îndemână.  

M-am zvârcolit înspăimântat. Bănuiam ce 
mă aşteaptă. Nebuna putea să mă scopească, 
numai  aşa ca să se distreze. 

-  Stai liniştit. S-ar putea să-ţi tai podoaba 
fără de voie şi să mori ca un nechibzuit. Nu ştii să 
te comporţi civilizat?, mă ironiză ea, în vreme ce 
grupul hohoti îndelung. Lama bisturiului sticlea 
sălbatic în penumbra încăperii. Fiori de groază 
mă străbătură din creştet şi până-n tălpi. Părea 
că o nebunie generală îi cuprinsese pe toţi. Iar  
victima urma să fiu eu. 

- Opriţi!, am strigat mai mult decât mi-aş fi 
putut închipui c-aş putea s-o fac vreodată. 

Strigătul meu îi descumpăni. Rămasă cu 
bisturiul în aer,  Ursula îşi reveni cu iuţeală din 
stupoare. 

- Aşa, deci s-a dus  bărbăţia, dar vrei să 
rămâi cu podoabele. 

Uşa de la intrare se trânti cu putere. Cu 
trenciul ud, John se năpusti ca turbat. 

- Ajunge, ajunge!, zise el oţărât. 
Ursula se întoarse, îl privi, apoi surâzând cu 

şiretenie, spuse: 
- Prea bine amice, prea bine! Îl vom opri spre 

folosul nostru. Oricum, tu nu mai faci prea multe 
parale. Aşa-i? 

- Ai dreptate Ursula! Botezul, botezul!, 
scandau femeile cuprinse brusc de-o nouă 
frenezie. 

Habar n-aveam despre ce fel de botez putea 
fi vorba. 

- Îl botezăm, John?,se întoarse ea brusc spre 
mine. 

- La naiba, cu tot rahatul vostru!, zise acesta, 
întorcându-se spre ieşire. Trânti uşa la fel de tare 
aşa cum făcuse şi când intrase. 

Ceilalţi se priviră în tăcere. 
- Hai, că nu mai are niciun haz!, zise Ursula 

lepădând bisturiul pe una dintre măsuţele 
apropiate.  

 
Ceilalţi îşi întoarseră privirile spre mine. 

Ciudat, în loc să citesc ură, vedeam un licăr ce 
tindea să se transforme într-o atmosferă 
amuzantă. Şi-ntr-adevăr, izbucniră într-un râs 
nefiresc, ciudat. Apoi, ca şi cum ar fi făcut parte 
dintr-un ritual îndeobşte cunoscut, îşi goliră 
paharele  peste mine. 

- L-am botezat Ursula, l-am botezat!, ziseră 
ei, care mai de care, continuând  să mă ude 
râzând. 

- Da-ţi-l pe mâna doctorului!, zise ea 
părăsind încăperea. 

 
Râsetele celorlalţi se topiră pe măsură ce-şi 

umplură iarăşi paharele cu băutura preferată. 
Din încăperea alăturată îşi făcu apariţia un 
personaj pe care nu-l mai văzusem până atunci. 
Era un pitic ce nu se zărea dindărătul măsuţei 
nichelate pe care o împingea înăuntru. Pe etajera 
de sticlă erau înşirate tot felul de instrumente 
mai mult sau mai puţin chirurgicale. Dintr-o 
sticluţă turnă în pahar un lichid albicios. 

- Bea, puişorule!, îmi zise el chicotind. Avea 
o mânuţă de copil ce se străduia să-mi ajungă 
până la bărbie. Ţineam  gura încleştată. Mă  
uitam de-a lungul trupului meu, aşa dezgolit, şi 
nu-mi puteam da seama de intenţiile piticului. 
Citeam pe faţa celorlalţi înflorind curiozitatea, 
alături de-o inexplicabilă surescitare. 

- Mai bea!, mă îndemnau ei. 
 
N-aveam chef de aşa ceva. Continuam  să-mi 

ţin gura încleştată,bucurându-mă în sinea mea 
de neputinţa piticului. Deodată o durere 
cumplită mă făcu să scot un urlet. Piticul îmi 
înfipse un ac în muşchii coapsei. În aceeaşi clipă 
un lichid îmi inundă cavitatea bucală, 
strecurându-mi-se pe gâtlej înăuntru. M-am 
înecat. Am scuipat, m-am zbătut, încercând să-
mi rup legăturile. Lichidul îmi intrase deja şi-l 
simţeam arzându-mi măruntaiele. Părea să fie 
un fel de alcool amestecat cu ceva necunoscut. 
Ceilalţi scoaseră diverse sunete admirând dibăcia 
piticului. Treptat, simţeam cum trupul mi se 
înfiora într-un mod deosebit, cum nu mai 
simţisem vreodată. Chipurile celorlalţi  se 
estompau. Eram mai puţin conştient de existenţa 
trupului meu. Simţurile mi se învolburau, 
învăluindu-mi gândurile. 

 
O beatitudine ciudată îmi cuprinse întreaga 

făptură. Sângele îmi pulsa în vene tot mai 
puternic. Tâmplele îmi zvâcneau, iar  muşchii 
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îmi vibrau sub piele fără de voie. Nu mă mai 
puteam stăpâni. 

- Creşte, creşte!, ziseră cei din jurul meu.  
Nu mi-am dat seama  despre ce  se întâmpla. 

Abia când am urmărit privirile lor, am înţeles. 
Fără voia mea, sexul mi se întărise ca atunci când 
m-aş fi aflat în braţele unei femei. N-am vrut 
asta, nu vroiam aşa ceva. Şi totuşi, asta mi se 
întâmpla. 

- Hi, hi,hi, hi!, chicoti piticul, ridicând la 
lumina becurilor, rând pe rând, instrumentele 
nichelate şi ascuţite. 

- Hai, începe, începe odată!, îl îndemnau 
ceilalţi. 

- Aşaaa, aşaaa! Pare suficient de  bine!, zise  
piticul apropiindu-se de mine. 

Imediat am simţit  cum răcoarea îmi  învălui 
sexul, pentru ca în câteva clipe să se transforme 
într-o căldură  plăcută. Mi-am îndreptat privirile 
într-acolo şi-am rămas încremenit. Îmi aşezase 
un fel de plasture albicios, extrem de fin, ce avea 
imprimat secera şi ciocanul. 

- Secera ca secera, dar ciocanul!, zise cu 
subînţeles un ochelarist înalt şi deşirat, 
clătinându-se. 

- Uite cine vorbeşte?, s-a auzit iar glasul 
Ursulei, ivită pe neaşteptate în pragul uşii. 

 
Ceilalţi nu o luară în seamă. Aşteptau, 

holbându-se la mâinile piticului ce se mişcau cu 
o dexteritate extraordinară. Aranja pe măsuţă 
instrumente ciudate,pense şi sticluţe într-o 
ordine numai de el ştiute. Apoi, cu un băţ colorat 
se apropie şi badijonă plasturele. O căldură 
puternică. Apoi piticul lovi cu un ac pe conturul 
desenului. O pişcătură nesemnificativă, urmată 
de altele, într-un ritm prestabilit, mă determină 
să-mi mut privirile spre orice altceva decât spre 
sexul meu. Ştiam acum ce mi se întâmplă: mă 
tatuau. Dar de ce tocmai cu însemnele 
comuniste? Ursula mă privea amuzată. Apoi 
când totul se termină. Mă dezlegară în uralele 
celorlalţi. 

- Acum eşti unul de-al nostru! 
- De-al vostru?!, nu mi-am putut stăpâni 

nedumerirea. 
- Aşa mi se pare. Sau tu nu ţi-ai ars carnetul 

de partid? 
- Nici n-am avut! 
- Cu atât mai mult! Ai intrat ca mulţi alţii în 

ilegalitate. Tot n-am fost noi mai de soi. Am  
năpârlit pentru milioane de membrii peste 
noapte şi am devenit, vezi Doamne, mari 
opozanţi!, mai zise Ursula. Aşa că n-ai avut cum 
năpârli mai adăugă ea.  

 
N-am zis nimic. Eram furios. Mi-am tras 

fermoarul la pantaloni şi mi-am aşezat hainele 
răvăşite. 

- Haide, bea!,mă îndemnă ea. Iar dacă mă 
mai vrei, n-ai decât. Acum eşti de-al nostru şi te 
poţi bucura de mine. 

Trupul încă îmi mai era sub influenţa 
lichidului pe care, fără voia mea,  o înghiţisem. 
Însă, experimentul prin care trecusem, mă făcu 
să fiu prudent. N-am zis nici da, nici nu. 

- Aşa deci, a dispărut dorinţa? Păcat!, mai 
spuse ea, ieşind din încăpere. 

O somnolenţă ciudată începu să mă învăluie. 
Şi, cu cât beam mai mult, cu atât moleşeala 
devenea mai puternică. 

- Vreau să dorm!, am bolborosit eu 
aşezându-mă pe o canapea. Am adormit. 

 
*** 
Când m-am trezit, ploaia încetase demult. 

Cerul se luminase, iar lumina pătrundea prin 
ferestrele larg deschise. Eram  singur. În 
încăperea luminată, mobilierul era în dezordine, 
semn că cheful avusese totuşi loc. M-am 
descheiat la pantaloni. Acum tatuajul secera şi 
ciocanul era vizibil, fără nicio urmă de îndoială. 
Mi-am refăcut ţinuta răvăşită, am ieşit în hol şi 
mi-am aruncat privirile pe scările ce duceau la 
etaj. Am început să urc anevoie. Mă durea capul. 
Când am ajuns în capul scărilor, eram obosit. Am 
deschis prima uşă şi am rămas uluit. Era goală. 
Pereţii erau vopsiţi în negru şi nu era nicio 
fereastră. De parcă aş fi intrat într-o gaură 
neagră. Am bâjbâit după un întrerupător. N-am 
dat peste niciunul. Am lăsat uşa deschisă şi am 
privit înăuntru. Cu lumina din spate, păşind pe 
duşumeaua neagră, simţeam cum mi se strânge 
trupul de spaimă. Ce rost o fi avut o asemenea 
încăpere? La ce-ar fi putut folosi? Erau întrebări 
la care mintea mea refuza să găsească răspuns. 
Am auzit zgomot  de paşi. Am rămas nemişcat în 
întunericul încăperii, întorcându-mi privirile 
spre uşa deschisă. Era Ursula. Îmbrăcată într-o 
spumă de voal transparent, trecea ca o 
somnambulă prin dreptul uşii deschise. Am vrut 
s-o strig, dar ciudăţeniile prin care trecusem, mă 
făcură să fiu mai precaut. Am rămas nemişcat, 
urmărind din dreptul uşii mişcările trupului ei. 
Era nefirească şi atât de ciudată, încât n-am mai 
aşteptat s-o văd liniştindu-se. Am ieşit şi am 
strigat-o: 

- Ursula! 
 
Îşi urmă drumul implacabilă, de parcă nici 

n-aş fi existat. M-am repezit după ea şi-am 
ajuns-o în momentul când a deschis uşa unei 
altei încăperi, pe care n-o văzusem încă. Am 
cuprins-o pe după umeri şi i-am spus: 

- Ursula, mă auzi? 
S-a întors brusc, cu gesturi feline şi m-a 

privit întrebător. 
- M-ai botezat. Nu-ţi mai aduci aminte?, am 

încercat eu să-i reamintesc  cele întâmplate am 
rostit eu pe nerăsuflate. 
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- A, tu erai?, îmi spuse ea absentă, arătându-
mi cu un gest un fotoliu. 

M-am aşezat. Nu mai ştiam ce  să cred. Mi-a 
întins o cupă de şampanie. Am luat-o fără să mă 
grăbesc şi am aşezat-o pe braţul fotoliului. 
Aşteptam ceva ce nici eu  nu ştiam ce. Totul 
fusese atât  de ciudat. 

- Bea dragule!, mă îndemnă ea, turnându-şi 
altă cupă. 

- Pentru ce bem? 
- Pentru noi, pentru partidul nostru, nu-i 

aşa?, mă ispiti ea zâmbind. 
Am băut. Nici eu nu ştiam de ce am făcut-o, 

dar am băut. Lichidul acidulat mă învioră. 
Treptat mă simţeam tot mai bine. Mi-a turnat 
din nou şi am băut, fără a mai aştepta vreun 
îndemn. 

- Mă placi, nu-i aşa?, zise ea pe neaşteptate. 
- Da!, am bâiguit eu surprins.  
 
Mai întâlnisem asemenea făpturi. Dar 

niciuna nu mă luase aşa de direct. Era ca un  atac 
neprevăzut, menit să  te înverşuneze. De aceea 
mi-am propus să fiu mai atent. 

- Atunci… iată-mă!, îmi spuse ea, lăsând să-i 
cadă vestmântul vaporos c-o singură mişcare, ce 
putea să însemne  şi abandon şi provocare. 

M-am ridicat, de parcă-aş fi vrut să-i  opresc 
căderea vestmântului. Braţele mi s-au oprit, din 
avânt, pe umerii ei. Un parfum ciudat mă învălui. 
Pielea îi era catifelată şi fierbinte. Parcă aveam 
jeratic în podul palmelor. M-am  gândit pentru o 
clipă la tatuaj. „Dacă  o să mă doară…”.  Dar 
gândul a trecut ca un fulger. Simţurile îmi erau 
răscolite şi-o beţie, pe care n-o mai cunoscusem, 
mă cuprindea din ce  în ce mai tare. I-am simţit 
privirile dogorându-mi creştetul. Era mai scundă 
decât mine. Gura îi era învăluită într-un zâmbet 
senzual, provocator. Nările  îi fremătau 
imperceptibil, le simţeam vibraţia. Mi-a luat 
mâna de pe umăr în mâna ei. Cealaltă mi s-a 
încolăcit în jurul  taliei. Când trupurile ni s-au 
apropiat, n-am mai simţit nimic. Îi simţeam 
răsuflarea invadându-mă. Ochi nu mai aveam. 
Împreună eram ca o epidermă imensă, îmbătată 
de fericire, încât n-am mai simţit lacrimile ce mi 
se prelingeau pe obraz. Ea nu mai exista. Era 
cealaltă parte din mine.  Iar atunci când am 
devenit un întreg, am explodat. Mi se făcuse rău, 
apoi iarăşi bine, apoi iarăşi rău. Ţipătul a 
izbucnit fără de voie… 

Eram de-a dreptul extenuat. Mi-am revenit 
într-un târziu, lângă mine ghemuită cu spatele ca 
de felină, era Ursula. Doream s-o mai ating, să 
mă conving că totul era aievea. Dar n-a mai fost 
timp. Izbind uşa, mai să sară din ţâţâni, în 
cameră intră John. 

- I-ai dat tu numele meu, dar să ajungă  şi-n 
patul meu, asta e prea de tot. 

Am sărit de cealaltă parte a patului. Eram 
încordat ca un arc gata să plesnească. 

- Ha, ha, ha!, izbucni ea în râs de sub 
cearceaful ce-i mai acoperea coapsele! 

Mi-am tras pantalonii şi am ţâşnit în picioare 
cu bustul dezgolit, repezindu-mă ca turbat 
asupra individului. 

- Uşurel, băiatule!, mai apucă el să rostească, 
înainte de a-i închide gura cu dosul mâinii. 

 
A căzut. Din colţul gurii o pată sângerie se 

lăţea tot mai mult.  Refuză să se ridice. 
- Nenorocitule, crezi că tatuajul îţi dă 

drepturi suplimentare?, bolborosi el cu  greutate, 
ameţit. 

Eram gata să-l sfâşii. 
- Potoliţi-vă nătărăilor!, zise Ursula 

ridicându-se în capul oaselor, apoi ridicându-se 
trecu pe lângă mine cu târând cearceaful peste 
cel căzut. 

Eram ridicol. John se ridică în silă, scuipă 
peste cearşaf.Plecă ostenit. Părea că ia ceva cu el, 
ceva de care simţeam că voi avea şi eu nevoie. 
Nemulţumit de postura ingrată în care mă aflam, 
m-am îmbrăcat în silă. Apoi am coborât treptele 
simţind la fiecare pas o intensă durere 
musculară. Când am ajuns jos, Ursula mă 
întâmpină iarăşi cu un pahar plin. 

- Ia!, mi-a zis, întorcându-şi brusc spatele. 
 
Gustul alcoolului m-a făcut să tresar. Părea 

că înlăuntrul meu se instalase o somnolenţă pe 
care numai alcoolul o mai putea risipi. Am golit 
paharul cu lăcomie şi m-am îndreptat printre 
lucrurile răvăşite să mi le strâng. Ea s-a întors şi 
a zâmbit. 

- Exact ca şi celălalt. Cum primiţi botezul 
patului meu, cum vă apucaţi de băutură. De 
parcă n-aţi mai fi masculii provocatori ce vă 
credeaţi la început. Mai mare ruşinea!, zise ea, 
mângâindu-mă pe creştet. 

Eram de-a dreptul umilit  şi epuizat. 
- Ce mi-ai dat să beau înainte? 
- Când înainte? 
- Înainte de a se întâmpla povestea din pat! 
- Un tonic. Meritai să te ajut după proba 

crucificării! 
- Eşti nebună? Ce-a  fost mascarada asta, 

tatuajul, orgia, crucificarea… N-au avut niciun 
sens! 

- Dar ce mai are vreun sens acum, în 
democraţie, dragule? Descătuşează-te moral 
pentru cătuşele iubirii. 

- Aşa?! 
- Dar  ştii vreo altă metodă? Ia-o drept un 

viol, sau drept răzbunare pentru miile de femei  
siluite şi violate.  Îmi pot permite să dau astfel de 
lecţii!zise ea. 

- Tu, cum poţi să-ţi permiţi?! 
- Asta o spui pentru că sunt femeie. În 

realitate, voi bărbaţii o faceţi ori de câte ori aveţi 
chef. Ei, uite, eu femeia îmi permit să fiu ca voi 
pentru că am puterea, fiindcă-mi dă mâna! 
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Simţeam că mă sufoc. 
- Îmi vine să-ţi dau palme!, am rostit gata s-o 

şi fac. 
- Ha, ha, ha! Iată bruta! Iată animalul care 

nu acceptă altă putere decât pe-a sa. N-ai decât 
s-o faci, dar nu  vei  mai fi fericit. Te vei căi. Mai 
bine iubeşte-mă dacă mai eşti în stare. Dacă nu, 
o luăm de la început. 

Greaţa a pus brusc stăpânire pe mine. Am 
ieşit brusc din încăpere şi din clădire, căutând cu 
disperare aerul şi răcoarea zilei. Era noapte  şi 
am vomat sufocându-mă la poarta pe care 
intrasem, nebănuind  ce mi se va întâmpla.  

 
*** 
Când m-am trezit în camera mea, ochii îmi 

erau ca nişte cărbuni încinşi. Eram ca un leş în 
mişcare. Capul mă durea, de parc-ar fi fost 
burduşit cu pumni, iar trupul schingiuit plutea 
fără de voie în căutarea unui strop de apă. 
Mâinile mi se întindeau instinctiv spre râsetele 
ce păreau cufundate în ceaţă. Degetele mi se 
chirciseră instinctiv, în  contact neplăcut cu ceva 
lipicios şi întunecat. Am căscat ochii mai bine şi-
am văzut roşu. Dâre de sânge se prelinseseră de 
pe etajera de porţelan  peste chiuvetă. Părul mi 
se zbârlise pe şira spinării mai ales când am 
descoperit bucata de nas răsturnată lângă 
paharul cu perii de dinţi. L-am luat, l-am pipăit. 
Era rece şi vineţiu. L-am mirosit. Avea un iz de 
tutun prost. Cutremurat, l-am scăpat  în 
chiuvetă. Mâinile-mi erau pline de sânge.  Cu  
mişcări dezordonate, am reuşit să deschid 
robinetul cu apă rece.  Pe celălalt n-avea niciun 
rost să încerc să-l deschid. Precis  că nu era  apă 
caldă. Apoi am încercat să frec dârele, lăsând 
restul de nas plutind în apa roşiatică. „Al cui  ar 
putea să fie”?, m-am întrebat în timp ce mă 
priveam în oglindă, cu ochii limpeziţi de apa rece 
cu care-mi răcoream faţa. Aveam faţa întreagă. 
Iar nasul înroşit de-atâta frecat cu apă rece şi cu 
prosop. „Bine, dar atunci al cui era? Şi cum de 
ajunsese în camera mea”. Tot mai nedumerit, m-
am îndreptat spre şifonier. Trebuia să mă îmbrac 
cu ceva şi să ies. Mă sufoca acel cartilaj lăsat în 
cuva chiuvetei. Telefon n-aveam, ca toată lumea 
de altfel şi eram nevoit să anunţ  poliţia despre 
ciudata descoperire. Am tras de uşă şi m-am 
trezit în faţă cu un zid proaspăt tencuit. Din 
spatele lui se auzeau hohotele  de râs.  

- Încetaţi, încetaţi!, am început să strig, 
sprijinindu-mi cu putere umărul în zidul nedorit.  

 
M-am trezit rostogolindu-mă pe coridor 

printre cărămizi şi moloz, panicat încât nu mai 
puteam să-mi opresc urletele, blestemele şi 
înjurăturile. Zadarnic! A trebuit să mă potolesc 
treptat, mai ales că niciun vecin nu apăruse ca de 
obicei în faţa uşilor. Din ce în ce mai uluit, m-am 
ridicat şi am încercat să-mi curăţ hainele. 

Mâinile mi se aruncau buimac peste revere şi 
pantaloni, de parcă un mecanism dereglat le 
dirija mişcările. Într-un târziu, m-am liniştit. Am 
îndepărtat o parte din cărămizi cu picioarele, 
eliberându-mi un fel de spărtură cât să mă lase 
să trec nestingherit spre uşa întredeschisă. Am 
revenit înăuntru. M-am dus din nou la baie şi m-
am privit în oglindă. Simţeam nevoia să fac un 
duş, să-mi curăţ trupul de zgura întâmplărilor 
prin care trecusem. Din fericire, apa caldă  
revenise. Suspicios, m-am uitat cu atenţie în 
toate părţile, aşteptându-mă la o altă glumă 
sinistră şi prostească. Nimic  altceva decât 
urmele legăturilor de pe  corpul meu cu care 
fusesem ţintuit şi tatuajul cu secera şi ciocanul. 
În rest, puteam respira lejer, nu mă stânjenea 
nimic. În cadă, apa curgea peste mine, 
împroşcând faianţa, iar aburul ce se ridica 
înecăcios din baie acopereau pereţii şi oglinda. 
Brusc apa începu să miroase a praf iar trupul 
prinse o năclăială cenuşie care se scurgea lăsând 
în urmă dungi verticale.  

 
Ce dracu mai e şi asta…?, mi-am zis 

încercând să închid robinetul. Aparent am  reuşit 
să-l închid . Însă apa continua să curgă din ce în 
ce mai murdară şi mai fierbinte. Aburii se ridicau 
de jos ca un nor dens acoperindu-mi trupul. Pe 
dibuite, ţinându-mi respiraţia caut  clanţa uşii, 
deschizând-o  fără niciun efort. M-am prăvălit 
afară şi cu ochii închişi m-am îndreptat spre 
dulapul unde erau prosoapele. Iau unul la 
întâmplare şi încep să-mi şterg corpul de 
murdăria depusă. Eram acoperit de un roşu 
asemănător sângelui.  

 
Scârbit,am început să mă îmbrac. Mă 

îndrept spre hol să-mi încalţ pantofii, când am 
observat  o apă roşie ce curgea pe sub uşa băii. 
Aud bătăi puternice în uşă şi  ies furios, hotărât  
să alung pe oricine. Furia mi se schimbă brusc în 
uimire când în faţa uşii erau doi poliţişti, însoţiţi 
de-o ceată  de vecini curioşi. 

- Ce se întâmplă aici?, mă asaltează scurt şi 
grav unul din poliţişti. 

- Ce să se întâmple!, răspund  eu. Aş vrea şi 
eu  să ştiu! 

 
Unul din poliţişti mă împinge cu violenţă, 

făcându-şi loc să intre în casă. 
- Ce-ai făcut mă aici, ce-i cu apa asta care tot 

curge?  
Mă tot împingeau şi mă loveau scurt. Apa 

aflată pe podea ne împroşca pe toţi. Apoi, 
încătuşat  mă duseră la poliţie. Nici până astăzi 
nu cred c-aş fi avut vreo vină.Preotul psalmodie 
ceva ce necesita sa faci semnul crucii şi să 
îngenunchezi.Cel puțin aşa le şopti 
gardianul.Căzu în genunchi de parcă tatuajul 
trebuia să-şi afle iertarea în posturi şi rugăciuni. 

☼ 
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Jacky ESSIRARD  

(Franţa) 
 

 

 
Né en 1949. Fondateur et animateur de la revue 
Quimper est Poésie pendant quelques années, il 
habite et travaille à Angers depuis 1996 où il a 
créé la revue N4728 dans le cadre de l’association 
Le Chant des Mots. Son activité culturelle est très 
complexe : prosateur, poète, dessinateur, peintre 
et graveur proche des poètes et des écrivains, il a 
illustré différents recueils et livres d’artistes. Il 
dirige une petite maison d’édition associative 
« l’Atelier de Villemorge » spécialisée dans les 
livres d’artistes. Pour lui écrire et peindre 
obéissent au même désir de se sentir vivant et de 
participer à titre personnel à  l’usage du monde.  
Il préside actuellement la Maison Internationale 
des écritures et des littératures d’Angers (M.I.E.L.) 

 
 
 
QUIMPER EST POÉSIE : 
- l’écrit du corps : poème à danser, présenté au Salon de la 
petite édition de Quimper en 1997 – chorégraphie et 
interprétation Nelly Daniel – Ce poème a été repris par la 
chorégraphe Albanne Bouvier et dansé par Sarah Pellerin-Ott à 
Paris et Lyon en 2006 (musique B. Dejoncquiere). 
 

ATELIER SABINE FOURNIAL : 
- Du vent dans les cactus : poèmes, peintures Sabine Fournial 
(2007) 
 

APPROCHES ÉDITIONS : 
- Clara, nouvelle, Approches éditions (2012) 
 

ATELIER DE VILLEMORGE : 
- Feuilles d’aube : poèmes, gravures Jean-Guy Rousseau (2002) 
- Papillottes, poèmes, peinture de Jean-Claude Pirotte (2008) 
- Devenir transparents, poèmes, peintures Lawand (2008) 
- Sikhara, poèmes, (2008) 
- Pierres noires, poème, peinture de Lawand (2009) 
- Un été en Roumanie, poèmes et encres (2010) 
- Signes lumière traces obscures, poèmes pour Parvine Curie 
(2012) 
- Soir, poème,  collage et aquarelle Yves Mairot, (2014) 
 

Autres éditeurs : 
L’ATTENTIVE : 
- Sortie de route : poème, gravure Jean-Guy Rousseau (2002) 
 

ATELIER TUGDUAL JEGOU : 
- YS : poème, gravures de Claire Chauveau (2002) 
- Epicallia villica, poèmes – dessins Milena Moriani – trad. en 
italien et préface Fabio Scotto (2009) 
 

ATELIER DU LIVRE, Rennes 
- Là : encres et poème (2002) 
- Femme : poèmes, encres de Constance Robine (2002) 
- Restes : gravure, encre et poèmes (2003) 
- Accoucher le silence : poèmes, gravures de Maya Mémin 
(2006)  
 

COLLODION : 
- Corps sans paroles, poèmes, dessins de Jean Rustin.(2013) 
(repris en édition courante - 2014) 
 
Jacky Essirard s-a născut în 1949. Fondator al revistei Quimper 
est Poésie, a fost şi animatorul ei vreme de cîţiva ani. Din 1996, 
locuieşte şi-şi desfăşoară activitatea în Angers, unde, în cadrul 
asociaţiei Le Chant des Mots, a creat revista N4728. Activitatea 
sa culturală este foarte complexă: prozator, poet, desenator, 
pictor şi gravor, apropiat de poeţi şi de scriitori, a ilustrat 
diferite culegeri şi cărţi de artist. Conduce o mică editură 

asociativă « l’Atelier de Villemorge », specializată în volume 
bibliofile. Pentru el scrisul şi pictura se supun aceleiaşi dorinţe 
de a se simţi viu şi de a participa cu propria-i personalitate la 
mersul lumii. În prezent, este preşedinte al Casei 
Internaţionale a Scriiturilor şi Literaturilor (M.I.E.L.). 
Enumerăm, grupate pe edituri, câteva dintre lucrările sale: 
 

QUIMPER EST POÉSIE : 
- l’écrit du corps : poem de dansat, prezentat la «Salon de la 
petite édition de Quimper » în 1997 – coregrafia şi 
interpretarea Nelly Daniel – Acest poem a fost reluat în 
coregrafia lui Albanne Bouvier şi interpretat de Sarah Pellerin-
Ott la Paris şi la Lyon în 2006 (muzica de B. Dejoncquiere). 
2 

ATELIER SABINE FOURNIAL : 
- Du vent dans les cactus : poeme, pictură de Sabine Fournial 
(2007) 
 

ATELIER DE VILLEMORGE : 
- Feuilles d’aube : poeme, gravuri de Jean-Guy Rousseau (2002) 
- Papillottes, poeme, pictură de Jean-Claude Pirotte (2008) 
- Devenir transparents, poeme, picturi de Lawand (2008) 
- Sikhara, poeme, (2008) 
- Pierres noires, poem, pictura de Lawand (2009) 
- Un été en Roumanie, poeme şi desen în peniţă (2010) 
- Signes lumière traces obscures, poeme pentru Parvine Curie 
(2012) 
- Soir, poem, colaj şi acuarelă de Yves Mairot, (2014) 
 

Alte edituri : 
L’ATTENTIVE : 
- Sortie de route : poem, gravură de Jean-Guy Rousseau (2002) 
 

ATELIER TUGDUAL JEGOU : 
- YS : poem, gravuri de Claire Chauveau (2002) 
- Epicallia villica, poeme – desene de Milena Moriani – 
traducere în italiană şi prefaţă de Fabio Scotto (2009) 
 

ATELIER DU LIVRE, Rennes 
- Là : desen în peniţă şi poem (2002) 
- Femme : poeme, desene în peniţă de Constance Robine (2002) 
- Restes : gravură, desen în peniţă şi poeme (2003) 
- Accoucher le silence : poeme, gravuri de Maya Mémin (2006)  
 

COLLODION : 
- Corps sans paroles, poeme, desene de Jean Rustin.(2013) 
(reluat în ediţie curentă - 2014) 

 

Prezentăre şi traducere 

Valeriu STANCU 
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Pour Anatol şi Doriţa Cazacliu   

1 
 
 
L’ombre en pente douce 
s’étale dans l’herbe folle 
entre les troncs blanchis des pommiers 
et trace une grille de portail 
sur le chemin des pâtures 
 
la maison aux bois rouges 
peinte de lumière de chaux  
abrite les vacances  
 
on entend les coqs et les chèvres 
l’orage gronde derrière la colline  
le passé pris dans le décor 
balcon et têtes d’anges 
regarde le progrès qui  
sur la route pétarade  
entouré d’un écran de fumée  
 
 
 

2 
 
 
Ici les hommes les animaux 
suivent un même chemin 
ils marchent sans hâte 
l’habitude règle leurs pas 
 
ils vont et viennent 
du lit au travail 
du champ à la litière 
 
la nuit les rassemble  
tire le verrou sur tous les yeux 
jusqu’à l’appel de l’aurore 
 
alors les corps se redressent 
sortent des maisons encore gourds 
cachant leurs rêves au fond des poches 
ils rejoignent la route  
entament un nouveau jour 
 
 
 

 
 
 

Pentru Anatol şi Doriţa Cazacliu 

1 
 
 
Umbra în pantă lină 
se-ntinde prin ierburi 
printre trunchiurile albite ale merilor 
închipuind gratii de portal 
pe drumul păşunilor 
 
casa cu lemnărie roşie 
pictată de lumină de var 
adăposteşte vacanţele 
 
se aud cocoşii şi caprele 
mormăie furtuna pe după deal 
trecutul prins în decor 
balcon şi capete de îngeri 
priveşte progresul care 
duduie pe cale 
învăluit într-o perdea de fum 
 
 
 

2 
 
 
Aici oamenii animalele  
urmează un acelaşi drum 
merg fără grabă 
obişnuinţa le potriveşte paşii 
 
se duc şi vin 
din pat la muncă 
din cîmp la aşternutul de paie 
 
noaptea îi adună 
trage zăvorul peste toţi ochii 
pînă la chemarea zorilor 
 
atunci trupurile se ridică 
ies încă amorţite din case 
ascunzîndu-şi visele în adîncul 
buzunarelor 
îşi reiau drumul 
şi încep o nouă zi 
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3 
 
 
Une horde sauvage de moutons 
envahit le jardin 
dévore sans vergogne 
pommes prunes et raisins  
sous l’œil des propriétaires 
 
dédaignant les automobiles  
les chevaux mastiquent sur les talus 
 
les vaches gavées rentrent  
une par une à l’étable 
tandis que les oies  
en file indienne 
tentent d’apprendre la discipline aux 
poules 
 
les hommes se reconnaissent 
dans la liberté entravée  
 
 
 
 

4 
 
 
Le ciel d’un coup libère ses torrents 
des fontaines jaillissent des gouttières 
les rues disparaissent 
sous l’eau terreuse 
 
la pluie reconstruit le paysage 
dans un miroir déformant 
 
un attelage monte la côte 
le cocher et sa famille sous une bâche 
plastique 
les pompons rouge 
pendant comme guenilles 
de chaque côté de la tête du cheval 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 
Oile, ca o hoardă sălbatică, 
invadează grădina 
devoră fără ruşine 
mere, prune şi struguri  
sub ochiul proprietarilor 
 
dispreţuind maşinile, 
caii pasc pe şanţuri 
 
vacile sătule se reîntorc 
una cîte una în staul 
în timp ce gîştele 
în şir indian 
încearcă să înveţe găinile 
ce-i disciplina 
 
oamenii se recunosc 
în libertatea împiedicată 
 
 
 
 

4 
 
 
Cerul dintr-o dată îşi eliberează 
torentele  
arteziene ţîşnesc din streşini 
străzile dispar 
sub apele pămîntii  
 
ploaia reconstruieşte peisajul 
într-o oglindă ce deformează 
 
urcă un atelaj coasta 
căruţaşul şi familia lui sub o folie 
de plastic 
canafii roşii 
atîrnă ca nişte zdrenţe 
de fiecare parte a capului calului 
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5 
 
 
A l’ombre du noyer 
l’air immobile et chaud 
après l’orage  
les moustiques en escadrille 
perturbent nos lectures 
 
claques sur la peau 
soupirs récriminations contre la nature 
la cloche de l’église 
sonne trois fois  
 
 
 
 

6 
 
 
La maison du premier ministre 
menace ruine  
le parti des paysans n’est qu’un souvenir 
 
derrière les vitres brisées 
nul fantôme dans le couloir et les 
chambres 
par endroits le plafond s’effondre  
le plancher pourrit lentement 
restent les vestiges  
godillots crasseux et bouteilles vides 
 
le dispensaire ne peut rien 
contre l’abandon des lieux 
ni le jardin de patates et de choux 
 
où sont passés les héros, les patriotes ? 
les poireaux ignorent 
qu’ils poussent dans une terre glorieuse 
 
aujourd’hui la maison du ministre 
est habitée par un veau à 
l’engraissement   
 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 
La umbra nucului  
aerul încremenit şi cald 
după furtună 
ţînţarii în escadrile 
ne perturbă lecturile 
 
palme peste piele  
suspine plîngeri împotriva naturii 
clopotul bisericii 
bate de trei ori 
 
 
 
 

6 
 
 
Casa prim-ministrului  
o jalnică ruină  
partidul ţărănesc nu mai e decît o 
amintire 
 
în spatele geamurilor sparte 
nici o fantomă pe culoar şi prin camere 
pe alocuri plafonul se prăbuşeşte 
duşumeaua putrezeşte pe zi ce trece 
rămîn vestigii  
şcrambi slinoşi şi sticle goale 
 
nici dispensarul nu mai poate împiedica 
părăsirea locurilor 
nici grădina de cartofi şi de varză 
 
unde s-au dus eroii, patrioţii? 
prazul habar n-are 
că el creşte din glorioase pămînturi 
 
astăzi casa ministrului 
e locuită de un viţel pus la îngrăşat 
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7 
 
 
Chaque matin  
un œil sur le trou de la serrure 
le jard examine la question 
et les oies en conseil 
prononcent leur verdict   
 
ce jardin n’est pas conforme 
 
les herbes et les fleurs y poussent 
libres et joyeuses 
sous les fruitiers astreints seulement 
à étaler de l’ombre sur la terrasse 
 
l’enfant cherche des allées invisibles 
sous les ailes des papillons 
affronte les orties 
pour manger les framboises 
des camping car d’escargots 
explorent la margelle du puits 
et les oiseaux pique-assiettes  
dorment tranquilles en attendant le 
dessert 
 
ce jardin n’est pas conforme 
disent les jardiniers 
il craint faucille et râteau 
veut disparaître 
dans les nuances de vert 
ou dans un feu d’artifice de fleurs 
 
ce jardin veut exister hors du temps 
et tant pis pour les oies 
 
 

8 
 
 
Le soir chez Iliana  
sous la bâche rouge  
quatre étoiles de petite magnitude 
éclairent les tables de bois 
les hommes et leur bière 
 
nous passons devant eux 
entendons leur langue déliée et rude 
ils parlent peut-être de nous 
 

7 
 
 
În fiecare dimineaţă  
cu un ochi pe gaura cheii 
gînsacul examinează problema   
şi gîştele în consiliu 
îşi pronunţă verdictul 
 
această grădină nu e cum trebuie 
 
ierburile şi florile cresc în ea 
libere şi fericite 
pe sub arborii fructiferi constrînşi doar 
să facă umbră pe terasă 
 
copilul caută poteci nevăzute 
pe sub aripile fluturilor 
înfruntă urzicile 
pentru a mînca zmeură 
rulote de melci 
explorează ghizdurile fîntînii 
iar păsările pleşcare 
dorm liniştite aşteptînd desertul 
 
această grădină nu e cum trebuie 
spun grădinarii 
se teme de seceră şi de greblă 
vrea să dispară  
în nuanţele de verde 
sau într-un înflorat foc de artificii 
 
această grădină vrea să existe în afara 
timpului 
şi cu atît mai rău pentru gîşte 
 
  

8 
 
 
Seara la Iliana  
sub copertina roşie 
patru stele de mică magnitudine 
luminează mesele de lemn 
oamenii şi berea lor 
 
trecem prin faţa lor 
le auzim vorba curgătoare şi aspră 
vorbesc probabil despre noi 
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9 
 
La route devient chemin 
nous roulons un moment sur la crête  
la lumière blanche du midi 
efface l’ombre des ornières 
 
la forêt succède aux pommiers 
les troncs verticaux  
filtrent le soleil  
et cela ressemble au soir   
 
une suite de virages nous conduit 
vers le dernier village de ce coin perdu   
 
les poules s’égaillent devant l’auto 
une vieille rentre chez elle 
un cochon noir vient à notre rencontre 
nous entrons dans un conte 
 
hélas la parabole d’argent  
fixée à la façade 
nous signale l’erreur 
 
 

 

9 
 
Şoseaua devine drum  
rulăm un moment pe creastă 
alba lumină a amiezii 
şterge umbra făgaşelor 
 
pădurea urmează livezilor de meri 
trunchiurile verticale 
filtrează soarele, 
încît pare a fi seară 
 
o suită de viraje ne conduce 
spre ultimul sat din acest colţ uitat de 
lume  
 
găinile se împrăştie din faţa maşinii 
o bătrînă se întoarce acasă 
un porc negru vine să ne întîmpine 
intrăm într-un basm 
 
din nefericire, argintia antenă 
parabolică 
fixată pe faţadă 
ne semnalează eroarea  
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10 
 
 
Les pommes de l’été 
tombent de l’arbre 
avec un bruit mat 
 
encore vertes  
douces à croquer pourtant 
elles emplissent la bouche 
de leur chair tiède 
 
comme au jardin d’Eden 
les ennuis viennent plus tard   
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
L’eau court sur le chemin  
la terre boueuse suit les traces gravées  
des engins de ferme  
 
une flaque grandit contre le muret 
trop petite pour absorber le gris des 
nuages 
 
 
goutte à goutte  
l’eau tombe du toit 
à chaque impact 
la feuille un instant soumise 
s’incline  
puis se redresse victorieuse 
 
j’ouvre mes mains à la pluie 
et bois dans mes paumes un peu de ciel 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
10 
 
 
Merele timpurii  
cad din copac  
cu un zgomot înăbuşit 
 
încă verzi 
şi totuşi dulci la gust 
îţi năpădesc gura 
cu carnea lor călduţă 
 
ca şi în grădina raiului 
necazurile vin mai tîrziu 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
Apa curge pe drum  
pămîntul noroios urmează făgaşele 
adîncite 
ale utilajelor de fermă 
 
o baltă creşte lîngă zid 
prea mică pentru a absorbi griul norilor 
 
 
picătură cu picătură 
apa cade de pe acoperiş 
la fiecare atingere 
frunza o clipă supusă 
se apleacă 
apoi se reînalţă victorioasă 
 
îmi deschid mîinile ploii 
şi beau din palme o fărîmă de cer 
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12 
 
 
Ce matin 
le jardin est enveloppé 
d’une pellicule transparente  
 
formes floues des pommiers 
la pluie a lesté les roses 
l’allée est parsemée de miroirs 
 
derrière le rideau 
la chatte ferme les yeux 
 
 
 
de mes bras levés 
je te salue soleil 
le feu de tes entrailles est béni 
 
ce matin 
j’ai envie d’une Venise céleste 
et de plaisirs défendus 
 
 
 
 

13 
 
 
Je me promène dans le jardin public 
 
ici réunis 
les arbres de cinq continents  
et nulle trace de bataille 
 
mais la recherche de l’équilibre 
des formes et des contrastes 
 
 
et l’œil de l’oiseau questionne le monde 
 
pourquoi tant d’agitation 
cette course à la mort 
 
pourquoi tous ces gens  
la bouche haineuse  
le doigt sur la gâchette 
 
où est passée la Beauté ? 

12 
 
 
În această dimineaţă  
grădina este învăluită 
într-o peliculă transparentă 
 
forme nedesluşite ale merilor 
ploaia a îngreunat trandafirii 
aleea este semănată de oglinzi 
 
în spatele perdelei 
pisica închide ochii 
 
 
 
cu braţele ridicate 
soare, te salut 
focul din măruntaiele tale este 
binecuvîntat 
 
în dimineaţa asta 
mi-e dor de o Veneţie celestă 
şi de plăceri interzise 
 
 
 

13 
 
 
Mă plimb prin grădina publică  
 
aici sunt reuniţi 
arbori de pe cinci continente 
şi nici urmă de încăierări 
 
ci doar căutarea echilibrului 
formelor şi contrastelor 
 
 
şi ochiul păsărilor cercetează lumea 
 
de ce atîta agitaţie 
această cursă a morţii 
 
de ce toţi aceşti oameni 
cu gura înveninată 
cu degetul pe trăgaci 
 
pe unde a trecut Frumuseţea? 
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14 
 
 
Je caresse l’écorce rugueuse 
 
nous sommes faits du même bois 
avons racines communes 
 
feuilles poèmes 
et feuilles d’arbres 
où est la différence ?  
 

 
 

15 
 
Voici l’aube  
le jour s’écrit sur ton front  
le mot te fait lever  
 
une goutte de rosée tombe de tes yeux 
être une abeille 
un martin-pêcheur 
une paquerette    
 
tu marches  
le soleil chauffe tes mains  
ton corps s’inscrit dans le paysage 
laisse au passage le signe d’un bras 
 
sur le chemin caillouteux 
tu avances  
et l’horizon est encore loin 

 
 
14 
 
 
Mîngîi scoarţa aspră 
 
suntem făcuţi din aceeaşi plămadă 
avem rădăcini comune 
 
foi poeme 
şi foi de arbori 
unde este diferenţa? 
 
 

 
 
15 
 
 
Se revarsă zorii  
ziua se scrie pe fruntea ta 
cuvîntul te face să te scoli 
 
o picătură de rouă cade din ochii tăi 
să fii o albină 
un pescăruş 
o floare de părăluţă 
 
 
 
hoinăreşti 
soarele îţi încălzeşte mîinile 
corpul ţi se înscrie în peisaj 
lasă în trecere semnul unui braţ 
 
pe drumul plin de pietre 
înaintezi 
şi orizontul este încă departe 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Poeme scrise la Dobreşti (aproape de Piteşti) în 
vara anului 2010 
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Gheorghe SCHWARTZ 
 
 
 
 
 

Timpul limită 
al hârtiilor 
oficiale 

Fragment din al patrulea volum de VOCALIZA, în pregătire la Editura Junimea HÂRTIILE 
OFICIALE, UN GHID UNIVERSAL NEPREŢUIT de folosit în minunatul labirint al celui mai 
splendid trai în birocraţia ce ne îmbrăţişează condescendent de la certificatul de naştere până 
la certificatul de deces, - cu pilde didactice şi comentarii alese, Vocalize în Fa Major. 
 

 
junşi la acest nivel superior de înţelegere a sublimului univers constituit din hârtiile oficiale, ne 
vom ocupa şi de o problemă ce produce mulţi nervi persoanelor neiniţiate suficient în GHIDUL 
UNIVERSAL NEPREŢUIT de folosit în minunatul labirint al celui mai splendid trai în birocraţia ce ne 

îmbrăţişează condescendent de la certificatul de naştere până la certificatul de deces. Este vorba despre: 
a) timpul limită până când trebuie prezentată o anumită hârtie oficială,  
b) timpul limită până când o hârtie oficială este valabilă,  
c) timpul limită până când este valabilă o hârtie oficială doveditoare pentru valabilitatea altei 

hârtii oficiale. 
_________________________________________________________________________ 

Atenţie! Nu vă lăsaţi traşi pe sfoară de nişte filosofi, indivizi ciudaţi, indivizi gata să afirme orice! 
De pildă, Spinoza (Cogitato metaphysica, 4.) spune că „Timpul nu este o calitate a lucrurilor, ci doar un 
mod de a gândi”; apoi, Heideger, citat de Emmanuel Lévinas, „arată că nu trebuie să ne punem nici 
(măcar) întrebarea <ce este timpul?>, deoarece în cazul acela, se postulează, implicit, că timpul este”; 
după care Albert Einstein a mers şi mai departe, zicând că „Diferenţa dintre trecut, prezent şi viitor este 
doar o puternică şi încăpăţânată iluzie”. Nu vă lăsaţi traşi pe sfoară cu asemenea vorbe viclene: dacă o veţi 
face, n-aveţi decât să trageţi ponoasele după ce veţi primi nişte hârtii oficiale cu antet, număr, titlu, DATĂ, 
conţinut, ştampilă şi semnături autorizate, care în mod sigur vă vor readuce la realitate. Iar realitatea, 
într-o asemenea situaţie, înseamnă, în cel mai bun caz doar o amendă civilă. Şi, fiţi convinşi, nici un 
judecător şi nici o instanţă nu va accepta drept scuză vorbele unor oarecare Spinoza, Heideger sau 
Einstein. [Care nici măcar nu vor fi admişi ca martori, aşa că nu are nici un sens să-i trecem în bibliografia 
de la sfârşitul acestui NEPREŢUIT GHID UNIVERSAL…! – Nota redacţiei] 

Deci, să luăm lucrurile pe rând: 
a) Timpul limită până când trebuie prezentată o anumită hârtie oficială  
Câteodată, aşa cum am menţionat, „această problemă produce mulţi nervi persoanelor neiniţiate 

suficient în GHIDUL UNIVERSAL NEPREŢUIT de folosit în minunatul labirint al celui mai splendid trai în 
birocraţia ce ne îmbrăţişează condescendent de la certificatul de naştere până la certificatul de deces”. 

În data de 12 iulie ora 15 şi 32 minute, John Mc. Crow a găsit în cutia poştală o hârtie 
oficială prin care îi era adus la cunoştinţă că este obligat să prezinte până cel târziu la 
data de 13 iulie la ghişeul 24a un Certificat de urbanism pentru anexa proiectată în 
curtea firmei sale. E drept că pe plic era menţionată data de 8 iulie, dar abia în 12 iulie, la 
ora 15 şi 32 minute a găsit John Mc. Crow scrisoarea oficială conţinând hârtia cu antet, 
număr, DATĂ, titlu, conţinut, ştampilă şi semnături autorizate, scrisoarea oficială ce-l cita 
atât de imperativ tocmai pentru 13 iulie să aducă la ghişeul 24a un Certificat de 

A 
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urbanism pentru anexa proiectată în curtea firmei sale. John Mc. Crow a cumpănit (poate 
prea mult) cum să obţină o amânare deoarece el avea plătită o croazieră pe Marea 
Mediterană începând chiar din dimineaţa de 13 iulie. (Soţia a avut o premoniţie ciudată, 
spunând că nu este deloc bine să pleci într-o croazieră pe Marea Mediterană într-o zi de 
13!) Ştiind că nu mai are cum ajunge până la ora 16 la ghişeul 24a, adică în timpul 
orarului afişat, a dat un telefon. I s-a răspuns surprinzător de amabil. Aşa că a îndrăznit 
să ceară o amânare motivând că avea plătită o croazieră pe Marea Mediterană începând 
chiar din dimineaţa de 13 iulie. „Din păcate, trebuie să ne ţinem după cum sună 
planificarea!” i-a răspuns aceeaşi voce extrem de amabilă, precizând, pe bună dreptate, 
că „dacă fiecare onorat contribuabil ar veni după cum îl taie capul, s-ar crea un haos 
cumplit!”. Onorabilul contribuabil John Mc. Crow a trebuit să dea dreptate surprinzător 
de amabilei voci, aşa că a spus că, deocamdată, el oricum avea de gând să renunţe la 
anexa proiectată în curtea firmei sale. „Aceasta este opţiunea dumneavoastră, i-a răspuns 
vocea surprinzător de amabilă, nimeni nu vă poate obliga să ridicaţi o anexă în curtea 
firmei dumneavoastră! Aveţi toată libertatea de a hotărî cum credeţi de cuviinţă. Aşa că 
veniţi la data indicată, ne prezentaţi o cerere legalizată în acest sens şi totul va fi în cea 
mai perfectă ordine!”. „Şi dacă nu mă voi prezenta?” „Veţi trage consecinţele legale!” 
„Adică?” Poc! Convorbirea s-a întrerupt şi, fiind ora 16, ghişeul s-a închis cu vocea 
surprinzător de amabilă cu tot. Calculând – superficial şi în necunoştinţă de cauză! – că o 
amendă nu poate fi în nici un caz mai mare decât suma plătită pentru croaziera pe Marea 
Mediterană, cetăţeanul John Mc. Crow a plecat în excursia plănuită. Care nu i-a prea priit, 
pe lângă permanentul rău de mare, gândul i-a stat mai mult la consecinţele pe care i le-a 
prezis vocea surprinzător de amabilă. (Premoniţia soţiei cum că nu este deloc bine să 
pleci într-o croazieră pe Marea Mediterană într-o zi de 13 s-a adeverit cu supramăsură.) 
Abia ce a avut puterea să mai revină acasă, fiind imediat internat la spitalul de boli 
contagioase cu o hepatită „foarte urâtă”, cum a spus medicul. Poate mâncarea de pe 
vapor, poate suprasolicitarea, poate nervii… Aşa că numitul John Mc. Crow n-a putut să 
se prezinte la ghişeul 24a nici măcar la a doua solicitare, iar la proces, instanţa n-a 
acceptat faptul că plicul a fost găsit în cutia poştală în data de 12 iulie ora 15 şi 32 minute 
şi nu în data de 8 iulie, cum este foarte vizibil menţionat pe plicul piesă la dosar. (Iar 
avocatul, spre dezamăgirea numitului John Mc. Crow, nici măcar nu i-a pomenit în 
pledoaria sa pe acei încurcă-lume Spinoza, Heideger sau Einstein.)  Cum John Mc. Crow, 
fiind internat la spital, nu s-a putut prezenta la ultima înfăţişare, a fost condamnat în 
lipsă. Condamnare fără efect fiindcă numitul John Mc. Crow s-a stins în data de 30 
decembrie, la ora 5 şi 24 minute. Da, aşa cum am mai spus, murim treptat.  
Premoniţia soţiei cum că nu este deloc bine să pleci într-o croazieră pe Marea 
Mediterană într-o zi de 13 s-a adeverit cu supramăsură. 
b) Timpul limită până când o hârtie oficială este valabilă 
Ceea ce a păţit John Mc. Crow e nimic faţă de ce a trăit Molnar Geza.  
Molnar Geza a izbutit în viaţă. Deşi a pornit de jos, de foarte de jos, cu multă răbdare, cu o 
perseverenţă ieşită din comun, cu puţină viclenie şi cu un talent înnăscut în afaceri, a 
reuşit să construiască o firmă de toată frumuseţea. Mai înainte a lucrat cot la cot cu 
primii săi doi angajaţi în atelierul de spălat maşini, apoi s-a extins la depanări auto şi a 
mai angajat doi lucrători, apoi încă şase, apoi treisprezece. Au urmat serviciile cu maşini 
de protocol şi, la momentul acţiunii noastre, dădea de lucru la optzeci şi patru de 
muncitori. Când i-a venit ideea să-şi lărgească activitatea cu închirieri de maşini 
(automobile, microbuze, limuzine de lux, urmând să cumpere şi patru camioane) a 
devenit evident că trebuia să-şi completeze şi compartimentul administrativ, motiv 
pentru care a solicitat un Certificat de urbanism pentru ca să poată ridica în modul cel 
mai legal o anexă în curte. Deocamdată, doar o anexă, urmând ca dacă, aşa cum se părea, 
lucrurile vor evolua la fel de bine, chiar o clădire mai reprezentativă. (Molnar Geza 
repeta mereu că doar făcând totul legal şi neavând niciodată vreun conflict cu 
autorităţile, nu numai că dormi bine, dar poţi să şi realizezi tot ceea ce ţi-ai planificat. 
„Numai astfel se poate reuşi în viaţă, şi-a educat copiii: numai dacă respecţi legea, nu te 
pui rău cu oficialităţile şi perseverezi neabătut în ceea ce ţi-ai propus!”) Doar că tocmai 
ferma sa perseverenţă i-a adus necazurile cele mai neaşteptate şi cele mai grave. 
Molnar Geza a obţinut fără probleme Certificatul de urbanism pentru ca să poată ridica 
în mod legal o anexă în curtea firmei sale, anexă unde să plaseze personalul 
administrativ tot mai numeros. Faptul că a obţinut fără probleme acel document cu 
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antet, număr, dată, titlu, conţinut, trei ştampile şi şapte semnături olografe autorizate – 
toate în perfectă stare – nu i-a uimit pe cunoscuţii săi: toată lumea ştia că Molnar Geza, 
deşi a pornit de jos, de foarte de jos, era descurcăreţ şi cu multă răbdare, cu o 
perseverenţă ieşită din comun, cu puţină viclenie şi cu talent în afaceri a reuşit să-şi 
construiască firma tot mai prosperă. Conştient că se află în cea mai corectă legalitate, 
M.G. a angajat o firmă de construcţii pentru anexa unde să plaseze personalul 
administrativ tot mai numeros. Din păcate, muncitorii care veneau în fiecare dimineaţă 
pe şantierul abia deschis (nu s-a terminat de turnat nici măcar fundaţia) au fost implicaţi 
în cumplitul accident de circulaţie ce a cutremurat toată regiunea: autobuzul a căzut în 
şanţul de la kilometrul 34,2 - locul unde au mai fost atâtea accidente - şi toţi pasagerii şi-
au pierdut viaţa2. Nenorocirea aceasta a întrerupt munca la anexa unde domnul Molnar 
Geza ar fi urmat să plaseze personalul administrativ tot mai numeros. Iar când s-a reluat 
activitatea, s-a depăşit cu patru zile valabilitatea Certificatului de urbanism obţinut atât 
de facil. Aşa că peste alte nouă zile şi-a făcut apariţia agentul care a constatat că s-a 
muncit ilegal şi a cerut demolarea anexei din curtea firmei domnului Molnar Geza, chit că 
personalul administrativ şi-a amenajat deja acolo sediul. Iar, pe lângă demolarea anexei 
construite după ce Certificatul de urbanism şi-a pierdut valabilitatea, M.G. a fost amendat 
cu o sumă deloc neglijabilă.  
Din clipa aceea au început problemele facilitate tocmai de ferma perseverenţă a lui M.G., 
ferma perseverenţă ce i-a adus necazurile cele mai neaşteptate şi cele mai grave. Domnul 
Molnar Geza a spus că nici prin gând nu-i trece să accepte spusele funcţionarului, 
întrucât el toată viaţa s-a ghidat doar după litera legii: aşa şi-a educat şi copiii, „Numai 
astfel se poate reuşi în viaţă, numai dacă respecţi legea, nu te pui rău cu oficialităţile şi 
perseverezi neabătut în ceea ce ţi-ai propus!”.  
Nerespectând cerinţele oficialului, s-a ajuns în faţa instanţei. Acolo, numitul Molnar Geza 
s-a bazat pe faptul că întârzierea în terminarea construcţiei s-a datorat cumplitului 
accident de circulaţie ce a cutremurat toată regiunea, adică unui fapt de forţă majoră, 
ceea ce exonerează de vină în orice contract şi în orice legislaţie. „Nu poţi fi făcut 
responsabil în urma unui incident cauzat de forţa majoră!” Şi a mai întrebat numitul 
Molnar Geza, „Cum, adică, urbanismul are o limită de valabilitate?”. Instanţa a decis că, în 
cazul când apare orice amânare, pentru a putea continua activitatea aprobată iniţial şi 
pentru a rămâne în limitele legii, este nevoie de o anexă la prima aprobare ori de o 
aprobare suplimentară. Mai ales că nu numitul M.G. a fost implicat într-un incident de 
forţă majoră, ci muncitorii morţi în regretabilul eveniment de la kilometrul 34,2, locul 
unde au mai fost atâtea accidente3. Pe cale de consecinţă, în cazul concret aflat pe rol, 
cum nu numitul M.G. a fost implicat în acel accident, ci cu totul alte persoane, reiese că 
Molnar Geza ar fi putut întreprinde demersurile legale necesare pentru a obţine 
aprobarea suplimentară, iar faptul că nu a făcut acest lucru îl califică drept vinovat. În 
ceea ce priveşte întrebarea „Dacă urbanismul are o limită de valabilitate?”, aceasta nu 
face parte din obiectul procesului, dar s-a arătat cu bunăvoinţă în mod suplimentar că, la 
fel ca orice activitate umană planificată, şi urbanismul este sensibil la schimbările ce apar 
neîncetat într-o lume atât de dinamică. („Progresul este dialectic şi se dezvoltă în 
spirală”) Aşa că nici un document – şi mai ales un Certificat de urbanism! - nu poate 
rămâne indiferent la dezvoltarea demografică, la modificările în structura economică, la 
cuceririle tehnice sau la îndreptăţitele pretenţii tot mai mari ale locuitorilor.  
Molnar Geza a trebuit să accepte că şi urbanismul are o limită de valabilitate, dar ferma 
sa perseverenţă nu i-a permis să se dea bătut. Aşa că n-a vrut nici să dărâme anexa unde 
funcţionarii săi se simţeau atât de bine, anexa care nici măcar nu se vedea din stradă şi 
care satisfăcea o nevoie evidentă pentru atâţia susţinători de familii. Şi, din aceleaşi 
motive, n-a vrut nici să plătească amenda aceea piperată pentru un lucru ce nu căşuna 
nimănui nici cea mai mică neplăcere.  

                                                 
2 Poate vă mai aduceţi aminte câtă vâlvă a generat tragedia de la fatalul kilometru 34,2, locul unde s-au petrecut atâtea accidente 
cumplite. Căutându-se vinovaţii – vinovaţii şi nu o soluţie -, organele în drept au completat mii de hârtii oficiale, fiecare cu antet, 
număr de înregistrare, dată, titlu, conţinut, semnături şi fel de fel de ştampile. Dar, deşi tot la hârtii oficiale am ajuns, acestea nu fac 
parte din dosarul numitului Molnar Geza.  
3 Şi unde nu s-a găsit încă nici o măsură de siguranţă a circulaţiei, deşi cazul a umplut mai multe rafturi cu hârtii oficiale, toate cu 
antet, număr de înregistrare, dată, titlu, conţinut, semnături şi ştampile, hârtii oficiale în absolută regulă. Dar, aşa cum am spus, 
tragicul accident care a lăsat atâtea familii pe veci nemângâiate face parte din alt dosar. 
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Ferma perseverenţă a lui Molnar Geza l-a făcut să facă recurs la soluţia dată de prima 
instanţă. Dar la instanţa superioară, procesul s-a tărăgănat patru ani de zile, timp cât 
conturile firmei lui M.G. au fost blocate. Când s-a dat, în sfârşit, decizia şi la a doua 
instanţă, cu aceeaşi soluţie ca şi la prima, penalizările pentru neplata amenzii au crescut 
atât de mult încât erau mai mari decât valora întreaga firmă (pe care s-a pus poprire).  
Ferma perseverenţă a lui Molnar Geza l-a făcut să facă recurs la soluţia dată şi de a doua 
instanţă. La Curtea Supremă procesul a durat nouă ani şi s-a terminat doar odată cu 
decesul recurentului.    
Nu degeaba am precizat că tot ceea ce a păţit John Mc. Crow e nimic faţă de ce a trăit Molnar Geza. 

Şi totul doar pentru o întârziere de patru zile! Dar o hârtie oficială nu poate şi nu trebuie să fie ignorată, 
mai ales dacă este completată corect. Altfel cum s-ar mai putea asigura stabilitatea societăţii? La care mai 
trebuie adăugat că nu întotdeauna este o trăsătură pozitivă de caracter perseverenţa neabătută, mai ales 
atunci când se poate confunda cu încăpăţânarea! 

c) Timpul limită până când este valabilă o hârtie oficială doveditoare pentru valabilitatea altei 
hârtii oficiale 

Civilizaţia noastră, numită (poate impropriu) „Civilizaţia Nucleară”, ne dovedeşte mereu că orice 
superlativ este iluzoriu: nu există decât grade de comparaţie. Jean-Pierre Dubois n-ar putea decât să-i 
invidieze chiar şi pe John Mc. Crow ori pe Molnar Geza! 

Cetăţeanul Jean-Pierre Dubois a cerut un Certificat de urbanism pentru anexa pe care 
dorea s-o ridice în curtea firmei sale4. O voce surprinzător de amabilă din spatele 
gemuleţului de la ghişeul 24a l-a informat, plină de bunăvoinţă, că pe masa din sala de 
aşteptare se află (sub placa de sticlă) o listă conţinând ce documente sunt necesare 
pentru a se putea elibera Certificatul de urbanism solicitat. Aşa că, după ce s-a eliberat un 
loc la masa din sala de aşteptare, după ce a făcut rost de un pix, dar şi de un al doilea, 
primul dovedindu-se că nu lăsa nici un fel de urme pe o foaie de hârtie, domnul Jean-
Pierre Dubois şi-a notat cu grijă toate acele acte necesare. Problemele au început să 
apară atunci când, obţinând unul dintre documentele fără de care nu i se putea elibera 
Certificatul de urbanism pentru anexa pe care dorea s-o ridice în curtea firmei sale, au 
reieşit două reglementări stricte: o dată, că fiecare dintre actele doveditoare avea un 
termen limită de valabilitate şi s-a dovedit că până ce i s-a eliberat unul, altul ieşea din 
acel termen. Precum şi că actele doveditoare cerute se eliberau de la ghişeele aflate la 
adrese diferite. Foarte diferite. Aşa că domnul Jean-Pierre Dubois, care avea nevoie de un 
Certificat de urbanism pentru anexa pe care dorea s-o ridice în curtea firmei sale, a 
realizat că soluţia ar fi să trimită câte un angajat la diferitele locuri de unde se puteau 
primi – unele chiar gratis! – documentele cu pricina. Da, dar abia atunci a aflat că 
degeaba are atâţia angajaţi în firma sa, acele hârtii nu se înmânau decât personal 
solicitantului. Nici măcar o procură autentificată nu ajuta, întrucât şi procura nu putea fi 
eliberată decât cu un termen limită, un termen insuficient. Totuşi, domnul Jean-Pierre 
Dubois şi-a trimis în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră toţi angajaţii săi înarmaţi cu procurile 
corespunzătoare în cele şaptesprezece locuri de unde se puteau obţine cele douăzeci şi 
unu de documente. (Vestea bună a fost că la două ghişee se eliberau câte două acte 
diferite, iar la unul chiar trei acte diferite! Vestea proastă a fost că diferitele ghişee nu 
erau deschise în acelaşi timp şi mai aveau şi termene diferite de predare a cererilor şi de 
eliberare a actelor.) Bărbat dârz, domnul Jean-Pierre Dubois - decorat de două ori pe 
front cu medalia de merit atât clasa a IV-a, cât chiar şi cu clasa a III-a - nu era omul care 
să poată fi înfrânt cu una, cu două. A insistat până ce a constatat că, având angajaţii 
mereu pe drumuri, firma pierdea comandă după comandă. Aşa că, într-un moment de 
luciditate, şi-a ieşit din fire şi s-a revoltat în faţa ghişeului 24a, acolo de unde a început 
tot pocinogul. Din spatele sticlei mate a gemuleţului, vocea surprinzător de amabilă i-a 
indicat să ia legătura cu unul dintre cetăţenii care au reuşit să obţină o hârtie identică – 
deşi nu există două hârtii oficiale absolut identice, l-a mai învăţat vocea surprinzător de 
amabilă. Primul astfel de personaj a refuzat categoric să-i spună cum de a reuşit. Al 

                                                 
4 [Şi acest exemplu, din multele aflate la îndemână, a fost ales cu grijă de către conferenţiar, Academicianul Profesor Emerit Dr. Dr. h. 
C. Julius Zimberlan, aşa că nu trebuie considerată o coincidenţă faptul că atât cazul John Mc. Crow, cât şi cazurile Jean-Pierre Dubois 
şi Molnar Geza au pornit de la problema ridicării câte unei anexe în curtea firmelor respectivilor, adică a numitului John Mc. Crow şi, 
respectiv, a numiţilor Jean-Pierre Dubois şi Molnar Geza. Doar în felul acesta, a considerat – pe bună dreptate! - Academicianul 
Profesor Emerit Dr. Dr. h. C. Julius Zimberlan că pot fi evaluate comparativ cele trei cazuri. Aşa că nu este o simplă coincidenţă nici 
faptul că atât John Mc. Crow, cât şi Jean-Pierre Dubois, respectiv Molnar Geza, au trăit prologul patimilor lor în faţa surprinzător de 
amabilei voci de la ghişeul 24a. Nota redacţiei.] 
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doilea, la fel de amabil ca şi vocea din spatele ghişeului 24a, i-a spus o poveste lungă. 
Care s-a dovedit a fi o mare minciună. Un al treilea asemenea erou, domnul Jean-Pierre 
Dubois – deşi decorat de două ori pe front cu medalia de merit atât clasa a IV-a, cât chiar 
şi cu clasa a III-a –, un al treilea asemenea erou domnul Jean-Pierre Dubois n-a izbutit să 
mai găsească. Între timp, au trecut anii, firma a dat faliment, familia Dubois s-a 
destrămat. Şi, totuşi, Jean-Pierre continuă să alerge după hârtiile necesare pentru a i se 
putea elibera Certificatul de urbanism necesar pentru anexa din curtea fostei sale firme. 
Uneori a reuşit să obţină paisprezece hârtii în termenul legal, alteori chiar optsprezece. 
La exact nouă ani de la începutul acestor încercări (dar parcă au trecut o sută de ani…), 
poştaşul l-a găsit pe banca din parcul unde îşi ducea traiul când nu era „la vânătoare de 
acte doveditoare”, cum îşi numea el îndeletnicirea zilnică, l-a găsit poştaşul şi i-a adus, 
într-un plic oficial, invitaţia de a se prezenta la ghişeul 24a pentru a ridica Certificatul de 
urbanism necesar pentru ridicarea anexei. Bătrân şi bolnav, Jean-Pierre Dubois s-a 
prezentat la data şi ora indicată şi, abia în mână cu Certificatul de urbanism necesar 
pentru ridicarea anexei, şi-a dat seama că viaţa sa nu mai are nici un sens. Aşa că vocea 
surprinzător de amabilă din spatele gemuleţului mat al ghişeului 24a a chemat salvarea. 
Care l-a transportat direct la morgă. 
Jean-Pierre Dubois şi-a iubit mult familia: pentru ca s-o ducă (şi) mai bine soţia şi cei trei 
copii, a dorit să ridice anexa aceea în curtea firmei sale, dar consecinţele atât de 
regretabile ale demersului său nu numai că i-au adus lui Jean-Pierre Dubois sfârşitul 
mizerabil, dar i-au spulberat şi familia. Aşa că atunci când am spus că Jean-Pierre Dubois 
n-ar putea decât să-i invidieze pe John Mc. Crow şi pe Molnar Geza, n-am făcut decât să 
prefaţez această tragedie atât de complexă.  
Însă aici trebuie neapărat făcute două observaţii:  
1. Nu toate cazurile din faţa ghişeelor se termină letal.  

Vocea surprinzătoare din spatele gemuleţului de la ghişeul 24a aparţine unui robot. 
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Alda MERINI 
 (Milano, 1931 – 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Considerată drept una dintre cele 
mai importante poete ale veacului 
XX, Alda Merini s-a făcut cunoscută în 
domeniul literaturii încă de la 
frageda vârsta de cincisprezece ani. 

 
Încurajată de Giacinto Spagnoletti, 
adevăratul ei mentor, debutează cu 
două poezii în 1950 într-o “Antologia 
della poesia italiana 1909-1949". 
Încă din adolescenţă apar ceea ce 
viitoarea poetă va numi acele “prime 
umbre ale minţii”, fiind internată 
vreme de o lună la spitalul psihiatric 
din  VillaTurno. În1951, şi la sugestia 
lui Eugenio Montale, editorul milanez 
Scheiwiller tipăreşte două poezii 
inedite ale Aldei Merini în "Poetesse 
del Novecento". Fapt e că viaţa şi 
producţia ei literară au fost marcate 
de experienţele disconfortului fizic şi 
economic, inclusiv de puseurile tot 
mai grave ale uneiboli psihice 
incurabile. Din motive profesionale 

dar şi afective îl va cunoaşte pe 
Salvatore Quasimodo. După acest 
interludiu,  poeta traversează o tristă 
etapă de tăcere şi izolare: este 
internată la spitalul "Paolo Pini" până 
în 1972, perioadă în care nu ratează 
nicio ocazie de a se întoarce în 
familie: aduce pe lume trei  fete 
(Barbara, Flavia e Simonetta).  
 
 
În ciuda alternanţei perioadelor de 
sănătate şi de boală ce durează până 
în 1979, scriitoarea nu încetează să 
scrie povestiri şi poezii, dă la lumină 
texte intense şi dramatice ce 
povestesc tulburătoarele sale patimi 
din ospiciu: Textele fac parte din 
volumul "La Terra Santa", publicat de 

editorul Vanni Scheiwiller în 
1984. Urmează încă o perioadă de 
orori ale spitalului psihiatric, de data 
asta la Taranto. Revine la Milano în 
1986.În 1993 primeşte Premio 
Librex-Guggenheim "Eugenio 
Montale" pentru Poezie, premiu 
decernat anterior şi altor mari 
literaţi contemporani precum Giorgio 
Caproni, Attilio Bertolucci, Mario 
Luzi, Andrea Zanzotto, Franco 
Fortini. În 1986 Alda Merini primeşte 
"Premio Viareggio”  

 
Prezentăre şi traducere 

Geo VASILE 

 
 
 

Accarezzami 
 
 
 
Accarezzami, amore 
ma come il sole 
che tocca la dolce fronte della luna. 
Non venirmi a molestare anche tu 
con quelle sciocche ricerche 
sulle tracce del divino. 
Dio arriverà all'alba 
se io sarò tra le tue braccia. 
 
 
 

 
 
 

Mângâie-mă 
 
 
 
Mângâie-mă, iubitule, 
dar aşa cum soarele 
ce-atinge dulce-a frunte-a lunii. 
Nu veni şi tu să mă repezi 
Cu prostiile-alea de cercetări 
Pe urmele divinului. 
Dumnezeu va să sosească-n zori 
Dac-am să mă aflu în braţele tale. 
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Ho una nave 
segreta 
dentro al 
corpo 

 
 
Ho una nave segreta dentro al corpo, 
una nave dai mille usi, 
ora zattera ora campana 
e ora solo filigrana. 
 
È la mano di Fatima verde di colli, 
la rosa del deserto già dura 
e una perla nel cuore: 
la mia paura. 

 
 
 

Veleggio 
come 
un’ombra 

 
 
Veleggio come un'ombra 
nel sonno del giorno 
e senza sapere 
mi riconosco come tanti 
schierata su un altare 
per essere mangiata da chissà chi. 
Io penso che l'inferno 
sia illuminato di queste stesse 
strane lampadine. 
Vogliono cibarsi della mia pena 
perché la loro forse 
non s'addormenta mai. 
 

 

 

Am o navă 
secretă 
înlăuntrul 
trupului 
 
 
Am o navă secretă înlăuntrul trupului 
O navă cu-o mie de-ntrebuinţări, 
Când clopot sau catamaran, 
Şi-acum doar filigran. 
 
Este mâna Fatimei verdele colinelor 
Trandafirul deşertului de-acum călit 
Şi-o perlă-n inimă: 
A mea spaimă. 
 
 
 
 

 

Văluresc 
precum 
umbra 

 
 
Văluresc precum umbra 
În somnul zilei 
Şi fără să ştiu 
Mă recunosc ca atâţia alţii 
Rânduită pe un altar 
Pentru a fi mâncată de cine ştie cine. 
Cred că infernul 
Este iluminat de chiar aceste 
Stranii beculeţe. 
Vor să se hrănească cu osânda mea 
Căci a lor poate 
Nu-şi găseşte nicicând tihna. 
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La pace che 
sgorga dal 
cuore 

 
La pace che sgorga dal cuore 
e a volte diventa sangue, 
il tuo amore 
che a volte mi tocca 
e poi diventa tragedia 
la morte qui sulle mie spalle, 
come un bambino pieno di fame 
che chiede luce e cammina. 
Far camminare un bimbo è cosa 
semplice,  
tremendo è portare gli uomini 
verso la pace, 
essi accontentano la morte 
per ogni dove, 
come fosse una bocca da sfamare. 
 

 
 

Pacea ce 
izvorăşte din 
inimă 

 
Pacea ce izvorăşte din inimă 
Şi când şi când se face sânge, 
Iubirea ta 
Ce uneori  se lipeşte de mine 
Devenind apoi tragedie 
Moartea aici pe umerii mei, 
ca un copil înfometat 
ce cere lumină şi păşeşte. 
Să-nveţi un copil să păşească nu e 
greu,  
îngrozitor e să-i faci pe oameni 
să se-mpace, 
ei dau satisfacţie morţii 
pretutindeni 
ca şi cum ar fi o gură de hrănit. 
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A volte Dio 
 

A volte Dio 
uccide gli amanti 
perché non vuole 
essere superato 
in amore. 
          

 
 

La mia 
poesia 
 

La mia poesia è alacre come il fuoco 
trascorre tra le mie dita come un rosario 
Non prego perché sono un poeta della  
                                                              sventura 
che tace, a volte, le doglie di un parto dentro  
                                                            le ore, 
sono il poeta che grida e che gioca con le sue  
                                                       grida, 
sono il poeta che canta e non trova parole, 
sono la paglia arida sopra cui batte il suono, 
sono la ninnanànna che fa piangere i figli, 
sono la vanagloria che si lascia cadere, 
il manto di metallo di una lunga preghiera 
del passato cordoglio che non vede la luce. 

 

Uneori 
Dumnezeu 

 
 
Uneori Dumnezeu 
Îi ucide pe amanţi 
Deoarece nu vrea 
Să fie întrecut în  
dragoste            

 
 

Poezia mea 
 
Poezia mea-i volubilă ca focul 
Mi se petrece-ntre degete precum mătăniile 
Nu fac rugăciuni căci sunt un poet al  
                                                         nenorocului 
Ce tace, uneori, durerile naşterii în sânul orelor, 
sunt poetul ce strigă şi se joacă de-a strigătul, 
sunt poetul ce cântă şi nu-şi găseşte cuvintele, 
sunt paiul arid peste care bate sunetul, 
sunt cântecul de leagăn care face copiii să  
                                                          plângă, 
sunt vanitatea ce se lasă doborâtă, 
mantaua de metal a unei nesfârşite rugăciuni 
a trecutului doliu ce nu nu mai vede lumina. 
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Ioan HOLBAN 
 
 
 
 
 
 

Literatura ca 
viață 

 
 

e-am obişnuit să privim jurnalul cu o 
oarecare neîncredere, considerându-l o 
„schiţă“, o „scriere de atelier“, o sumă 
de texte care urmează fidel cronologia 

externă operei propriu-zise; fiecare zi cu 
însemnarea sa, fiecare moment al gândirii cărţilor 
„adevărate“ – cele intitulate „roman“, „schiţe şi 
povestiri“, „nuvele“, „poeme“ ori „pagini de critică 
literară“ – găsindu-şi un corespondent în aceste 
însemnări, importante doar pentru istoricul literar 
care urmăreşte geneza operei sau, eventual, pentru 
cititorul amator de biografii şi de spectacolul vieţii 
intime, al dezvăluirii acesteia, al descoperirii 
persoanei scriitorului care are totdeauna un „ce“ 
misterios. Din punctul meu de vedere, nu există 
jurnale care să fi fost scrise fără ca autorii să se fi 
gândit la publicarea acestora; jurnalul ca scriere de 
sertar este o altă „convenţie“ pe care evoluţia 
speciei o contrazice mereu: jurnalul este o carte 
între celelalte cărţi. Acesta este şi cazul însem-
nărilor lui Radu Petrescu, din care au apărut trei 
volume: Ocheanul întors (1977), Părul 
Berenicei (1981) şi, postum, A treia dimensiune 
(1984). Jurnalul reprezintă „genul“ lui Radu 
Petrescu, al „Şcolii de la Târgovişte“ în genere: 
ceea ce frapează în mărturisirile lui Mircea Horia 
Simionescu din tetralogia Ingeniosul bine 
temperat şi în cele ale lui Radu Petrescu din 
Ocheanul întors este refuzul romanului şi 
opţiunea declarată pentru o specie epică ale cărei 
resurse se dovedesc inepuizabile: „literatura 
personală“ nu numai că n-a dispărut o dată cu 
romanticii, cu simboliştii sau cu poeţii care au 
încercat să adune fragmente de biografie în 
„poemele în proză“, dar, în momentul de faţă, se 
poate spune că o bună parte din ceea ce are mai 
valoros proza noastră contemporană se 

circumscrie discursului persoanei întâi, fie că 
aceasta „transpare“ din textele generaţiei ’80, fie 
că „se declară“ în jurnalele şi autobiografiile 
prozatorilor din promoţiile literare anterioare: 
„Aci şi nu în altă parte e genul meu, cu siguranţă. 
Zic acestui caiet roman, în chip convenţional, nu 
este un roman, niciodată n-am să scriu aşa ceva“, 
spune Radu Petrescu în Ocheanul întors. 
Cuprinzând perioada primilor ani de învăţământ 
(1951-1954) la Petriş şi Prundul Bârgăului, lângă 
Năsăud, scris, deci, la douăzeci şi cinci de ani, acest 
jurnal îşi află premisa în „prezentificarea“ veşnicei 
dualităţi a artistului, a acelei confruntări interioare 
dintre „om“ şi „scriitor“, ale cărei semne se fac 
vizibile în pagina scrisă doar atunci când orizontul 
de aşteptare al cititorului solicită explicitarea, 
dezvăluirea, deconspirarea celor două identităţi care 
se ascund în spatele aceluiaşi semnificant; acest altul 
este, în fapt, dublul fictiv al eului care se 
mărturiseşte în jurnal, cel care experimentează 
lumea şi realul furnizând scriitorului materialul 
epic sau poetic şi acele fragmente de timp a căror 
reordonare pe dimensiunea duratei operei nu 
poate fi făcută decât de „privirea calificată“ a 
artistului: orice stare, faptă, gând, cuvânt sau 
imagine care se detaşează din masa informă a unui 
conglomerat ce se numeşte viaţă, se reaşază în 
perspectiva duratei, a eternităţii ca sumă a unui 
număr anume de „acum“: „În ce mă priveşte, am 
băgat de seamă că stările pe care le încerc sunt 
duale, imposibil să încerc o adevărată durere, o 
adevărată bucurie, pentru că ce mi se întâmplă 
acum, de fapt mi se întâmplă în eternitate şi capătă 
un sunet complex“: trecut prin acest filtru al 
duratei operei, realul îşi modifică textura pentru că, 
iată, ceea ce este adevărat conform „normei“ sale 
reprezintă ficţiunea din „excepţia“ textului. 

N 
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Acest mod de a percepe lumea se subsumează 
relaţiei viaţă-literatură, care tutelează jurnalul lui 
Radu Petrescu; efect al unei tehnici speciale de a 
privi, pe care şi-o asumă ceea ce aş numi vederea 
secundă a prozatorului („Nu-ţi arunci ochii oricum, 
e o tehnică specială, privirea din spatele ochiului 
trebuie să patineze până la obiect şi să revină de la 
acesta“, spune Radu Petrescu într-o pagină a 
jurnalului său), textul se confundă cu plăcerea de a 
scrie, egală aceleia de a privi, anexându-şi, aşadar, 
lumea şi cultura, viaţa şi literatura, repetând, 
adică, natura duală a autorului său: privit în 
perspectiva acestei relaţii, textul îşi relevă 
ambiguitatea sa fundamentală pentru că el este o 
lume şi, totodată, este în lume: „Literatura mea însă 
este viaţă“, observă naratorul jurnalului, proiectând 
sensul acestei identificări într-un orizont 
particular: substituirea unui termen prin celălalt 
este posibilă numai atunci când fiinţa a devenit 
interioară lumii, lăsând vederea secundă să patineze 
de la obiect la ochiul ascuns, pe un ecran în albul 
căruia se ivesc umbrele ideilor: „la mine – spune 
naratorul – nu pot face deosebire între viaţă şi 
literatură, aceste două lucruri sunt identice de la un 
moment, când am devenit interior lumii şi m-am 
instalat astfel între Idei“. Iar tehnica specială a 
acestei vederi secunde constituie ceea ce aş numi 
pierderea în obiect până la dispariţia efectului de 
perspectivă „normal“, până la dizolvarea 
privitorului în textura privitului; este aici o altă 
ipostază a raportului semnificat/semnificant, pe 
care orice comunicare îl stabileşte explicit sau 
implicit: între imaginea pe care o detaşează 
privirea calificată din real (semnificantul) şi 
imaginea din text (semnificatul), se interpune 
filtrul absolut al subiectivităţii celui care scrie şi 
care, prin aceasta, numeşte din nou lumea, creează 
adică o lume în lume: faţă de performanţele vederii 
secunde şi faţă de perfecţiunea acestei „trans-
puneri“ a realului se condiţionează însăşi 
profunzimea unui text. Anexarea realului 
presupune însă şi anexarea culturii; expansiunii în 
exterior (în real) a textului îi corespunde „tendinţa 
interioară“ de a-şi subsuma tot ceea ce l-a 
precedat: această mişcare complexă a textului, 
înspre real şi dinspre cultură, se justifică prin 
„nevoia imperioasă de a asuma universalitatea în 
timp şi spaţiu, cu alte cuvinte de a obţine şi pe 
această cale pe spaţiu restrâns o densitate ma-
ximă, şi pe de altă parte prin interesul faţă de omul 
total“: eu şi altul, viaţa şi literatura, omul „natural“ 
(cel căruia, de pildă, îi place să privească „copacii 
pe dealuri“, să spargă lemne sau să caute bolta 
unei seri de iarnă geroase) şi omul „cultural“ (cel 
care îşi „anexează“ experienţele lui Homer 
Corneille, Balzac, Proust, Ariosto, Tasso, Voltaire, 
Flaubert, pentru a aminti numele cel mai frecvent 
invocate în jurnal) se întâlnesc în figura „utopică“ a 
omului total pe care îl defineşte un „sistem de a 

trăi“ care înseamnă a fi, deopotrivă, în cultura 
naturii şi în natura culturii. Acest sistem special de 
a vieţui creează o „poetică“ a textului – mod de 
supra-vieţuire – care constituie, aparent numai 
paradoxal, o cale a obiectivării unei scrieri ce 
aparţine, prin statutul său declarat, zonei 
„literaturii personale“; între un roman „obiectiv“ ca 
Fecioarele despletite al Hortensiei Papadat-
Bengescu (din care „Şcoala de la Târgovişte“ 
extrage multe „esenţe“), unde protagonista caută 
ceea ce ea numeşte „trupul integral al sensibilităţii“ 
şi Ocheanul întors al lui Radu Petrescu, unde 
naratorul încearcă să descopere „senzaţia 
integrală a realităţii“, se stabileşte o distanţă pe 
care o jalonează indicii a două experimente literare 
ale căror poetici diferite presupun finalităţi 
deosebite: sufletul şi realitatea, privirea din 
exteriorul şi dinlăuntrul obiectelor, a descoperi 
lumea şi a crea o lume. 
 

 
 

Jurnalul este unul dintre cele mai „deschise“ 
texte, între formula sa de creaţie şi aceea de 
receptare stabilindu-se un traiect cu o configuraţie 
particulară; fina succesiune a unor „bucăţi ideale“ 
(imagini ale realului pe ecranul vederii secunde), 
care respectă un ritm „esenţialmente muzical“, 
oferă spectacolul dezvăluirii unei fiinţe şi a unui 
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text ale căror legi sunt tăcerea, abstracţia şi 
geometria pură: arhitectura fiinţei şi a cărţii se 
regăseşte în imaginea unui „paralelipiped culcat“, 
într-o re-prezentare în spaţiul şi durata gestului 
creator care repetă alcătuirea universului. Fapt 
semnificativ, această structură de ansamblu 
geometric apare şi în proza lui Mircea Horia 
Simionescu: construirea textului într-o asemenea 
ordine constituie unul dintre experimentele cele 
mai interesante ale „Şcolii de la Târgovişte“, 
reluate după zece ani de generaţia ’80: iată rostul 
experimentului, aşa cum îl precizează Ocheanul 
întors al lui Radu Petrescu: „Experimentaţi, dar 
îngăduiţi-vă şi timpul de a asimila experienţele pe 
care le faceţi“: alte învăţături pentru Delfin, care se 
vor finaliza în textele generaţiei tinere de 
prozatori. 

 

 
 

Cu A treia dimensiune, cuprinzând anii 
1957-1960, Radu Petrescu a completat profilul 
unui deceniu şi, totodată, şi-a descoperit încă mai 
mult „persoana“, insistând mai cu seamă asupra 
formaţiei sale culturale, asupra modelului literar la 
constituirea căruia au participat în egală măsură 
lecturile, evenimentele vieţii publice şi intime, felul 
de a vedea şi de a simţi raporturile cu lumea şi cu 

sine însuşi: Ocheanul întors şi A treia 
dimensiune alcătuiesc un jurnal de lectură, aşa 
cum Părul Berenicei este mai mult un jurnal de 
creaţie. În perspectiva delimitărilor pe care le-am 
făcut la început, numeroasele referinţe, raportări 
afective sau critice la diverse jurnale, caiete sau 
carnete ale unor autori celebri din alte literaturi 
fac explicită intenţia lui Radu Petrescu de a scrie în 
acest jurnal o carte pe care o cred „cartea cărţilor“ 
sale. Astfel, jurnalul lui Amiel reprezintă ceea ce aş 
numi textul de provocare al însemnărilor din A treia 
dimensiune; rândurile „senzaţionale şi amuzante“ 
ale lui Amiel constituie „şansa literaturii“ acestuia, 
în vreme ce pentru Radu Petrescu jurnalul este o 
„unică şansă de consolidare“ a scrisului literar prin 
consemnarea riguroasă a progresului, a „curbei de 
sacrificiu“ la care este silită „persoana“ de către 
scriitor. Jurnalul este textul de curăţire, primul 
„zbor“ care învinge „gângăveala minţii şi a tocului“, 
încercând rezistenţa interioară a omului aflat în 
pragul creaţiei; iată momentul decisiv al conturării 
profilului unei literaturi şi al marcării primului 
element constitutiv al figurii scriitorului: „Arghezi: 
«Eu pentru mine nu exist. Exist numai cât scriu. 
După ce am terminat…» Asta pare să fie în sensul 
meu, dar nu, căci urmează imediat: «Sunt atâtea 
probleme în viaţă încât problema ta personală se 
exclude»“; literatura lui Radu Petrescu este o 
necontenită încercare de a rezolva „problema sa 
personală“, romanele, nuvelele şi jurnalul său 
oferind imaginea unui eu pentru care textele sunt 
oglinzi de reflectare a structurii sale: pentru 
scriitor – spune Radu Petrescu – nu există 
„probleme în viaţă“ fără „problema ta personală“. 
De aici, scrisul devine o modalitate de a explica 
fapta, de a o lumina şi de a-i căuta semnificaţiile în 
ordinea creaţiei; „scriu faptă şi nu expresie“, 
declară autorul jurnalului, subliniind prin aceasta 
cea dintâi şi cea mai importantă condiţionare a 
operei: fapta înseamnă cunoaştere a oamenilor 
(despre care scriitorul ştie „mai mult decât 
specialiştii“), condiţie a realizării omului şi 
artistului – ţinta acestui jurnal în care „persoana“ 
transpune scriitorul, ecuaţia devenirii sale. 

Am spus că A treia dimensiune este, în primul 
rând, un jurnal de lectură; fapt semnificativ, cele 
mai multe texte analizate sau numai citate aparţin 
unor autori de „literatură personală“; la numele 
deja amintit al lui Amiel se adaugă caietele lui 
Rilke, iritante „prin afectare“, jurnalul fraţilor 
Goncourt, al lui Samuel Pepys şi al lui Renard, 
carnetele lui Samuel Butler; sunt, apoi, numeroase 
note de lectură, interpretări subtile amintind de 
eseistul Radu Petrescu, despre Mihail Sadoveanu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Tolstoi, Croce, 
Dostoievski, Turgheniev, Flaubert, Balzac, 
Stendhal, Camil Petrescu Lessing. Toate aceste 
referinţe precizează raportul cărţii cu alte cărţi, 
relaţia în plan exclusiv literar pe care autorul 
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acestui jurnal o stabileşte cu existenţa literaturii şi 
cu propria sa viaţă; plăcerea lecturii înlocuieşte, 
până la un punct, necesitatea scrisului, Radu 
Petrescu căutând adesea refugiul bibliotecii, 
încercând să „trişeze“ durata „scrierii sau 
transcrierii“: carte de „Idei“, jurnalul este „pentru 
când nu poţi scrie“. A treia dimensiune este însă 
şi un jurnal de creaţie, chiar dacă, faţă de Părul 
Berenicei, Radu Petrescu se referă aici mai puţin 
la proza sa; există însă în acest al treilea jurnal (al 
treilea, în ordinea apariţiei, dar al doilea, din 
punctul de vedere al cronologiei interne textului) 
câteva necesare distincţii teoretice care pregătesc 
momentul elaborării textelor epice. Reţin dintre 
acestea pe cele referitoare la deosebirea dintre 
schiţă şi roman, paginile despre utilitatea scrisului, 
despre artist şi diletant, despre erou şi, mai ales, 
aceste rânduri despre roman, care explică şi proza 
dar şi funcţionalitatea acestui jurnal în raport cu 
Matei Iliescu (1970), Proze (1971), O singură 
vârstă (1975) şi Ce se vede (1979): „Când 
intenţionezi să scrii o carte căreia i s-ar putea zice 
roman, sunt necesare câteva exerciţii prealabile foarte 
dificile, asemănătoare cu gimnastica degetelor şi cu 
analiza textului, pe care le fac virtuozii. Printre 
aceste exerciţii este fixarea anecdotei şi punerea în 
picioare a eroilor (mai ales aceasta) sunt cu 
deosebire anevoioase. De aceea probabil părerea 
criticilor că asemenea cărţi se sprijină pe eroi, 
părere greşită, cum am arătat, în Homerul meu. 
Eroul nu este totul, totul este ce faci cu el şi el 
trebuie să-ţi permită doar să faci cât mai mult“. 

Jurnal de lectură şi de creaţie, A treia 
dimensiune este şi o carte de proză; în afara epicii, 
care se hrăneşte din evenimentele vieţii intime a 
scriitorului, „a treia dimensiune“ a volumului lui 
Radu Petrescu este peisajul (primele două fiind – 
cum am spus – lectura şi scrisul): decorul care nu 
spune nimic, care agită, distrage atenţia şi nu se 
lasă „prins“ şi acel peisaj interiorizat, marcă a 
subiectivităţii celui care îl priveşte, spaţiu de 
reflectare a trăirilor fiinţei – acestea sunt cele două 
ipostaze ale peisajului în proza jurnalului lui Radu 
Petrescu. Iar dacă ar fi să definesc „metafora 
obsedantă“ a prozatorului în perspectiva relaţiei cu 
spaţiul său de reflectare aş spune că aceasta este 
culoarea: ce se vede şi ce se simte în „umbra“ 
culorilor pe care le au aerul, ziua, cerul, noaptea 
constituie nu numai o modalitate de percepere şi 
de transcriere a realului, dar şi elementul esenţial 
al conturului figurii autorului: „Timp divin, de-o 
săptămână încoace, cu aurul cel mai subţire, cu 
aerul cel mai uşor, verde stins şi roz tremurător“ 
sau „Verde-olive. Creionul“ – iată două imagini 
pentru două zile din acest jurnal. Gustul nimicului, 
iritarea neascunsă din faţa paginii albe, care 
plutesc peste rândurile de proză ale jurnalului, 
durata zilelor se confundă cu cronologia culorilor 
aerului şi cu „istoria“ cerului, amintind de 

experienţa lui Petru Creţia din Norii; jurnalul lui 
Radu Petrescu este istoria depăşirii „dramei de 
aer“ prin asumarea ritmului culorii, al peisajului 
care repetă pe acela al fiinţei interioare. În 
Addenda acestui volum se cuprind o sumă de 
texte epice a căror deschidere se circumscrie 
orizontului pe care l-au conturat observaţiile de 
mai înainte; este aici povestea unui scriitor, în care 
se rost(ui)eşte aceeaşi „competiţie“ dintre carte 
(lectură şi creaţie) şi peisaj, scoasă din convenţia 
jurnalului şi pusă în aceea a ficţiunii; A treia 
dimensiune este o carte exemplară a unei fiinţe 
„în întregime construite în vederea scrierii“, 
pentru care textul constituie condiţia existenţei 
înseşi. 
 

 
 

Semnificaţiile profunde ale fragmentului din 
jurnal publicat în Părul Berenicei se structurează 
în jurul unui nucleu simbolic care ar putea fi 
asimilat motivului oglinzii pentru că primul lui rost 
este acela de a oferi imagini, adevărate sau false, ale 
textelor publicate de autorul lui Matei Iliescu. Cea 
dintâi senzaţie pe care o trăieşte cititorul acestei 
cărţi este aceea a închiderii într-o cameră intens 
luminată ai cărei pereţi sunt construiţi din oglinzi; 
în mijlocul ei, de pe o placă turnantă, Matei Iliescu, 
Proze, O singură vârstă, Ce se vede îşi trimit 
imaginile pe rând în oglinzile care pot descoperi 
ori ascunde definitiv, prin deformare, faţa lor 
adevărată. Altfel spus, Părul Berenicei reflectă 
ceea ce cititorul a văzut sau ceea ce ar fi trebuit să 
vadă în toate prozele amintite mai sus; aşadar, 
imaginea cărţii din oglindă explică „ce se vede“, 
introduce o perspectivă critică oferind reperele 
unui posibil şi necesar traiect al lecturii. Dacă 
pentru cititor, acest volum contează în primul rând 
ca reflexie a unei literaturi, pentru autorul lui, el 
constituie un prilej de reflecţie asupra propriei 
scriituri; ca şi romanul Ficţiune şi infanterie al lui 
Costache Olăreanu, jurnalul lui Radu Petrescu 
reprezintă o formă de revizie, o modalitate de 
reevaluare critică a textelor anterioare. 
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Din perspectiva acestei identităţi care se 
creează între text şi oglindă, prozatorul însuşi 
oferă în jurnalul său cu şi despre literatura citită 
sau scrisă o posibilă relaţie între Scutul lui Ahile 
şi Părul Berenicei: aşa cum imaginile de pe arma 
defensivă a eroului din Iliada pot funcţiona ca o 
metaforă organizatoare a întregului text (lucru 
demonstrat, de altfel), jurnalul lui Radu Petrescu 
constituie un punct de referinţă pentru toate 
celelalte cărţi publicate mai târziu (am insistat 
asupra cuvântului „publicate“ pentru că 
însemnările din toate cele trei volume, cuprinse 
între 1951-1954, 1957-1960 şi 1961-1964, sunt 
anterioare debutului editorial din 1970 cu 
romanul Matei Iliescu. Cuvântul încearcă, aşadar, 
să facă evidentă distanţa care s-a creat, în cazul lui 
Radu Petrescu ca, de altfel, şi al celorlalţi membri 
ai „Şcolii de la Târgovişte“, între elaborarea şi 
publicarea cărţilor; aproape toate au fost 
concepute, scrise chiar, în deceniul şase dar tipărite 
în deceniul opt, perioada 1960-1970 căpătând astfel 
dimensiunile şi funcţiile unui filtru al conştiinţei 
artistice, fapt mărturisit de însăşi existenţa acestor 
note). Conform relaţiei amintite mai înainte, scutul 
ahileic construit de Hefest re-face o imagine a 
lumii cu care se confruntă inamicul, celălalt; Părul 
Berenicei înfăţişează cititorului, într-o sinteză 
aparţinând autorului, cărţile care se cheamă, se 
înşiruie în instanţa scriiturii, luând fiinţă în 
dinamica gestului creator. Atunci, de ce Părul 
Berenicei şi nu Scutul lui Ahile? Explicaţia o dă 
prozatorul însuşi într-o notă cuprinzătoare din 
finalul volumului: metaforă a cerului nocturn sau 
imagine a lumii, cele două elemente ale relaţiei îşi 
unesc semnificaţiile sub semnul reflectării, al 
cuprinderii în apele limpezi ale oglinzii literaturii, 
universul obiectual sau cel al existenţei cotidiene. 

Plasându-se pe sine însuşi în rolul celui care 
manevrează placa turnantă, pe care se află 
propriile cărţi, prozatorul (aici ipostază a 
sufleurului din teatru) caută mereu prezenţa unui 
interlocutor găsit aproape întotdeauna fie în 
spaţiul familial („ea“, Iorguţu, Ruxandra), fie în cel 
cultural (Joyce, Boccaccio, Homer, Goya, Gide, 
Sainte-Beuve, Balzac, Flaubert, poeţi avangardişti 
etc.). Privită din perspectiva acestei necesităţi a 
prezenţei interlocutorului, permanenta raportare la 
textele unor capodopere (Dublinezii şi Ulysses de 
Joyce, Il Filocolo sau Decameronul de Boccaccio, 
Iliada lui Homer, La Jalousie de Alain Robbe-Grillet) 
îşi precizează o dublă funcţionalitate; literatura 
citită este, într-o primă instanţă, un stimulent 
pentru constituirea celei scrise, dar, în acelaşi 
timp, ea trasează ferm o linie de demarcaţie între 
obiectul lecturii şi cel al creaţiei. Comparând, de 
pildă, o scenă din capitolul al VIII-lea (Lestrigonii) 
din Ulysses, care seamănă izbitor cu una din 
capitolul XIV din Matei Iliescu, prozatorul trăieşte 
din plin sentimentul realizării superioare în ordine 

artistică: „Cele două imagini la mine funcţionează 
mai adânc, în vreme ce la Joyce este o legătură 
doar intelectuală şi ornamentală, un comentariu al 
autorului. Deosebire mare“. Tot aşa, descoperind în 
La Jalousie al lui Alain Robbe-Grillet procedeul 
repetării situaţiilor narative, a cărui finalitate este 
„sabotarea“ sensului pentru salvarea cărţii ca 
obiect autonom, suficient sieşi, Radu Petrescu face 
imediat precizarea că „scopul repetării textuale în 
Ce se vede este de cu totul altă natură“. Şirul de 
analize propuse (unele surprinzătoare prin intuiţia 
profundă a unor filiaţii posibile: Homer – Iliada şi 
Boccaccio – Il Filocolo) face din Părul Berenicei 
un „caiet de studii“ a cărui materie ar putea fi 
circumscrisă literaturii despre literatură; urmărind 
etapele scrierii romanului Matei Iliescu, el însuşi 
un studiu despre efectele pasiunii erotice asupra 
persoanei fizice, morale şi intelectuale a lui Matei, 
jurnalul devine un „studiu al studiului“. Dincolo de 
această semnificaţie evidentă, confruntarea cu 
textele capodoperelor sau cu culorile cutărui 
tablou de Goya precizează existenţa unui filtru 
cultural prin care naratorul îşi trece propria-i 
materie epică; parafrazându-l, aş spune că frica de 
a nu putea scrie romanul, de a-l rata, se învinge 
citind capodopere. 

Din imaginile cărţilor reflectate şi suprapuse 
în oglinda jurnalului prinde contur figura autorului, 
în fapt, obiectul şi subiectul scrisului. Formă a 
cunoaşterii limitelor, textul reconstituie o mitologie 
intimă a scriitorului pentru care personajele cu 
faptele, gândurile, senzaţiile şi sentimentele lor 
sunt părţi componente ale fiinţei celui care le-a 
creat; de aici, „pericolul“ permanent al identificării 
scriitorului cu personajul inventat, al substituirii 
realităţii cu ficţiunea, al confundării omului cu 
opera sa, semn al prezenţei artei adevărate. Prin 
intermediul jurnalului, scriitorul caută o fantă în 
textura „sacului“ literaturii întru perceperea lumii 
exterioare, a definirii ei; „machetă a universului“, 
născută din plăcerea de a vedea, a auzi, a simţi, a 
pipăi realitatea, jurnalul presupune existenţa eului 
ca filtru al lumii, pentru care descoperirea şi apoi 
scrierea vieţii îşi găsesc adevărata semnificaţie în 
intenţia populării unui spaţiu interior. Năzuind 
mereu spre acea zonă ascunsă a cunoaşterii de 
sine, efortul autorului de a se obiectiva în sensul 
desprinderii de eu devine inutil întrucât 
descoperirea lumii îşi află premisa în relevarea 
dimensiunilor fiinţei interioare, adevăratul autor 
al Cărţii, „un loc în care viaţa este mai densă“. 
Consemnând în fiecare clipă tensiunea producerii 
textului şi supunându-se rigorilor unui destin 
pentru care a fi se confundă cu a scrie, autorul 
volumului Părul Berenicei reface istoria devenirii 
unui text (Matei Iliescu) prin aceea a evoluţiei 
interioare a eului al cărui statut existenţial nu poate 
fi certificat decât prin paginile scrise în Ocheanul 
întors şi A treia dimensiune. 
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Lidia GROSU 
 

Poetul Alex Cetățeanu:  
“De La Herodot Cetire” 

 

oezia lui Alex Cetăţeanu este o 
“hemerotecă” a simţirii prezentului prin 
trecut, în care emotivitatea, pe rol de 

discipol al sentimentului de patriotism, dar şi 
ridiculizării unei societăți („...Latră câinii în Pipera, 
/ Din Domneşti în Cotroceni / Nici nu-i mai încape 
terra / Chiar dacă-s destui hingheri. /Latră câinii 
cu-ndârjire / Şi se-ndeamnă peste tot. / Veşnica lor 
pomenire / E lătrată bot în bot.” (Latră câinii), 
devine o modalitate de apropiere prin 
transcenderea inedită a unui spaţiu, unde a rămas 
presupusa risipă de timp, cu un punct cardinal al 
dragului totuşi, perceput nu ca fenomen al 
nesocotinţei în gestionarea de către eul artistic a 
unei “oarecare”, deloc ordinară, în acest sens, 
perioade a vieţii, ci ca imposibilitate de a restitui 
un timp, inclusiv şi din perspectiva dezrobirii 
gândului („Am reuşit să evadez / Din închisoarea 
comunistă / În anul lui Orwell,'84. / Coincidenţă a 
coincidenţelor, / În anul '84 am scăpat / Din 
puşcăria –  în aer liber – Numită pe scurt RSR. ” 
(Liber, liber, liber)) întru aplicarea unor soluţii 
rămase la nivel de idei nematerializate într-o 
epocă a ideologiei şi a paradei falsului promovat ca 
adevăr, care rămâne o ameninţare, ce necesită 
invocarea Providenţei: „…Hoarde roşii încă / Sunt 
la răsărit. / Unde eşti tu, Doamne - / Iar ne-ai 
părăsit? / Fă ca să dispară / Hoţii şi-agresorii. / Fie-
le-mpotrivă / Apa, cerul, norii. / Tu le ştii pe toate, / 
Ştii şi ruga-mi mare - / Fă ca tot ce mişcă / Să le 
stea în cale. / Toţi poeţii lumii / Fie se viseze. / Fă ca 
versu-mi, Doamne, / Să te-nmiresmeze.” (Rugă). 

De pe poziţia evadării într-o imensitate a 
gândirii descătuşate dinspre o Ţară biologică spre 
una geografică („...Ţări cu suflet, ţări cu dor, / Să le 
laşi nu e uşor. / Pâinea nu e totu-n viaţă. / Viaţa, 
dorul mă învaţă. / Să mă-mpart în două-aş vrea - / 
Unde-i oare ţara mea? / De acolo, sunt aici. / De 
aici, rămân acolo. / Împărţit în două ţări, / Între 
două depărtări”(Acolo), în tendinţa de a valorifica 
toate energiile pozitive acumulate, eul 
cataloghează raportul acestora într-un spaţiu ce a 
fost şi a unuia în devenire („…Fratele cel Mare mă 
iubea. / Eu am vrut să scap de dragostea lui. / Liber, 
în lumea largă. / Liber, liber. / Ce scumpă e 
libertatea! (Eram tânăr - ce fericire!)), rezumate la 

o frustrare a tălmăcirii neînţelesului din ceea ce 
este („... Veşnic ne stă-n fire cearta, / Blestemata 
pizmuire / Şi ne-am cununat cu vrajba, / De la 
Herodot cetire.”(De la Herodot cetire), uşor 
îndoielnic în cazul unei pierderi care, posibil, poate 
fi ulterior recuperată doar ca miraj, având ca 
intermediar lumina: „...Gându-mi tot aleargă / 
Peste munţi şi ape. / Cu cât mai departe-s, / Casa-i 
mai aproape.” (Dealurile mele)”. 

Dincolo de spaţiul confortabil al pretinsului 
ideal al nonconformismului, ca parte a arealului 
aceleiaşi singularităţi exprimate de ”dorul de dor” 
baladesc, similar cu cel al poetului anonim, rămâne 
tot-unitarul nemărginit al impulsurilor 
infinitivităţii trăirii:„Cu gând bun şi dor de dor, / 
Pân' la muica în pridvor. / Din Canada,din Quebec, / 
Unde nopţi şi zile trec, / Mă întreb şi mă frământ: / 
Unde-i casa-mi pe pământ? / Am plecat din ţara 
mea / Şi nicicum n-o pot uita. / Am plecat s-o duc 
mai bine, / Dar pe-aici nu e de mine. / Tot acolo, în 
Carpaţi, / Dorul este dor de fraţi / Numai gând şi 
dor de dor / Pân' la muica în pridvor. (Dor de dor) ” 

Nicidecum considerată fata morgana, atracţia 
este irezistibilă la imaginea ce nu vrea să dispară şi 
care, deloc înşelătoare, devine o expresie a 
transplantului de efervescenţă al cărui donator 
întruneşte şi înrudeşte nişte ritmuri ale căutării cu 
cele ale unei profeţii monologate ce ţin la control 
punctul vulnerabil – părintescul ecou cu spaţiul 
locuibil în suflet, imposibil a-l supune vreodată 
substituirii: „Amărăştenii, / Unii dintre ei 
comunişti,/ Alţii victime, / Se zbăteau an de an / 
Între sărăcie şi secete, / Când pământului îi crăpau 
buzele / De dorul ploii, / Iar mama se chinuia / Să 
mă crească!”( De unde mă trag şi unde mă-ntorc. 
(O biografie)). Iluzie scumpă, moştenită cu tot 
umanismul unor stări şi nicidecum considerată 
pierdută, precum în cazul lui Lucien Chardon 
(Honoré de Balzac), altul devine sensul decât 
deprinderile anoste materialiste („Azi sunt tînăr 
doar cu gândul -Un sărac cu multe case / Şi am bani 
cât să-mi ajungă / Două vieţi şi jumătate. / Dar 
acasă nu-s niciunde. / Ce voi lua cu mine mâine? / 
Numai suflet şi păcate…”(Întrebare)), în a căror 
capcană poate nimeri oricine. Eul îşi propune 
rezistenţa între două extreme, pledoaria pentru 

P 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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vigilenţă în cadrul unui cosmopolitism 
presupunând admirația firească pentru valorile 
universale, votul prioritar fiind acordat diligenței 
întru regăsirea sa în arte: „Într-o ţară nevăzută / Îşi 
avea Apollo casă / El trăia cum se trăieşte / În 

lumina ne-nţeleasă. / Dar chemat a fost de Zeus  / 

Ce domnea peste Fiire / Şi s-a dus şi-a luat Apollo / 
Şi poruncă şi menire. / Şi le-a dus pe amândouă / În 

nemaivăzuta-i ţară. / Lira  lui şi-acum ne-mparte / 

Leacuri care ne-nfioară”.(Apollo) 
 

 
 

Evoluarea în calitate de arbitru imparţial în 
spectaculosul ring al timpurilor îi permite eului să 
anunţe unica şi incontestabila decizie – cea care 
aparţine mireanului înzestrat cu trăsături şi 
calităţi creştineşti („Am jurat să nu mă doară / Nici 
bătaie şi nici ură, / Nici minciuna împotrivă-mi. / 
Viaţa-i cuminecătură…”(Jurământ)), dar şi cu un 
suflet în care strigă rădăcinile: „Acum, încotro să 
mai plec de aici, / din Canada, / Unde soarta mi-a 
pus / Fereastra şi casa? / Înapoi, de unde-am venit, 
/Între dealurile care aleargă, / De când lumea e 
lume, / Între Vâlcea şi Drăgăşani! / Înapoi, spre 
sufletul meu rătăcit - Tot desculţ, tot desculţ, tot 
desculţ!”(De unde mă trag şi unde mă-ntorc. (O 
biografie)). 

Textură a rafinamentului şi delicateţii inson-
dabile, eul este observatorul politicos ce tinde 
mereu să apropie două depărtări, poate chiar să le 

îngemăneze, lăsând voii destinului echilibrarea 
temperaturilor trăirii, uneori până la febră, prin 
reconsiderarea a ceea  ce este ieri, a ceea ce este 
astăzi, a ceea ce este mâine, în toate dimensiunile 
păstrându-şi rezidenţa în regatul sensibilităţii: 
„...Printre străini nu mi-a fost greu. / Dar ceea ce nu 
mi-a venit niciodată uşor / A fost să adorm, / Seară 
de seară, / Ţinând ascunsă sub pernă, / Punga plină 
cu dor.”(Sărac). 

…Vorbim de poezia unui împătimit de cuvânt – 
scriitorul, poetul, publicistul Alex Cetăţeanu, direc-
torul fondator al uneia dintre cele mai prestigioase 
reviste româneşti din diasporă – Destine literare, 
Canada. E şi firesc ca toate culorile vii ale 
cuvântului românesc, transmise de pe altă parte a 
globului, să se aprindă în mereu freamătul de trăiri 
ce consimt și consfințesc perpetua condescen-
denţă pentru melodicitatea, inconfundabilitatea 
LIMBII NOASTRE ROMÂNEŞTI: 

 
Chișinău, 14.01.2017 
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DIN FOLCLORUL 

NEGRILOR  AFRICANI 
 
 

Cântec la tăiatul 
scoarţei 
 
(Tribul Hereros) 
 
 
Dacă vrei să tai scoarţa 
Fată mică 
Vei avea o sută de vaci 
Vei avea doisprăzece iubiţi 
Vei avea toată ziua de mâncare. 
Tatăl tău se va mândri cu tine 
Fată mică 
Lucrătoare mai sprintenă decât toate 
slujitoarele. 
Dacă tai scoarţa 
Fată mică 
Vei fi vândută unui mare şef 
Care stăpâneşte douăzeci de sate 
Ah dacă numai ai vrea să tai scoarţa 
Fată mică. 
 
 
 
 

Cântec de dragoste 
 

(Tribul Zulu) 
 
 
Am văzut fete venind din Sud 
Ulcioarele lor de apă dădeau peste 
gardini de dorul    iubiţilor  
Veneau lângă lac şi vărsau dorul 
Apoi a venit Turburătorul şi-a tremurat  
                                            în mine: 

«O, Turburător, condu-mă spre Nord,  
                                          spre Ţara-de-Sus, 
Voi căuta acolo o fată cu o singură inimă  
                                      şi credincioasă, 
Pentru că  inima alor noastre e prefăcută  
                                                      şi dublă». 
 
 
 

Cântec  
 
(Africa de Est) 
 
 
Tribul Vandau 
 
El vine El vine 
O, bucurie! ca un vânt măreţ. 
El vine El vine 
O, delir ! ca un vânt măreţ. 
 
Lasă-mă să-i ating 
Masca 
Şi îi voi spune 
Urările mele  
După datină. 
 
 
Vrăjitorul recită: 
 
Cel ce se mândreşte cu-nţelepciunea 
 În adevăr, da, în adevăr 
Ştie mai multe despre alţii decât despre  
             sine 
 În adevăr, da, în adevăr. 
 

În româneşte de Aurel RĂU 
______________________ 
Versuri culese de  Myrthe Eberstein şi Natalie Curtis-Burlin; traduse în franceză, sub acest titlu, de Ivan Goll; preluate  din 
antologia « Les Cinq Continents », tipărită de el în 1922)   
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Virgil DIACONU   

 

 

 

 

 

Revolta poeziei 
enomenul poetic contemporan este, prin 
amploarea manifestărilor lui, impresio-
nant; iar dacă ne-am ghida după miile de 

cărţi de poezie care apar anual într-o geografie 
culturală sau alta, ori după numărul mare al 
manifestărilor poetice de aici sau de aiurea – 
lansări de carte, lecturi publice, site-uri speciale de 
poezie, competiţii şi festivaluri, cluburi literare „pe 
viu” sau pe net, premii anuale pentru „cele mai 
bune” cărţi de poezie etc. –, am fi tentaţi să credem 
că lumea geme de poezie sau că unele naţiuni au 
poezia în sânge...  

Poezia contemporană nu este însă nicidecum, 
în cea mai mare parte a ei, la înălţimea atenţiei pe 
care şi-o acordă, a aurei pe care şi-o pune singură. 
Cunoscută îndeosebi sub numele de postmoder-
nistă, poezia de azi are un destul de ciudat şi 
neavenit mod de a fi, pentru că ea nu exprimă 
viziunea poetică a creatorului ei, ci este concepută 
de acesta din poezia predecesoare: poetul post-
modern îşi face poezia prin reciclarea, prin 
reelaborarea tuturor tipurilor de poezie predece-
soare sau contemporane – a poeziei tradiţionale, a 
poeziei avangardiste, a poeziei moderne – şi a 
tuturor  speciilor poetice – sonet, baladă, odă, 
catren etc… 

Poetul postmodern „revizitează trecutul”, 
toate tipurile mai mult sau mai puţin poetice ale 
trecutului, el încearcă să „împace” concepte 
poetice (poetici) total contradictorii, deci 
„sintetizează” poezia de până la el; de aici poetica 
reciclărilor (Scarpetta), poetica influenţelor literare 
(T.S. Eliot şi Harold Bloom), poetica retro ironică 
(Nicolae Manolescu), poetica literaturii indeterma-
nente (Ihab Hassan), adică a literaturii pseudo-
estetice şi estetice în acelaşi timp…, etc. Toate 
acestea sunt poetici care compun şi ilustrează 

poetica postmodernistă. 
Poetul postmodernist nu are o viziune poetică 

atât de puternică încât să mizeze pe ea, nu are 
revelaţii, uimiri, căutări proprii. El are în schimb 
experienţe textuale, are experienţa textelor 
parcurse cu intenţia expresă de a le valorifica în 
propria creaţie, poetul concepându-şi poezia din 
piesele şi subansamblele poetice pe care i le oferă 
biblioteca: poetul postmodernist îşi face cărţile din 
cărţile citite. Poezia lui este de cele mai multe ori 
un produs al lecturilor, este o poezie culturală, 
livrescă, din care viaţa, tensiunea, lirismul, emoţia 
poetică s-au retras…  

Înţelegem astfel că poetul contemporan nu are 
experienţa unui creator, ci a unui cititor care a 
decis să facă poezie din poezia citită, din lecturile 
sale poetice. Este vremea poeţilor care se înfruptă 
copios din rafturile bibliotecilor, din patrimoniul 
poetic. Tocmai de aceea o bună parte a poeziilor de 
azi sunt un fel de prelucrări, de replici, pastişe, 
rearanjări, imitaţii, împrumuturi literare, reciclări, 
rescrieri ale poeziilor care constituie patrimoniul 
poetic. Reciclarea acestui patrimoniu, aşadar a 
operelor poetice care îl constituie, înseamnă de 
cele mai multe ori fie parodierea şi persiflarea 
acestor opere şi a oricărei teme sau problematici 
existenţiale importante, de destin, fie colarea 
formulelor poetice predecesoare, deci sincretism. 
În mare, reciclarea patrimoniului poetic înseamnă 
devalorizarea lui şi fraudă literară. Propriul izvor a 
secat; izvorul cultural este în schimb plin de oferte, 
de un număr nesfârşit de oferte. Iată semnul 
epuizării, al crizei poetice de azi. 

Atunci când se încumetă să surprindă totuşi 
realitatea, existenţa, viaţa cea mare a lumii sau 
propria viaţă, poetul contemporan se desfăşoară la 
marginea fiinţei, preferând aspectele existenţiale 

F 
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derizorii, minimaliste, comune, superficiale, 
ironice, vulgare, porno... Această poezie abundă de 
extremismele unei libertăţi neartistice, aşadar de 
extravaganţe lingvistice şi compoziţionale, frag-
mentarism, prozaism accentuat, vulgaritate, 
stridenţe ficţionale, sincretism, care plasează cu 
toate discursul poetic în afara poeziei, în afara 
artei poetice autentice, a canonului poetic autentic, 
deci a oricăror principii poetice.  

De cele mai multe ori, poetul contemporan 
instituie, canonizează şi oficializează o poezie care, 
pe de o parte, ignoră problematica existenţială 
destinală, persiflează valorile umane, amputează 
speranţa, credinţa, visul,  exclude metafora şi 
miraculosul, iar pe de altă parte legitimează 
experienţele derizorii, superficialitatea, spiritul 
negativ, nihilist, pseudovalorile. În general, poezia 
contemporană nu mai crede în nimic; – tocmai de 
aceea ironizează şi batjocoreşte totul.  

Nu de puţine ori, poezia contemporană ne 
comunică banalităţi de ordin casnic-social, expe-
rienţe absolut comune sau fantasme vide spiritual, 
un amalgam de elemente reale şi ficţionale, care 
nu reuşesc să producă în noi acea tulburare, 
fascinaţie sau emoţie poetică, pentru care un text 
ar fi îndreptăţit să poarte numele de poezie. Astfel 
de texte, care ne spun atâtea lucruri, însă niciunul 
semnificativ poetic şi existenţial, deci vibrant, fac 
din poezie o creaţie eşuată, precară estetic, iar din 
cititor o culme a dezamăgirii. „Franţa nu e poetă”, 
spunea la vremea lui Baudelaire, iar asta ne arată 
că poezia poate să eşueze ieri sau azi, în orice 
parte a lumii şi în orice limbă.   

Suntem, negreşit, sub dictatura poeziei 
proaste! Imaginarul poetic postmodern este fie 
saturat de livresc, fie compromis de viziuni şi 
biografii minimaliste, de jurnale care inventariază 
nimicul sau de showuri poetice, în timp ce viziunea 
poetică şi lirismul înalt sunt puse la zid, ca fiind 
desuete. În loc să mă implice în problematica 
fiinţei mele, în freamătul şi tensiunea umanităţii 
mele destinale, în loc să îmi ofere teritoriile 
fabuloase ale viziunii, experienţele inedite, emoţia 
poetică, cea mai mare parte a poeziei de azi mă 
scoate la periferia fiinţei, mă închide în cuşca unei 
gândiri sărace, fără orizont, şi a unor experienţe 
derizorii. Aceasta este poezia postmodernistă în 
vogă, care s-a oficializat şi îngrăşat în mai toate 
cărţile, antologiile, dicţionarele şi istoriile literare 
de azi; aceasta este poezia care ocupă poziţii 
literar-administrative strategice şi îşi acordă anual 
cele mai importante premii.  

Poezia autentică    

Spunând toate aceste lucruri, vom înţelege 
totuşi că poezia precară estetic despre care am 
vorbit până acum este doar o secţiune a poeziei 

contemporane şi că, alături de ea, există şi o altfel 
de poezie – poezia autentică, estetică sau de 
valoare.  

Ce este poezia autentică? Poezia autentică este 
un discurs structurat artistic în toate dimensiunile 
sale – în dimensiunea formală, ideatică (seman-
tică) şi referenţială. Un studiu asupra poeziei 
autentice ar trebui să trateze despre postura artis-
tică a celor trei dimensiuni ale discursului poetic, 
aşadar despre arta formei (expresiei, scriiturii), 
arta structurării ideatice (semantice), şi arta 
abordării realităţii, a existenţei, deci a referentului, 
care se constituie ca lume (substanță) a poeziei.    

Pornind de la dimensiunea semantică, putem 
spune că poezia este o viziune specifică asupra 
realităţii, aşadar o interpretare lirică şi poetică a 
realităţii, a existenţei. Viziunea lirică şi poetică 
asupra realităţii/existenţei este de fapt arta 
poetică a dimensiunii semantice.  

Poezia este totodată o creaţie configurată de 
un set de principii specific poetice (estetice), 
precum unitatea ideatic-vizionată şi stilistică, 
coerenţa, autenticitatea, tensiunea existenţială, 
lirică şi poetică, nonnarativitatea, originalitatea, 
miraculosul, insolitul…  

Dimpreună cu arta celor trei dimensiuni ale 
discursului lingvistic/poetic, principiile poetice se 
constituie ca artă a poeziei, ca poetică autentică 
sau canon (concept) de poezie.  

Poetica autentică (modernă) este poetica 
performanţei poetice. Spunem că un text de aici 
sau de aiurea este poezie tocmai pentru faptul că el 
exprimă arta poetică autentică, iar nu artele 
poetice generaţioniste, născocite şi schimbate de 
generaţiile poetice din zece în zece ani, sau artele 
poetice strict individuale, practicate de poeţii 
modeşti în afara oricăror principii poetice. Poezia 
contemporană trebuie aşadar să răspundă în faţa 
modului general (universal) de a fi al poeziei 
moderne autentice, a spiritului poeziei, deci a 
criteriilor universale de performanţă, iar nu în faţa 
unor criterii particulare, fie acestea ale unui autor 
modest sau ale unei generaţii poetice. 
Abandonarea principiilor generale, universale ale 
poeziei, deci abandonarea artei poetice autentice 
înseamnă pierderea poeziei.  

Poetul modern contemporan nu produce 
poezie decât în măsura în care exprimă excelenţa 
poeziei, spiritul poeziei, modul general, universal 
modern de a fi al poeziei, mod exprimat de arta 
poeziei. Fireşte, poetul nu îşi teoretizează 
principiile poeziei, însă, dacă este un poet autentic, 
el exprimă aceste principii chiar prin fiinţa sa 
poetică. Ideea că poezia este o creaţie absolut 
liberă, deci eliberată de principiile poetice, ideea 
că poezia performantă, poate fi creată de oricine, 
deci în afara competenţei poetice, este desigur 
falsă. Discursul obţinut în urma unei astfel de 
libertăţi este un text care mimează poezia. Poezia 
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presupune fără nicio îndoială o competenţă, un 
har, o anumită „ştiinţă”, care nu îi este accesibilă 
oricui.  

Exercitarea competenţei poetice, aşadar crea-
rea poeziei în spiritul poeziei autentice, nu condu-
ce la opere poetice standard, pentru că fiecare poet 
autentic exprimă, configurează spiritul poeziei, 
arta poeziei, într-un mod propriu, original. 
Întocmai aşa este produsă, de exemplu, secţiunea 
performantă a poeziei lui Baudelaire, a poeziei lui 
Rimbaud, Whitman, Trakl, Yvan Goll, Rilke, Esenin, 
Perse, Arghezi, Eminescu, Bacovia, Blaga, Sorescu, 
Nichita Stănescu. Poeziile autentice ale acestor 
poeţi au aşadar, în spiritul mare al poeziei, spiritul 
şi glasul lor propriu,  inconfundabil.  

În mare, poezia ne apare ca fiind tratarea 
artistică, aşadar interpretarea lirică şi poetică a 
unui conţinut existenţial-emoţional, a cosmicităţii 
umanului. Eu, ca artist, pun lumea, realitatea, 
existenţa, omenescul într-o postură poetică şi, în 
acest chip, îi ofer lectorului un obiect artistic/ 
poetic prin care el are posibilitatea de a trăi, o 
clipă, poetic... De a locui poetic în acea clipă. 

Prin poezia sa, poetul de valoare lărgeşte 
orizontul poeziei. Poezia, marea poezie, este făcută 
aşadar de poeţii care, lucrând în spiritul poeziei, 
diversifică şi îmbogăţesc poezia, de poeţii în urma 
cărora poezia are de câştigat. Iar dacă spiritul 
poeziei moderne îl cucereşte pe poetul 
contemporan, dacă acest spirit îşi deschide 
orizontul în poezia lui, este pentru ca poetul să îşi 
deschidă la rândul său, creativ, orizontul în 
spiritul, mare, al poeziei moderne. Însă pe daimon 
îl ai, sau nu îl ai… Dar iată câteva dintre 
străfulgerările poeziei:  

Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată; 
Era pe când nu s-a zărit,/ azi o vedem şi  nu e;  
Okeanos plânge pe canale;  
Unde-s şirurile clare din viaţa-mi să le spun? 
Ah! – organele-s sfărmate şi maestrul e nebun; 
Şi timpul creşte-n urma mea, mă-ntunec; 
Şi tare sunt singur, şi n-am mai murit;  
Aud materia plângând;  
Tristeţea mea aude nenăscuţii câini  
pe nenăscuţii oameni cum îi latră;  
Femeia mea de Parma;  
Celulele mele sunt îndrăgostite;  
Eu te iubesc din tălpi până la steaua; 
Apocalipsa, această Facere cu beregata tăiată.   
 
Poezia autentică este poezia care a depăşit 

atât formulele poetice strict individuale, cât şi 
formulele poetice generaţionist-„curentiste” năs-
cocite de generaţiile poetice. Faţă de poezia gene-
raţionistă migratoare, deci care se schimbă (şi 
totodată se învecheşte) la aproximativ zece ani, 
poezia autentică are o oarecare stabilitate de-a 
lungul modernităţii şi de aceea ea configurează un 
fel de tradiţie poetică modernă. Oricum, poezia 

contemporană/modernă autentică, aşadar poezia 
viziunii poetice şi a fascinaţiei poetice, se instituie 
ca o lecţie de poezie. Iată câteva dintre întrupările 
ei:  

 

Melancolie 
 

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

                                      Mihai Eminescu 
 

Două stepe  
 

O stepă jos, o stepă neagră sus.  
Se-apropie-mpreună şi sugrumă  
Calul de lut şi câinele de humă  
Şi omul lor, din umbra de apus. 
 

Drumul s-a strâns din lume ca o sfoară,  
Gheme de drumuri zac în heleşteu. 
Hambarul n-a lăsat nimic afară.  
Noaptea-ncuiată e, cu lacăt greu. 
 

Noi, singuri trei, dăm lumii-nchise roată,  
Cercăm, strigăm… Nici-un răspuns.  
Că oboseala pribegiei ne-a ajuns  
Şi n-avem loc să stăm şi noi odată. 
 

Unde ne ducem? Cine ne primeşte? 
În poarta cui să cerem crezământ?  
Hai, calule, hai, câine, pământeşte,  
Să batem, frânţi, cu pumnii în pământ. 

                          Tudor ARGHEZI 
 

Poem  
 

Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi 
şi ţi-aş săruta talpa piciorului, 
nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea, 
de teamă să nu-mi striveşti sărutul?... 

 

Nod 13 
 

N-am ştiut niciodată  
când am trăit, 
de ce am trăit am să uit 
cum uită ochiul spart lumina. 
Ţin încă în mână un ciob de amforă 
al cărei vin l-am băut chiar eu 
şi al cărei lut este chiar mâna mea.  
Văd un vulture marin, 
dar poate că eu sunt văzut de el, –   
poate că el vede un vultur marin. 

                             Nichita Stănescu 
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Valentin CIUCĂ 

 

 
Un umanist proteic 

 
 

 
 
nteresat constant de orizontul valoric al 
Renaşterii, medicul, poetul, editorul, 
pictorul, graficianul Liviu Pendefunda se 
defineşte prin proteismul unei creaţii 

deschisă către toate orizonturile spiritului. Medicul 
tratează felurite maladii, poetul imaginează 
armonia lumii prin confesiuni lirice sugestive, 
pictorul nu încetează a visa la lumina zilei şi a 
fiinţei interioare, editorul valorifică meditaţiile 

despre om şi univers în eseurile publicate constant. 
În general, are vocaţia unui umanist care face din 
cultură un mod de a fi şi un model uman demn de 
luat în seamă. 

Aerul său plăcut de aristocrat al spiritului, 
vestimentaţia elegantă prin discreţie şi armonia 
liniei şi a culorii îl distinge fără ostentaţie şi-l 
aşează între elevaţii intelectuali ieşeni al căror 

I 
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apetit pentru filosofare a devenit un mod de a fi. 
Cele câteva vernisaje elective prefaţate oral de 
Radu Negru, Aurel Leon, Sabin Bălaşa, Francisc 
Bartok au configurat o vocaţie evidentă şi o 
deschidere către reflecţie şi interioritate. Imaginile 
sale ţin de subtilitatea reflexivă, de ieşirea din 
canoanele figurativului. Se manifestă ca un spirit 
liber şi vrea să se ştie. În grafică, ductul este 
interesat de meandru, spirală sau arabesc, de alte 
trasee posibile ca o formă de libertate interioară şi 
de dialog cu increatul. Culoarea, la rândul ei, are 
nobleţea regală a spectrului proprietate personală, 
unde poetul îşi înmoaie deseori penelul. 
Nonfigurativul este mai subtil decât orice citat din 
real, iar fantezia creativă consună cu imaginile 
poetice ale absolutului. 

 
Ilustrațiile de la pp. 123- 195 sunt reproduceri după lucrări semnate de Liviu 
Pendefunda în perioada 1971-1981 

Nu întâmplător a fost anturat de academicianul 
Eugen Simion, cu prilejul Expoziţiei de grafică şi 
pictură, de la Galeriile Amfiteatru din Bucureşti. Tot 
atunci s-a întâlnit cu M. N. Rusu. Această apetenţă 
multiculturală, definindu-l ca pe un fel de uomo 
universale s-a confirmat prin numeroasele volume 
de versuri, unele dintre ele fiind recompensate cu 
premii de prestigiu în ţară şi străinătate. 
Modernitatea evidentă a discursului poetic este 
consanguină cu palpitul vital al unui creator 
plurivalent în descendenţa spiritului Renaşterii 

florentine. Imaginarul poetic ţine seama de 
dimensiunea polifonică a sugestiilor picturale şi, 
astfel, conceptul modern de picto-poezie trebuie 
evocat. Celebrul adagiu ut pictura poesis este 
valorificat în cheie modernă, convingător şi elevat. 
Intelectualul exigent şi echilibrat vrea să fie la egală 
distanţă între idee şi sentiment, culoare şi duct 
sugestiv. 

Debutul său poetic s-a produs nici prea 
devreme, nici prea târziu. A sosit, fără să întrebe pe 
nimeni, ca un gest de eliberare de presiunea 
statisticilor potrivit cărora media potrivită a 
debutului poetic ar fi în jur de 20 de ani. Este drept 
că după momentul debutului în volum, continuarea 
a fost devastatoare. Remarcăm câteva dintre cele 
aproape treizeci de volume de poezie, editate în tot 
spaţiul românesc. Apetitul poetic, insaţiabil, dove-
deşte că filonul poetic al lui Liviu Pendefunda are 
forţă regeneratoare permanentă şi deloc surprin-
zătoare. Alternarea semnelor de exprimare, literă, 
desen, culoare, sunet, ritm ţin de o formă de 
comunicare a sinelui, generoasă ca spovedanie şi 
colorată ca un curcubeu. 

Farmaciile astrale, Cabinetul Doctorului Apollon, 
Mişcarea cerească, Falii I-XII, Rondeluri și Ovoide, 
Ros lucis, Zece falii și Cele mai frumoase poeme de 
dragoste sau inițiatice sunt, selectiv, doar câteva 
dintre izbânzile poetice ale unui artist plurivoc şi 
permanent inspirat. Un umanist jovial, vom spune, 
un spirit elevat conversând lejer cu Pico de la 
Mirandola şi cu Lorenzo de Medici în grădinile de la 
Castello. Titlurile onorifice primite în timp de poet 
sau de pictor, configurează un patrimoniu de 
recunoaştere flatant pentru orice autor. Cu atât mai 
mult cu cât gratitudinea din România consună cu 
semnele de preţuire externe. Revista Contact 
Internaţional, ajunsă recent la volumul 27, s-a 
impus ca una dintre cele mai titrate reviste de 
cultură din spaţiul românesc. Calitatea colabora-
torilor, viziunea editorului, ilustraţiile sugestive, 
asigură fiecărei apariţii a revistei un eveniment cu 
impact european. 

Creativitatea ca semn de nobleţe face din fie-
care eveniment personal sau al promiţătoarei pic-
toriţe Elleny Pendefunda o mereu nouă împlinire a 
spiritului ieşean. Sărbătorindu-l pe Liviu la trei-
sprezece luștri, îl salutăm pe confratele nostru 
Pendefunda cu preţuirea firească arătată unui om 
care face din artă un act nobil de dăruire şi de 
ctitorire. Peste ani, pe peretele vreunui pridvor de 
biserică, urmaşii urmaşilor noştri vor descoperi, 
desigur, câteva versuri scrise în lumina Cuvântului 
cu înţelepciunea Adevărului...  

O stea va tremura pe cer. 

♣
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Mihai CIMPOI 

 

Timp vertical și timp șlefuit 
 

iviu Pendefunda, poetul care se vrea un 
astrolog, un aed, un proscris, un profet, un 
vraci, un mistic, un hermeneut al tainelor 

universului, un „mesager solar” (cititor în biblioteca 
marilor preoţi şi arătător de cale) – al soarelui 
pământesc, dar şi al soarelui etern al lui Paracelsus, 
care este sursă a înţelepciunii, ne propune o poezie 
a iniţierii. 

„Neoromantic şi apostol al simbolismului 
ezoteric cu puseuri lirice vizionare”, după cum îl 
vede colegul său ieşean Daniel Corbu, el cultivă – în 
chip barbian – „modul intelectual al Lirei” şi ne oferă 
„o sărbătoare a intelectului” în spirit valeryst. 

Ezoterismul modern, cu rădăcini genealogice 
adânci în textele atribuite lui Hermes Trismegistos 
(Hermetica), în hermetismul alexandrin, 
neoalexandrin din secolul al XV-lea şi al XVII-lea, în 
teosofia axată pe interpretarea textelor profetice sau 
revelate şi a miturilor fondatoare (Geneza, Cabala), 
în pitagorism şi neopitagorism, în astrologie, magie, 
alchimie şi ocultism. Imaginile, simbolurile şi 
motivele cele mai frecvente sunt, după Antoine 
Faivre, androginul, căderea, piatra filosofală, corpul 
subtil, Cuvântul pierdut, Sufletul Lumii, geografia 
sacră, caverna subterană, labirintul, cartea magică, 
figuri precum Hermes sau Orfeu. 

Cele patru elemente fundamentale sunt 
corespondenţele simbolice şi reale între toate părţile 
universului vizibil şi invizibil; caracterul complex, 
plural şi ierarhizat al cosmosului, prezenţa unor 
reţele de antipatie şi simpatie în Natură, privită şi 
ca o carte care urmează să fie citită, descifrată; 
imaginaţia predispusă să dezvăluie şi să utilizeze 
numeroase medieri (ritualuri, imagini simbolice, 
mandale, spirite intermediare); transmutaţia ca 
metamorfoză, ce uneşte cunoaşterea (gnoza); şi 
experienţa interioară, intelectul şi imaginaţia activă 
(a se vedea Antoine Faivre, Ezoterismul, Bucureşti, 
2001, p. 27-37). 

Găsim menţionaţi şi autorii de proză şi poezie 
fără angajament personal apropiaţi de ezoterism, în 
asociere genetică cu ocultismul, Naturphilosophie şi 
fantasticul: Shakespeare, Hermann Hesse, Charles 
Wieliams, Herbert Kassler, Umberto Eco, Oscar 
Vencelas de Miosy, Aleksandr Blok, Andre Breton, 
Fernando Pessoa. 

Liviu Pendefunda (n. 1952, la Iaşi), care 
îmbrăţişează modelul Leonardo (după cum spune 
Daniel Corbu), este un adevărat interdisciplinar, un 
polihistor ce uneşte arta şi ştiinţa sub semnul 

universităţii romantice. Balerin de la 7 ani la Opera 
din Iaşi, solist vocal cu formația sa în liceu, execută 
lucrări de grafică, începând să scrie la treisprezece 
ani. În calitate de neurolog, unul dintre cei mai 
reputaţi azi în lume, elaborează teoria defectului 
multiplu, ca bază etiopatogenică în accidentele 
vasculare cerebrale şi aplică metoda Transcranial 
Doppler. Este fondatorul şcolii româneşti de 
neurosonologie şi autor al cărţii Terapia maladiilor 
neurologice, care i-a adus titlul de membru 
corespondent şi titular al mai multor foruri 
academice din lume. 

Optzecist atipic, după definiţia aceluiaşi Daniel 
Corbu în postfaţa la volumul de sinteze Ros Lucis 
(Col. „Ediţii critice”, Editura PrincepsEdit, Iaşi, 
2009), publică mai multe cărţi de poezie, care impun 
un profil bazat pe o singularitate lirică (vorba lui 
Hegel) inconfundabilă: Sideralia (1979), Farmacii 
astrale (1981), Astrul Cojilor de Ou (1982). Falii I. 
Poema visului (1983), Tihna Scoicilor, Mnemoclastele 
Poeziei (1984), Falii 2. Poema focului (1985), 
Cabinetul Doctorului Appolo (1986), Căruţa cu nebuni 
(1992), Mişcarea cerească (1993), Vrăjitorul Marelui 
Vid (1997), Falii 3. Poema semnelor (2000), Falii 4. 
Poema Faliilor (2001), Beggarland, Poema iniţierii 
(2004), Rondeluri Ovoide (2005), Poema misterelor 
((Falii 6) (2007), Falii 7 (Poema Dorului) 2008 etc. 

De la debut şi până la cele mai recente cărţi 
găsim o unitate nedezminţită a poeziei sale pus sub 
semnul relaţiilor Eului cu Universul în continuă 
luminare / ocultare, într-o ferventă căutare de 
sensuri. Liviu Pendefunda merge consecvent – 
visător sau meditativ, înclinat spre decriptare 
hermeneutică – spre aceste sensuri prin falii, prin 
străluminare de rupturi, de clivaje, dincolo de care se 
străvede un Tot, o Unitate în veşnică realcătuire. 

Dacă ne-am întreba în ce categorie tipologică am 
putea să îl încadrăm – neoromantic, neosimbolist 
ezoteric, optezecist atipic etc.? –, ne-am opri la mai 
flexibilul şi încăpătorul poet inspirat în sensul lui 
Mikel Dufrenne, adică un poet preocupat mai mult 
de starea sa decât de actul său, această stare fiindu-i 
„o garanţie de autenticitate în măsura în care nu este 
răspunzător de ea”. Se încrede, mai degrabă, freneziei, 
ieşirii din sine şi din lume, smuls lumii prozaice, pus 
în serviciul unor puteri care-l depăşesc. Senzaţia pe 
care o avem la lectură este anume aceea de ieşire 
dintr-o cantonare cotidiană, de zbor liber prin 
intermundii, de pornire-revenire ad libitum, care-i 
asigură libertate sieşi şi artei sale. 

L 
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Odată producându-se, faliile îl opresc, cel puţin 
pe o clipă, pentru lămuriri, decriptări, iluminări. 
Tărâmul ceresc şi cel pământesc se intersectează, se 
întrepătrund magnetic în spiritul magnetismului 
mesmerian care i-a covârşit pe romantici, se 
interreflectează. Faliile sunt de fapt oglinzi de falie 
bine lustruite de mişcările tectonice. Începuturile 
pământene se nasc în „miez de stele”, unde apare o 
rază ce străbate hăuri, piscuri, gânduri; „Timpul 
tremură închis în ere / Tălăzuind cristale’n cer 
deschis” (Început de rază din volumul Farmacii 
Astrale). Pământul se astralizează, în viziunea 
poetului, iar astrele devin corpuri terestre, aruncate 
în aer de „viile materii”. Poetul rămâne permanent 
„un zburător”, „un gând plutind prin planete”, 
simţind cum „Neantul ne cuprinde / şi râul şi binele 
asupra-i se răsfrânge…” (Calitron). El vede mereu, în 
cadrul unei viziuni intens romanticizate, „Universul 
în stele gonind / Fără început şi fără sfârşit” (Drum). 
Gândul se deschide „spre cele patru zări şi astre – 
Farmacii” (Reţete); „lumea noastră cuprinde alte 
lumi”; eul liric se simte „un abur suind în lumină”. 

Cu Falii I. Poema visului se produce un 
reviriment mult aşteptat: Pendefunda, deşi în 
ipostază de poet inspirat, se smulge din convenţiile 
timpului şi se instalează temeinic în universul 
devenit un tărâm de simboluri, faliile apărând ca 
nişte atoli de la răscrucile lumii, formaţii din corali şi 
aluviuni în formă de inel în jurul lagunelor, 
comunicând cu apa prin anumite canale. 

Universul, în această viziune pitagorică, apare ca 
o construcţie piramidală de sfere, cuburi, roţi de 
car mnemotehnic, clopote, nori romboizi şi axoni – 
toate aceste simboluri ale unui univers ocult consti-
tuit din mişcări voluntare, din astre ce comandă 
atitudinea spaţială a extremităţilor galactice cu 
implicare musculară indirectă în raport cu universul, 
din carul mnemotehnic ce se mişcă ascendent în 
universul ne- muririi în spirală prin clopot, acesta 
fiind invizibil şi ducându-i pe cavalerii astrali către 
porul fântânii, o fereastră spre un nou clopot în 
ierarhia spiritului, din Noul Romboid, foc enzimatic 
ce poartă universul în timp şi spaţiu asemănându-se 
găurilor negre, dar asigurând împlinirea visurilor şi 
dorinţelor sufletelor călătoare, din axioni, care sunt 
prelungiri ale neuronului prezentând un drum infinit 
printre stele şi „ducând informaţia mnezică şi 
ideatică la distanţă, unde sinoptic o transmite 
deondritelor, organelor efectoare”. 

Într-un asemenea univers ocult poetul inspirat se 
simte nicăieri şi pretutindeni, răspunzând unei 
chemări a sufletelor. E un univers plin de mesaje 
care năucesc spiritul, „lucidul om” din sinele 
poetului: „Oriunde-ai fi, oricând / mesajele ne cheamă. 
// Dorul, visul, dorinţa / ne aparţin/ dar cine ni le 
cheamă?” 

E un univers în continuă facere, refacere şi 
prefacere, ca într-un continuum demiurgic al genezei – 
de la nebuloasa primordială la „repetata geneză şi 

moarte” (Vernisaj I), „la preschimbarea stingerii de 
lumi în începuturi”. „Tot ceru-i o unică răsuflare”; „de 
lumină sau / de întuneric/ fulgere suntem / pe cerul 
/ răscolit al vremii”, constată sentenţios poetul care, 
însă, trăieşte intens şi clipele rare şi înfrăgezite, 
dincolo de construcţiile  cerebrale,  ale  dragostei:  
„Ştiam că-n scoici adorm adesea / Perle //  Pe tine 
însă te-am găsit / Între amintiri” (Scoici); „Iubire, din 
gelatină am făcut o centrală / În casa de stele, 
computer uman. // M’am învăţat să nu plâng 
efemerul şi vreau / Să nu-mi reproşeze nimeni 
trădarea. / Dar nu pot: Şi din tine iubesc / Trupul, 
pământul, floarea…” (Balanţa). 

Cabinetul Doctorului Apollo afirmă o nouă 
ipostază a lui Liviu Pendefunda. Limitându-şi şi 
cenzurându-şi mişcările, libere prin univers, 
dessideralizându-le de fapt şi coborându-le pe 
pământ, el îşi schimbă statutul de poet inspirat: 
devine poetul încercat, adică existenţializat, trecut 
prin experienţa ocultă de călător astral, dar şi prin 
experienţa împământenită a iubirii, inspiraţia 
mutându-se în locuri Concrete sub teii înfloriţi(„unde 
„tremuram uitare şi dorinţă / şi amintire”), într-un 
copac / cu scorburi”, unde sălăşluiesc „vântul / şi 
răsuflarea ta” (Pădurea). 

Chiar dacă avânturile sideralizate s-au păstrat, 
ele nu mai sunt spaţializate, ci localizate, iar 
reprezentările desfăşurate ale relaţiilor cu universul 
se chintesenţializează şi iau un aspect caligramatic: 
„Puterea / mea / de-a fi / neant” (Sufletul); „Între 
vârstele mele / într-o petrecerea a vieţii /  pe care 
n’am curajul / s-o încep // trec zile de mâine” 
(Zbor); „în vid mă desenez/ lumină plată /căci 
umbra / n’are umbră” (De- sen): „memoria uitării / 
urme / oglinda moartă / a unei mări secrete. // De la 
un fir de nisip / la un altul / cochilii” (Ştiinţă).  

Călătoriile astrale exteriorizate şi spaţializate se 
preschimbă, acum, în călătorii interiorizate şi 
temporalizate. Poetul răspunde parcă adagiului 
romanticului romanticilor, Novalis: toate drumurile 
duc înlăuntrul nostru. Totoda- tă, dă expresie 
existenţialilor-cheie, vorbind, în afară de tremur şi 
cutremur (sufletesc), de dorul (bătrân), dorinţa, 
senzaţia abisului şi neantului, plutirea tristă a unui 
univers înconjurat de geniu şi populat de minciunile 
nebunilor (Căruţa cu nebuni), de noaptea ce atinge 
sufletul, neştiutul („ce m-a văzut), de „topitul chin”, 
tristeţea între- zărită în valurile mării de smarald, 
neîmplinirea ca un Centru al Vidului. 

Călătorul în stele se preschimbă în colindătorul 
în timp, inclusiv în timpul interior, fapt care 
determină „lungi călătorii prin labirinte, miraje şi 
grote” şi o contopire cu bufonul. Invadează versurile 
sentimentul anihilant al ruinelor, al unui Vid ontic 
generalizat („să culegi din clopote roua / doar ca să 
ştii / unde e vidul”), al unei lumi ce „pierind… e aşa 
străină şi al nebuniei pe care Toamna o induce „în 
taina ta de spaimă”, al „neexistenţelor şi senzaţiilor de 
pieire” (Miez) al trecerii în alte spaţii „ce-am gândit 
să se înfiripe”. (Trece-vom), al „repetatelor 
recompuneri a lumii” (Ciutura de lemn). 
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Dăm, astfel, de poeme colorate existenţial, de o 
Neuropo(i)etică, poetul-medic transcriindu-şi stările 
într-un mod contrapunctic. Am putea vorbi de nişte 
neurograme sau neuronograme în care dominante 
sunt impresiile senzoriale momentane, reacţiile la 
ceea ce vede şi ce aude, spiritualul se interferează cu 
teluricul, astralul cu terestrul, trăirea cu reflecţia, 
simţirea cu presimţirea. Însuşi autorul explică, într-
un interviu cu Cassian Maria Spiridon, ce se întâmplă 
cu timpul şi spaţiul, considerate de Swedenborg 
lucruri esenţiale, în poezie. Emoţiile şi sensurile 
înregistrate de memorie intră, prin intermediul 
viselor,  într-un  proces  creativ  mnemoclasic. 

„Activitatea neuronală a creierului, glosează el, 
compară mesajele primite cu propriile imagini sto-
cate în memorie şi analizează distorsiunile ivite cu 
participarea psihică a percepţiei analizei. În vis expe-
rienţele reportează imagini mnemice şi interceptări 
extraumane atemporale şi din spaţii diferite celui în 
care creierul se află în presupusul repaus. De aceea 
se afirmă că visele sunt experienţe de conştiinţă ale 
memoriei. Acestea nu pot însă explica caracterul 
reflex realizat între inconştient şi conştient. 
Fenomenele devin mai complexe atunci când 
nonrealitatea se transformă în realitate. Iluminarea 
interioară se obţine atunci când între subiectul 
desprins de lumea trepidantă şi fluidul vital al 
naosului apare o formă de exprimare a comunicaţiei”. 

Înţelegem acum de ce Liviu Pendefunda stăruise 
în zona inconştientului, oferitoare de posibilităţi de a 

se transporta în atemporal şi în spaţii diferite, de a-şi 
reprezenta stingeri, răsturnări şi refaceri de lumi 
după modelul Apocalipsei  („mnemoclastele  
reproduc,  spune  poetul, „Dansul ielelor, matriţele 
înnoirilor avatarice”). Operează, în fond, reducţii 
fenomenologice, surprinzând momente de iluminare 
interioară în ceea ce am numit neuronograme, 
constituite din noeme rezultate din ideaţie, din 
reacţii psihice, din notaţii muzicale sau vizuale ale 
emoţiilor şi clipelor dispoziţionale, din reflecţii 
fulgerătoare. Mişcările rapide ale gândului iau forma 
incontestabilă a dicteului automat suprarealistic sau 
– mai organizată – a dispunerii caligramati- ce sau 
ciclice – miticotematice. Iată cum se organizează 
instantaneele neuronale sub semnul literei omega 
(Ω) în Vrăjitorii Marelui Vid: 

„Taina 
În lumea luminii a nins 
 
Nins 
nins e în muguri un suflet din 

sfere de rouă şi fum 
 
Fum 
fum sub blestemate ape ca un 

nor, ca un alint straniu tânguie-n 
cetate Fulgii albi ce totuşi mint 

 
Mint 
mint gheţurile care-ascund rugina 

mişcătoare 
podul dintre noi să-l rupă nebune 

maluri ce se strâng în ultima 
îmbrăţişare 

 
Ultima ştire din universul speranţei de 

iubire 
două fragmente de planetă s-au desprins 

Copiii din oglinzi s-au revărsat oglinzi stropi de 
cerneală, picături de sânge 

pe ziduri şi zăpadă ultime cuvinte din 
taina lor au scris: 

 
nici lacrimi zeii n-au învins 
iar gândurile şti-vor doar de stele, 
ci moartea visele nu poate să le spele; 
în lumea luminii a nins”. 
 
Ovoidul, formă gândită de poet poate şi sub  

influenţa viziunilor brâncuşiene  ale  primordialităţii, 
este un fel de glosă simplificată conţinând cinci 
rânduri-sentinţe, dintre care cele două finale le 
repetă inversat pe cele două iniţiale după cel de-al 
treilea vers, axial: „Prea multă lumină visam în 
grădinele-ntunericului/ Prea multă moarte e-n 
taina răscumpărării de vis/ Şi-n străfundul spiri-
tului e prea puţină libertate / Prea multă moarte e-n 
taina răscumpărării de vis / Prea multă lumină 
visam în grădinele’ntunericului” (Ovoid astral IX). 
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Maestru al alternării planurilor imagistice, al 
perioadelor lungi şi scurte, al racordării ritmului la 
pulsaţiile interioare, Liviu Pendefunda excelează în 
arta rondelului, pe care-l încarcă cu substanţe 
ideatice ale universului conturat în forme mai 
libere, numai că – de astă dată – senzualizat, 
atmosferizat. Este, aici, un poet inspirat, identificat cu 
un aed împresurat de „polimorfe apariţii în cânt de 
liră şi de nai”, de care vorbeşte în Falii 6. 

Este un univers liric ca atare, care se constituie 
din „transmutaţii din timpul ireal în spaţii de iubire 
pierdute între spaţii”, din misterul care „cântă, 
încântă şi descântă / în ritual de fulgere şi spaţii sub 
ninsori / de raze-ntr-o divină nuntă, / lumini, 
însemne şi de flori” (Rondelul spaţiului), din Viaţă, 
Dragoste, Lumină, din aura de vis şi aura de Taină 
omenească” (Rondelul iluminării). Schelăria de 
simboluri ezoterice nu lipseşte; totuşi accentul nu se 
pune atât pe călătoriile astrale propriu-zise, ci pe 
călătoriile în iubire, văzută ca un joc în „apa zodiei 
noastre”: 

„Şi orizonturile calde şi mereu albastre / Pe 
care-n jocul viselor le tot zăream / Sunt parcă mai 
profunde, mai reci, sihastre / E porul de lumină pe 
care nu-l aveam / (şi pentru care) / ne zbenguim în 
apa zodiei noastre” (Rondelul călătoriilor în iubire). 

În afară de labirint, care este însăşi viaţa, găsim 
apa, care este substanţa vitală cea mai importantă. Aşa 
cum stabileşte Gaston Bachelard, apa este materia 
fundamentală pentru inconştientul lui Eldar Poe, 
guvernând pământul şi fiind sângele Pământului, 
viaţa Pământului. „Apa va târî cu sine întreg peisajul 
către propriul destin” (Gaton  Bachelard,  Apa  şi  
visele,  Bucureşti, 1999, p. 66). 

La Pendefunda, apa este, evident, şi sângele 
Cerului, apa târând cu sine întreg peisajul sideral 
către propriul destin. „În labirintul Sideraliei, totul 
curge, pluteşte, e umed”, menţionează Ioan Holban în 
prefaţa la volumul din „Ediţii critice”, descifrând în 
înseşi titlurile rondelurilor „sensurile majore ale 
temei genezei şi ale dezvoltării planurilor imagistice, 
în structurarea metaforelor obsedante (scoica, perla, 
spirala, oul) şi a spaţiilor de identificare 
(securizante, deopotrivă) ale fiinţei (labirintul şi apa) 
(p. 13). Criticul îşi argumentează constatarea prin 
clipele care udă cu cer neantul, prin imaginile ude din 
vise, prin perechile de stele ce se răstoarnă, ude, peste 
mal, prin pădurile ce se preling, prin plutirea numită 
„dor-dorinţă de-a ajunge-n paradis”, prin ritualul, 
frapant, al deschiderii capacului de la fântână şi al 
pătrunderii în universul spiral, adăpost şi spaţiu vid, 
cu ameninţarea „spectrului neantic”, adânc şi arid. 

Referindu-se la rondelul de acum o jumătate de 
mileniu dominat de contemplarea lină, sfârşind în 
estetism, de o melodică murmurată, de o privire 
potolită asupra lucrurilor ce participă la ceea ce în 
româneşte s-ar numi alean, Constantin Ciopraga 
precizează că „Pendefunda produce o revoluţie, 
schimbând, deşi respectă structura (două catrene 

plus cinci versuri), modul melodic cu modul intens-
cognitiv”. 

În spaţiile labirintice ale Rondelurilor un fir 
conducător  îl  oferă  iubirea:  „Nu-ngheaţă 
niciodată apa din fântână / Cum în adâncul de 
celulă tu nu poţi pieri / N’am cum să spun în glas, 
atingerea de mână, / Privirea sau parfumul, gustul 
pielii… de ar fi // Un tot, o avalanşă care se îngână 
în labirintul vieţii rătăciţi în regăsire, ci / 
Nu’ngheaţă niciodată apa din fântână / Cum în 
adâncul de celulă tu nu poţi pieri. // Aşa, cu noi 
copiii, lor iubirii ni-i cunună / De raze străbătând 
abisul şi / Mister şi taină este’ntr’adevăr sub clar de 
lună / Îmbrăţişarea noastră ce n’o putem asemui. / 
Nu’ngheaţă niciodată apa din fântână” (Rondelul ca 
o aniversare. Julietei, la 15 ani de iubire). 

Lui Eminescu îi este consacrat Rondelul ca o 
înălţare, lui Blaga Rondelul Marelui Poet, iar lui Ion 
Barbu Rondelul astrelor vecine. 

Poemul final Ros Lucis se prezintă ca o 
expunere rezumativă a principiilor programatice 
ale poeticii sale. Ţinutul în care ne- am născut e 
la capătul lumii. De aici nimeni nu mai poate 
pleca, fiindcă poarta lumii s-a închis din clipa în 
care blestemul luminii s-a aşternut ca o ninsoare 
peste pământ. Oare ce este această rouă de lumină 
de la începuturi? E partea cea bună sau rea din 
Dumnezeu? Oricum, ea s-a aşternut divină, 
întruchipată în Cuvânt. Zborul pe care-l facem 
împreună e în spirale în sus. Locul de aici nu poate 
fi aban- donat. Din înălţime poţi pica cu îngerii 
care au dorit să ducă fragmente de lumină şi s-au 
trezit în vânt. Apropierea de vânt stârneşte frică: e 
teama de a cunoaşte. În tine, se coboară Duhul 
Sfânt. Trebuie să înţelegi că nimic nu-i întâmplător 
şi nu ai decât o şansă: să înveţi iubirea, în trepte, să 
o laşi să te pătrundă, nu să te învălui cu o ninsoare 
de alb strălucitor. Ea vine de pretutindeni: în 
trup, în suflet şi în gând. Poiana cu irişi galbeni din 
pădure a dispărut şi n-ai în faţă decât o pădure 
născută din speranţele celor care treceau prin 
poiană şi care ascunde o intrare în labirint. 
Frunzele plâng cu raze culese noaptea din stele 
peste cei care îşi caută liniştea iubirii lor… 

E, cu alte cuvinte, parabola intrării heidegge-
riene a fiinţei pe drumurile întrerupte de pădure. 

Rezumând şi noi, ajungem la convingerea că le-
am parcurs (şi mai suntem acolo) cu un poet 
inconfundabil care, alimentându-se din doctrinele 
ezoterice, dar şi din trăirea tensionată a propriei 
experienţe, surprinde clipa poetică, asociind-o clipei 
metafizice (vorbind în termeni baschelardieni), 
proiectând un timp vertical la care adjudecă un 
timp şlefuit al sintaxei ce mai mult incifrează decât 
descifrează în felul lui René Char sau al lui Ion 
Barbu al nostru. 

⨀
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Liviu PENDEFUNDA 

 
Urgia dimineții                                                        
 
                                                                      Julietei, 
 
 

Sub cort oglinda mi-o întinzi:  

                                              déjà vu. 

Mi-e milă de mantii sclipitoare și de viață, 

cât de urzeala morții mi-este milă, 

precum lunarul spațiu aglomerat de vise, 

de repetate lumi distruse și'nviate, 

dragostea reginei mele 

pe-a cărei coroană Dumnezeu așează 

lumina sufletului meu. 

Dar, câte raze, oare, se odihnesc  

în lacrimile șterse cu speranță 

încremenite'n stânca matricei'nșelătoare 

sorbind în umbră trista amăgire? 

Tanathos urlă neputința lui Charon 

să treacă întinsele valuri pe Styx și aduce 

pe căi bătucite de Dante 

abstractele ceruri, mincinoasele adieri 

înfierbântate de haite de flăcări 

ce'n jilave și veștede frunze ascund 

în mintea mea urgia dimineții. 

Mi-e milă de mantii sclipitoare și de viață, 

cât de urzeala morții mi-este milă 

și privesc în oglindă. Unde ești tu? 

Întunecoase săli de foc îmbie iarăși ieri 

pe când se înfășoară în negre buruieni, 

adorm peșteri pustii în care 

magii transformă aurul în plumb, 

iar ochiul meu strângând viziuni se'nchide. 
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Nu'i nimeni să'l trezească – e însetatul cal 

de-al raiului izvor, un armăsar flămând  

de fructul tinereții  

din arborii livezii care mor. 

Nu'ți fie teamă, regina mea, ascultă: 

luminoșii ochi și aura înțelepciunii tale  

încep a vindeca strigătul din miezul nopții 

spre sine-a te vedea din fum și ceață 

în lacrima oglinzii care te-ascundea 

sub cortul plin de roze și de viață! 

 

 
 
 

Un om, un cerșetor 
 
 

 

Mi-e atât de greu de tine sufletu'alungat să mi’l anin, 

visele să le desprind din ceru’n care se zămislesc mereu 

ca praf dintre esenţele luminii fin presărat să mă înece 

şi să’mi zbucium sărmanul eu, sortit să plece’n 

lumile în care să nu doresc să mai respir, 

să mă’ntregesc monadă sub piramide, sfere, 

să strălucesc himeră în haosul cetate pe tronul unui zeu. 

  

Dar ştiu şi simt cum sufletul se zbate atârnat de-un fir 

al nesfârşitului sfârşit în care n’am cuvinte, deşi 

eu însumi sunt din Logos parte, deşi mă’mpleticesc 

de alte miliarde de himere în care tot se pierde 

visul meu, acea frântură înnodată în nunta rece 

a unui viu prin cimitir ce’şi crede-arzând în dor 

razele din care e plăsmuit; iar eu... în tine mă’mplinesc. 

  

Sunt încă doar un om şi’n astă lume renegat mi-e greu. 
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Porțile Athanorului 

 
 
 

În adâncul peșterii din athanor  

e poarta Ierusalimilor,  

adânc deschisă spre veșnicie,  

fântâna clopotului care va să fie  

acea lumină care cheamă  

să scalde'n mii de ani  

înșelatoarele urzite în robie.  

 

Acolo în străfunduri e altarul  

pe care sub un alambic  

aprind amnarul  

și mă tot duc în suflet izbăvit,  

căci poarta,  

doar ea, știe în care cer,  

unde'i cetatea dintr'un infinit, 

deschide cenușile  

răspândite în mister.  

 

Al cui e, oare, acesta  

în care-am nimerit?  

Și tu, ce'mi ești printre nori farul,  

învârtindu-te în labirint,  

tu, dorul meu,  

cât și copiii ce mi-ai dăruit  

veți fi'ntr'același Ierusalim?  

 

Știm sau nu știm  

unde ne va duce carul... 
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                   Al meu Ierusalim 
 
 
 

Ierusalimii renășteau văzând cu ochii,  

văpăilor luminii aducând frumusețe și iubire,  

iar tu, spirit al tainicului copac din Eden  

răstorni întruna întunericul  

                              din înlănțuita'i amorțire. 

 

Printre ziduri căzuți aripi ne cresc  

cu gemete zbătând cutremure'n pământ,  

tu - chip divin în mantie de mister ceresc,  

eu mă transform din om în gând  

                                       între chivot și vânt. 

 

Tu, Doamnă, vrei să rupi o rătăcire  

strecurată din athanor în alambic 

o inimă cumplită din metal topit, menhire  

ce'ți cer în durere îndurare în sus 

                                        prelinsă pic cu pic. 

 

Deasupra cetăților pe care de nebun  

le tot colind și'n fața cărora mă'nchin 

tu ești în sine mântuirea, înger bun 

împodobit cu suflet, în veci  

                              tu ești al meu Ierusalim. 
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Petru SOLONARU 
 

A nicicât e vremea... 
  

Stă împresurată crusta-a „ce” și „cum”, 
dar ca desfirare, sfoară de parfum, 
din caverna firii o avem vedea... 
A nicicât e vremea... Totul este-acum!... 
 
Drum ce se întinde, așternând spre van 
primeniri de forme sub voiaj avan, 
trage părții sale pribegii și-atât: 
molcumă, obada știe-întreg arcan. 
 
Ai dualității prinși corăbieri 
bem din vraja undei calpe adieri 
fără a deduce depănat abis 
dincolo de „mâine” ori himeric „ieri”... 
 
-Ce rămâne căii?... Din păcat disjunct, 
amintind egalul în treimic Punct, 
contempla-vom Zilei purure amurg 
a cuminecare cu văzduh conjunct... 

                                                                                                         7 febr. 2017 
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Constantin TRANDAFIR 

 

Amploarea aventurilor lirice 
 

iviu  Pendefunda nu vrea să facă parte 
dintr-o categorie poetică anume. Nici nu se 
rupe total de context, sunt încă  afini cât 

privește tematica şi dicțiunea. Dar mai mult, 
firește, își recunoaște  maeștrii între cei dinainte, 
nume mari ale antichității și modernității. 
Spiridușul livresc nu-l iartă. 

Cu  o  formulare  mai  cuprinzătoare, dacă se 
cuvine, totuși, să fie aliat unui parcurs literar, Liviu 
Pendefunda e un neoromantic, în fond, cu 
reminiscențe de expresionism și hermetism. 
Oficiază parcă s-ar fi afiliat unor ordine, loji, 
congregații, comuniuni, societăți ș.a.m.d. Când 
preferă traseul inițiatic prin alchimia simbolurilor, 
nu-l preocupă atât  descifrările, cât mai ales 
ambiguitatea lor abundentă. Și, ca toți liricii de 
această factură, se arată captivat deopotrivă de 
semnele lumii pământești și ale lumii planetare, 
„semnele  cerești”, cum spunea Leonid Dimov. De 
la Sideralia (1979) la Farmacii astrale, până la 
Mișcarea cerească, Poema semnelor și seria Faliilor. 
Din figura ambiguității, cel mai mult îi surâd 
mesajele esoterice și mai puțin solemnitatea odei 
pindarice. 

Liviu Pendefunda, medic și specialist neurolog, 
iubește matematica, filosofia, alte științe și arte. 
Opera poetică, Ros Lucis (2011)5, deși ediție critică, 
impresionează și prin proporție, aproape 700 de 
pagini, unde se cuprinde și o bogată iconografie, 
plus vreo 50 de pagini  prefață, postfață,  interviu,  
referințe  critice. Format mare, B5, literă tot mare, 
14. Ortografic, poetul scrie cu apostrof. 

Poemele sunt multe ample, mai puține 
concentrate, dar mai toate dau impresia 
discursului de largă  respirație. Chiar  și 
„rondelurile”, care n-au structura consacrată, 
inovează în sensul extensiunii. De exemplu, 
Rondelul geometriei se  întinde pe două pagini, cu 
măsură și ritm variabile, majoritatea alcătuite din 
două catrene și o cvintetă, cu sau fără  rimă. Cum e 
și Rondelul Marelui Poet, dedicat lui Lucian  Blaga: 

„Am stat  adesea la poarta dinspre templu/ În 
minte’mi încolțea mirabila sămânță./ Așa doar eu 
aveam puterea să  contemplu/ Tot șantierul 
închinat Acelui Fără Nume.// Și dacă l΄am aflat 
având înaltul sceptru/ Păzesc acum sub   boltă 
luminile nocturne./ Am sta adesea la poarta 

                                                 
5 Ateneu, iunie 2012: 4 

dinspre templu/ În minte’mi încolțea mirabila 
sămânță.// Sub  miile de stele, semne – cine  știe? -
/ Un punct plasat sub al arcanei centru,/ Acolo stă 
poetul și-așteaptă să îi sune/ În clopot  o fântână 
pe care scrie rune./ Am stat  adesea la poarte unui 
templu.” 

 

 
 

Sunt aici cuprinse multe dintre motivele poeziei 
lui Liviu Pendefunda: profetul și ucenicul său, 
templul, clopotul, fântâna, runele, bolta cerească, 
aștrii. 

Atitudinea de mirare se sprijină totdeauna pe o 
construcție de artificii logice: interogația, 
contemplația, șirurile simbolico-metaforice. O 
astfel de exaltare ritmică și somptuoasă e, se știe, 
rarisimă în  poezia de  azi. Ca în acest Extaz cosmic: 
„Nu-i nici un clopot, nici adâncul de fântână./ 
Suntem doar noi într’o divină mână/ care ne-
adoarme într΄un vis, în veșnic infinit,/ orgasm 
ceresc redus la doi îndrăgostiți/ ce sunt în cosmos 
și în haos un nimic,/ lumină  îmbrăcată în 
pământească haină.// De-aceea mă întreb: ce vrajă 
de mărire/ aduce Duhul Sfânt/ de’ncăpu atâta 
fericire?!” Poetul are plăcerea cuvintelor  mari, 
declamă îmbătat de lumină și răpus de infinit, de 
„forța de unire”, de succesiunea liniștii și furtună, 
potop și ritualuri de taină. Creația Universală e 
văzută ca act erotic, în felul mitologic  
arhicunoscut, iar iubirea mișcă sori și stele. În 

L 
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același timp, se revelează iubirea pentru Cuvântul 
cel care a fost de la început, pentru cartea sacră, 
„Biblioteca  Sacră aflată΄n Labirint”. În versuri de  
neașteptată simplitate și ca parte a întâlnirii 
opuselor, reflecția poetului se îndreaptă către el 
însuși: „De-ar fi în mine ca un semn să fiu un 
scarabeu/ dintotdeauna aș trăi și veșnic m-aș numi 
etern./ De-aș fi. C’aș rostogoli printre gheruțele de 
leu/ biluțe de nămol  creându-mi din infern// o 
lume pentru  mine, în spirit Dumnezeu/ și viață 
născută din vibrații de piatră și lemn” (Rondelul 
meu de scarabeu). 

Fără atingere cu suprarealismul, viziunile 
hipnagogice și hermetice intră sub controlul  
acuității explicative. De pretutindeni se arată 
semne, din „Labirintul Cerului”, din existențele 
terestre și din „falii”, acestora din urmă  
consacrându-li-se zece plachete de versuri până 
acum. Potrivit coincidenței opuselor, denivelările 
lumii concurează cu  armonia. După acel „roman  
liric în  trei  volume”,  „epopee cosmică din  
caruselul luminilor” (Vrăjitorii Marelui  Vid), după 
Ovoidele  astrale (și  invers   barbiene), obsedante 
în imaginația ucenicului profet, „proscris aed”, sunt  
avânturile inițiatice. 

 

 

 
 

Scriam cândva despre „imaginea și visul” poeziei 
lui Liviu Pendefunda de până la volumul său 
Cabinetul doctoru- lui Apollo (1986). Din masivul 
volum antologic apare și mai clar vocația lui 
imagistică și, mai mult decât visul, tema vidului, 
Vrăjitorii Marelui Vid, „roman liric în  trei  volume, 
o  epopee cosmică din caruselul lumilor”. Din 
precizările de mai departe nu se poate desluși în ce 
măsură se constituie „mesajul sinaptic”și „sistemul 
solar   independent în  universul  pendefundian” 
(sunt  cuvintele sale). 

În schimb, Ros Lucis, frumosul poem final, aduce 
lumină nouă în acest imagi- nar vibrant:  „Aș vrea  
să înțelegi că ținu- tul  în  care ne-am născut e la 
capătul lumii./ Aș vrea să știi că de aici nimeni nu 
mai poate pleca. Poarta/ dintre  lumi s’a închis încă 
de când blestemul luminii s-a/ așternut ca o 
ninsoare pe pământ. Oare sau cine e/ această rouă 
de  lumină de la începuturi? E partea bună/ sau rea 
din Dumnezeu?  Oricum s’a așternut divină,  
întruchipată în Cuvânt”. 

● 
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Augustin BUZURA 
 

Scrisoare la 65 de ani 
 

e-am simțit mereu alături de mine, de confratele medic și scriitor, în momentele când aveam mai 
multă nevoie de coleg și tămăduitor sufletesc, la fel ca în Vocile nopții și Fețele tăcerii și îți 
mulțumesc.  

Treptat, momentele de exuberanta începuseră să pălească, cuvintele se legau cu dificultate, după lungi 
și chinuitoare pauze, nu le mai stăpâneam și ele nu mai însemnau nimic, treceau asemeni unor mingi albe, de 
tenis, lovite cu putere, pe lângă fețele lor ovale, nedefinite, uniformizate de o ceața cenușie, persistenta, 
înecăcioasă, ce invadase încăperea prin geamul larg deschis. Simțisem nevoia să rămân singur, deoarece, în 
contrast cu diminuarea vederii, îmi sporise luciditatea, înregistrasem cu deosebită acuitate discuțiile celor 
ce, atrași de țuică, umpluseră camera, și ele mă obligaseră să observ că simpatia lor pentru mine se 
diminuase îngrijorător, ca, până la urmă, să se transforme într-o ostilitate abia reținută. 

Ca un recviem pentru nebuni și bestii, viața noastră adună decenii și decenii. Am gândit întotdeauna 
la faptul că trebuie să scriu în așa fel încât romanele mele să reziste timpului. Dacă un scriitor nu-și 
propune asta, nu are rost să-și piardă vremea și viața chinuid hârtia pentru simplele sale orgolii. Sunt 
încântat că în tot ce ai scris, poezie, eseu și proză, gândurile tale vor rămâne cu siguranță în templul 
culturii. 
 
 
 

 
 

Adam PUSLOJIĆ 
 

Nu știu bine 
poetului  Liviu Pendefunda 

 

Nu știu dacă mă doare exact  
pe măsura viselor mele. Poate că  
mă apără, uneori maică-mea  
chiar de mine însumi. Și ce  
dacă este așa? Copilul ei sunt 
mai mult sau mai puțin.  
Și trebuie, evident, să am o șansă  
potrivită, cumsecade, deschisă  
ca ușa unei biserici la țară.  
Știu asta bine. Răsuflu frumos  
și adânc, sunt un fruct însorit. 
Măreția mea abia a început.  
Parțial m-am transformat azi  
în muzeul satului: am o icoană  
și o fântână, o pasăre, un fluture.  
Sunt calm, am dreptate și viitor.  
Mai departe nici eu nu știu  
prea bine. Abia mă apropiu  
de mine. 

 
 

T 



166 vol. 27,  153-155| martie-aprilie-mai, 2017 

 

Nicolae BĂCIUŢ 

 

Liviu Pendefunda – 65.  
E o glumă, nu? 
  

n tinereţe, ne spuneam „Bătrâne”, ca un alint, 
cei mai mulţi, „intoxicaţi” de acest apelativ de 
la Nichita Stănescu, cel înconjurat de o 

puzderie de tineri, pe care-i gratula, de la egal la 
egal, cu „Bătrâne”! 

Când o astfel de realitate metaforică devine 
coincidentă cu o anume vârstă căreia unii îi spun 
bătrâneţe, oare cum ar trebui să ne luăm peste 
picior, măcar noi între noi? Cu... „Tinere”!? 

Până la urmă, trebuie să recunoaştem că 
timpul a trecut şi peste noi, poate prea repede, 
prea agitat, trezindu-ne, ca peste noapte, că ne 
întrebăm dacă nu cumva, undeva, există „tinereţe 
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”! 

 

 
 

Desigur, ne putem amăgi că vârsta nu e decât o 
cifră într-un document de identitate, că, în 
realitate, noi suntem tineri în spirit etc. etc... 

Când îţi depui actele pentru pensionare poate 
că lucrurile se schimbă chiar dacă, cei care s-au 
învârtit în lumea artelor nu se pot pensiona 
niciodată, mai ales scriitorii, care rămân în 
activitate până în ultima clipă, ba chiar îşi duc 
veacul, dincolo de timp, mai departe, prin cărţile 
pe care le-au scris. 

Poate că am bătut prea mult apa în piuă ca să 
spun că, iată, un confrate, Liviu Pendefunda, coleg 
de generaţie literară, a ajuns la 65 de ani! Ce-o fi 
însemnând aceasta? Că urmează o binemeritată... 
odihnă, răsplată după o viaţă de muncă? Nici pe de 
parte... Liviu Pendefunda este atât de implicat într-
o grămadă de proiecte, că i-ar mai trebui o viaţă ca 
să termine ce a început. 

Ne cunoaştem ca poeţi. Deşi Liviu aparţinea 
altei lumi, fiind studinte în Medicină. L-am 
comparat la început cu Augustin Buzura, medicul 
de la Cluj care a abandonat o profesie ca să se 
dedice o viaţă scrisului. 

Nu ştiam atunci, în anii optzeci, ce cale va 
alege Liviu Pendefunda. 

Când mă pregăteam pentru admitere, fratele 
meu, mai mare cu doi ani ca mine, era deja student 
la Medicină şi-mi dorea să-i calc pe urme. M-a 
prins odată cu „Şatra” lui Zaharia Stancu sub 
cartea de Anatomie şi mi-a urat drum bun cu 
„Şatra” mea. I-am spus că n-are decât să vindece 
trupuri, căci eu voi vindeca suflete... 

Liviu Pendefunda a ajuns şi doctor de trupuri 
şi doctor de suflete, rămânând fidel ambelor iubiri. 
L-am admirat, l-am invidiat. 

Biografia lui e consistentă cât pentru două 
vieţi. 

Ceea ce i-am apreciat, pe lângă cărţile lui, a 
fost implicarea în publicistica culturală şi 
realizările lui într-o zonă în care se dă foarte uşor 
cu oiştea-n gard, prin compromisuri, cârdăşii, 
demisii morale... 

Nu ne-am văzut foarte des, dar am avut mereu 
faţă de el un sentiment de solidaritate, l-am simţit 
aproape, mereu cu nostalgia anilor în care eram 
tineri, frumoşi, talentaţi şi toată lumea era a 
noastră. 

Liviu Pendefunda – 65. E o glumă, nu? 
 
 
 
 

Î 
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Cornel UNGUREANU 
 
 

„Generaţia ezoterică” şi 
mesajele anului 2000 
 
 

De la „generaţia ezoterică” la Liviu Pendefunda.  
 

stept cartea lui Marcel Tolcea despre Mihail Avramescu, despre părintele Avramescu, despre 
Marc-Mihail Avramescu şi Mircea Eliade – prima carte care conţine un capitol lămuritor despre 
„generaţia ezoterică”. După studii ample despre întâlnirile dintre Mircea Eliade şi Mihail 
Avramescu, dintre Mircea Eliade, Vasile Lovinescu, Mihail Avramescu şi Rene Guenon mi se părea 

că Marcel Tolcea ar putea să scrie un pic mai bine decât alţii despre un timp al scrisului. Succesivele 
volume ale lui Vasile Lovinescu depre Mateiu Caragiale, Ion Creangă, desptre Dacia hiperboreană au părut 
interpretări excesive: nici învăţăceii săi n-au dat studii demne de atenţie. deşi9 un încercat deificarea 
Maestrului. Sau nu le-am citit pe toate? Sau ar fi fost nevoie şi de întâlnirile cu alţi eroi ai studiilor 
ezoterice? 

Sigur că ar fi fost nevoie, fiindcă există şi „ştiinţe” păstrate sub pecetea tainei – „ocultul” are treptele 
de acces către rădăcinile lui. Seria de volumele ale lui Liviu Pendefunda, Luminătorii Timpului, fac psrte 
dintre cele rercitesc paginile uitate şi încearcă să ne ofere deschideri noi asupra lor.  

Erudiţia impresionantă a autorului se opreşte asupra contextelor: care e esajul adânc din opera lui 
Dimitrie Cantemir, din Descriptio Moldaviae sau din Istoria Ieroglifică? Dar din opera lui Asachi? Dacă 
Vasile Lovinescu propunea lecturi „abisale” din opera lui Mateiu Caragiale sau Ion Creangă, 

Liviu Pendefunda trece mai departe, cu o foarte bună cunoaştere a contextelor. Nimic nu rămâne la 
voia întâmplării: impresionant e felul în care Liviu Pendefunda îşi asumă discursul. Citesc studiul său – 
introductiv - la un volum destinat picturii fiicei sale – o neobişnuită adolescentă. 

 
 

Adolescenţa, altfel: Elleny Pendefunda  
 

-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.  
E un proiect care atrage atenţia asupra unui fel nou de gândi poezia şi artele plastice. Şi lumea. 

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. 

Enorma erudiţie a lui Liviu Pendefunda, risipa lirică din numeroasele volume de poezie aşezate sub 
semnul celor Douăsprezece Falii, din Luminătorii timpului și Lirică şi duh pot descifra (cifra?) mai mult 
scrisul/arta Tatălui şi a Fiicei. 

 
 

A 
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Vlad SCUTELNICU    
                                  
 
 

 întâmplare 
 
 

              ! un măr domnule un măr 
 
              să-l speli 
              să-l cureţi de coajă apoi  
              să-l mănânci încet încet ca şi cum ai citi 
              evanghelia 
 
              peste toată această întâmplare 
              ! ce zi frumoasă  ! ninge cu 

              flori de măr    
 
 
 
 

nicio frunză 
 
 
                         astăzi la amiază cei doi vişini zâmbeau soarelui 
                         mai lepădând  câte o frunză în  
                         pântecul toamnei 
                         fumul de ţigară ce-ţi umplea ziua nu-i deranja 
                         se simţea coborând din celest un zvon de anotimp indelungat 
                         care împacă şi bogatul şi săracul 
                         şi pe cel harnic şi pe cel leneş 
 
                          mai apoi ghioangă a adus o carafă cu vin  
                          roze de suliţa şi de tot mapamondul pentru  
                          cântecul gâtului iar vişinii se întrebau în câte 
                          zile vor deveni 
                          goi 
                          ca damele din playboy 
                          ori ca toate femeile care nu mai vor să ascundă ceva 
 
                          şi ares şi prinţ şi ţiganu 
                          frumoşii tăi câini de curte şi de  
                          suflet 
                          îşi consumau veacul în linişte 
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peste fire şi prin oglinzi  
                          putea fi văzut dumnezeu 
                          nu punea întrebări nu oferea răspunsuri doar 
                          privea 
 
                          şi tu priveai  
                          trăgând din ţigară încercând să identifici 
                          ordinea firească a lucrurilor 
 
                           pe seară au mai fost oarece evenimente 
                           multe, puţine fără importanţă dar când 
                           ai făcut focul în sobă 
                           ai văzut că vişinii nu mai aveau  
                           nicio frunză      
 
 
 
 
 
 

poemul scris de o mie de ori 
 
                     
                          ? ce poţi face cu ziua ta de azi dacă nu 
                          i-ai văzut răsăritul de soare 
 
                          vine o vreme când 
                          ai singurătatea în faţă ca pe o 
                          parteneră cu care nu mai vrei să faci sex 
                          ci doar să-i şopteşti 
                                                           să-i spui să-i ţipi 
 
                          ! du-te dracului curvo  ! du-te dracului 
                          şi lasă-mă-n pace 
                          şi ea pleacă pentru că tu 
                          nu vrei 
                          nu poţi să-i descarci pistolul cu sincerităţi 
                          in vintre 
                          să o rănească 
 
                          să o doară     
                                             să o interzică 
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 vorbire despre fericire 
 
 

                          ! vă vorbesc despre EA 
                                                   trebuie 
                          să-l sun pe Radu 
                          să-l sun pe Liviu 
                          să-l sun pe Gellu 
                          să-l sun pe Cassian 
                          să-l sun pe Stello 
                          să-l sun pe Valeriu 
                          să-l sun pe Adrian 
                          să-i mai sun pe 
                          Nicolae, Lucian, Mitică, 
                          George, Daniel 
                          să-i sun pe toţi şi 
  
                         să le spun răspicat 
                         chiar dacă asta ar putea să dureze 
                         o veşnicie 
 
                         mi-a venit băiatul acasă 
                         ! asta da 
                         fericire                
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Emanuela ILIE 
 
 

Poeţii-pictori  
Ezoterism şi alchimie poetică 

 
 

ntre puţinii scriitori moldavi de astăzi care se 
pot lăuda (şi) cu recunoaşterea personalităţii 
lor ştiinţifice, Liviu Pendefunda6 este un „caz” 

dintre cele mai fericite. Şef de clinică neurologică, 
cercetător ale cărui rezultate în domeniu sunt 
încununate cu premii şi distincţii naţionale şi 
internaţionale de invidiat (numai în ultimii patru 
ani, bunăoară, a participat cu lucrări ştiinţifice 
substanţiale la numeroase congrese medicale 
desfăşurate în Paris, Brno, Garmish Partenkirchen, 
Boston, Singapore, Chişinău etc., a fost 
recompensat cu The Da Vinci Diamond, The 
Arhimedes Awardde şi The Archimede Award de 
către International Biographical Centre, 
Cambridge, în fine, a primit LifetimeAchievement 
Award Excellence in Neurology al United Cultural 
Convention, din SUA), Liviu Pendefunda este de 
bună seamă un spirit cu o certă vocaţie 
transdisciplinară. Suprema lui ţintă vizează nu atât 
descoperirea unui liant între ştiinţă, cultură şi 
religie, cât a metodologiei care să le depăşească şi 
să le unifice întru Spirit. De acest ideal 
basarabnicolescian nu este străină nici opera 
poetică a cunoscutului medic neurolog ieşean, 
antologată, la finele anului 2009, în colecţia „Ediţii 
critice” de la Princeps Edit, sub titlul Ros lucis. 
Opera poetică. Prefaţă de Ioan Holban. Postfaţă de 
Daniel Corbu. Anthologie de poeme şi selecţie de 
texte critice de Liviu Pendefunda, antologie căreia i 
s-a adăugat, ulterior, o nouă carte de poeme, 
intitulată Poema monadelor şi a trupului – Falii 
8 (Editura Timpul, Iaşi, 2010). Căci, de la volumul 
de debut, Sideralia, din 1979 şi până la cele mai 
recente Falii 8, apărute în 2010, toate cărţile de 
poezie ale lui Liviu Pendefunda par consacrate 
acestui effort continuu de transgresare a 
graniţelor dintre discipline şi de valorizare a acelui 
Unu în şi dincolo multiplu, Stihuri generos risipite 
prin volume precum Farmacii astrale (1981), 
Astrul cojilor de ou,(1982), Tihna Scoicilor – 
Mnemoclastele poesiei,(1984), Cabinetul 
Doctorului Apollo (1986), Mişcarea cerească 
(1993), Vrăjitorii Marelui Vid/ Magicians of the 

                                                 
6 Cronica, mai 2011, p.12 

 

Emptiness (1997), Rondeluri şi Ovoide  (2005), 
pentru a nu mai vorbi de seria substanţială de 
Falii (începută în 1983 şi neîncheiată, încă, la ora 
actuală), plasează în centrifuga semantică a 
textelor aceeaşi obsesie fecundă în plan creator: 
anularea hotarului intermundic, graţie unui proces 
hiperlucid de investigare a semnelor celeilalte 
ordini, a hieroglifelor inscripţionate într-un real 
înnobilat nu numai pentru iniţiaţi.  

Abia acestora din urmă le aparţine, însă, harul 
citirii (uneori, chiar al decodificării) lor adecvate. 
Desigur că autorul însuşi roblematizează raportul 
dintre iniţiat(i) şi o alteritate pentru care 
comprehensiunea simbolisticii sacre este o pură 
utopie, de nu cumva chiar o inutilă, rizibilă 
pierdere de vreme. Din această perspectivă, reţin 
atenţia, pe de o parte, lexemele care polarizează 
ideea unei exteriorităţi adormite într-o aberantă, 
grotescă ipostaziere a bâlciului, semn al demenţei 
colective şi al morţii spiritului: „înspăimântătoare 
procesiuni: oameni demenţi, măşti agăţate de 
dosuri de animale/purtând bonete, pălării cu pene, 
lumânări./ Sălbatica feerie prin faţa tronului 
trecea: viori, fluiere, acordeoane/ tobe şi clopote 
răsunând absurd,/ iar arca'n care oamenii şi 
animalele se adunaseră/ era căruţa de nebuni ce-
ardea magnific” (Magia de tine, din Beggarland – 
Poema iniţierii (Falii 5) , editate în 2004). Pe de 
altă parte, vocabule ale iniţierii, ale accesului la o 
transcendenţă al cărei cod nu poate fi parcurs de 
orice profan. Doar iniţiatului, desigur, îi este 
dăruită „din sorii altei lumi o scară/ ca sufletu'mi 
ce prin fântâni coboară/ să fie tânguire unui 
clopot” (Stelele umbrite,din Falii 2, Poema 
focului– 1985). Întreaga antologie Ros lucis e 
plină de o asemenea versificaţie încifrată, amintind 
de revoluţia simbolică din Joc secund. Cel ce în 
viaţa de toate zilele este, cum am văzut, 
cercetătorul „lumii tainice şi în acelaşi timp 
stranie” a creierului (amintită, spre exemplu, în 
Arcul reflex noetic, dar şi în studiile sale 
hermeneutice) optează, în opera artistică, pentru o 
serie de care practică ritualuri masonice, 
inaccesibile decât „Copiilor infinitului”. El ni se 
recomandă drept ucenicul profet, supus al 
Creatorului, Marele Arhitect al Lumii (Rondelul 

Î 
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ucenicului profet din Rondeluri şi ovoide – 2005), 
„calfa de zidar” care poate ajunge „cioplitor de 
trandafiri în piramide” (Ovoid astral XIV din acelaşi 
volum). Gesticulaţia şi întregul său cod atitudinal 
potenţează misterul travaliului său iniţiatic. Dornic 
să treacă „jurământul tăcerii şi al supunerii”, 
neofitul pătrunde „în sanctuar/ alături de 
hierofant”, parcurge „un vestibul negru”, apoi un 
tunel îngust, după care coboară adânc sub pământ, 
ajunge într-o sală ai cărei pereţi sunt plini de 
fresce simbolice, cu litere revelate de „Marele 
Preot”, în fine, condus de „cavalerii/ cu săbii, făclii 
şi ramuri de salcâm”, se prosternează „în faţa 
altarului unde se'nălţa/ în centrul unei cruci/ 
într'o diademă de şapte raze/ trandafirul” (Calea 
robilor, din Beggarland – Poema iniţierii (Falii 
5)2004 etc. etc. Chiar şi gesticulaţia erotică este 
contaminată de misterul necesar ceremonialurilor 
iniţiatice, se desfăşoară într-un decor pe măsură, 
între oglinzi, scoici, ovoide astrale sau fântâni şi 
vizează nimic altceva decât Mişcarea cerească 
1993. 

Fără excepţie, cărţile de versuri ale lui Liviu 
Pendefunda atestă iluminări şi instaurează viziuni 
fulgurante. Saturate de simboluri alchimice 
(pasărea lui Hermes, „focul din volucru”, sămânţa 
metalelor, oglinda din fântână, Graalul), inervate 
de citate din maeştrii misticii (Paracelsus, 
Artephius, Lapidus), ele ar trebui aşezate sub 
semnul tutelar al multiformului Hermes. La 
Hermes Arcadianul, supranumit uneori şi 
Psyhopompos, mesagerul zeilor, călătorul, 
călăuzitorul către Hades şi paznicul sacru al 
drumurilor şi căilor de acces, trimite în special 
tensiunea dintre jos şi sus, dintre terestru şi 
transcendent, dintre materie şi spirit. În oricare 
dintre aceste căi spre relevarea adevărului suprem 
în nuntirile cosmogonice sau pur ideatice, Liviu 
Pendefunda se erijează într-un homo viator, 
eternal călător şi mesager intermundic, prin care 
se dă relief tentaţiei unificării. De Hermes 
Trismegistus, zeul sapienţial, cu atribute profetice, 
astrologice şi didactice, inventatorul vorbirii 
articulate şi ocrotitorul scrisului, apologetul 
cosmografiei şi al riturilor sacrificiale, în fine, zeul 
cunoaşterii secretelor divine, singurul capabil de a 
le reproduce, sintetic şi hermetic, în cărţile 
iniţiatice sacre, aminteşte cumulul sugestiv de 
trimiteri directe ori aluzive la oracular şi alchimic. 
Spre deliciul cititorilor rafinaţi, degustători de 
intertextualitate savantă, volumele de poeme 
abundă în referinţe mitologice (Osiris, Urania, 
Cronos, Zeus, Apollo sau desigur, Mercur, adică 
Hermes) şi citate latineşti prin care sunt 
esenţializate treptele, mijloacele sau principiile 
transformării alchimice (solve et coagula ora et 
labora albedo, nigredo rubificatio ). Pentru 
neiniţiaţii în tainele ezoterice: reducerea 
individului la stadiul primar al materiei, calcinarea 

(operaţie având drept corespondent cromatic 
negrul), urmată de putrefacţie; purificarea 
subiectului, dizolvarea lui până la fiinţa universală 
(reprezentată de culoarea albă); distilarea urmată 
de conjugare, coexistenţa contrariilor (simbolizată 
de culoarea roşie), în fine, sublimarea, 
plenitudinea fiinţei, devenită căldură şi lumină 
pură (operaţia ultimă, având drept analogon 
soarele, aşadar culoarea aurului). Alambicata 
permutare a elementelor structurale interne este 
uneori oglindită şi în cuprinsul cărţilor sale, acest 
element peritextual ilustrând o similară 
preocupare pentru substanţializarea unor 
simboluri mai puţin accesibile. Probabil că unul 
dintre cele mai elocvente exemple, din acest punct 
de vedere, este chiar ultima carte de versuri a lui 
Liviu Pendefunda, intitulată Poema monadelor şi 
a trupului – Falii 8. Prima ei secţiune propriu-
zisă, „Soarele Trandafirului”, este notată în cuprins 
cu cifra 6 (corespondentul solar în alchimie), celei 
de-a doua, „Misterele lui Sin”, îi corespunde cifra 9 
(asociată în alchimie Lunii ca oglindă a timpului şi 
simbol al perfecţiunii), celei de-a treia, „Hermes 
printre zodii”, cifra 8 (corespondentul lui 
Mercur/Hermes, intermediarul dintre mintea 
umană şi absolutul solar) etc. etc. Încă o dată se 
dovedeşte faptul că poezia semnată de Liviu 
Pendefunda este învestită de instanţa auctorială cu 
aceleaşi atribute ca însuşi Athanorul: întregul ciclu 
Poema monadelor şi a trupului – şi, prin 
extensie, întregul ansamblu al creaţiei sale lirice – 
apare, altfel spus, ca o adevărată matrice a 
transmutaţiilor fizice, psihice, spiritual-mistice.  

Să nu uităm, în plus, de un atribut esenţial al 
alchimiei: ambiguitatea, unicul atribut care, după 
Umberto Eco, a marcat-o „pentru secolele ce vin”. 
Autorul Limitelor interpretării observa, pe bună 
dreptate, că nu se va şti vreodată cu certitudine 
„dacă ea vorbeşte cu adevărat despre metale şi 
vrea cu adevărat să producă aur sau dacă întreg 
limbajul alchimist şi ritualurile lui privitoare la 
operaţii nu vorbesc despre altceva, de vreun 
mister religios, despre natura însăşi a vieţii sau de 
o transformare spirituală”. Ritualurile alchimice 
detaliate în poeme risipite prin toate cărţile de gen 
ale lui Liviu Pendefunda (doar în cea mai recentă 
dintre Falii, texte precum Moartea simbolică, 
Proba focului, Albedo sau începutul creaţiei 
dezvoltă acest tipar textual) camuflează, prin 
urmare, călătorii – în sens pur spiritual, nu 
geografic. Repere ale spaţialităţii există, nu-i vorbă, 
în toate poemele sale. Erijându-se, cum am mai 
afirmat, încă de la începutul operei lirice, într-un 
Călător astral ori în Marele Călător printr-un 
univers al esenţelor (bineînţeles, sacre) camuflate 
(bineînţeles, în profan), poetul nu ezită să 
detalieze această ordine pur vizibilă a lumii, cu un 
penel metaforizant deja specializat în ale mimesis– 
ului pur. Interfaţa textelor scrise de Liviu 
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Pendefunda pare a fi asigurată, întotdeauna, de 
picturalitate; deşi oraculară, încărcată de 
certitudinile existenţei lumii de dincolo, poezia 
Faliilor nu rămâne totuşi indiferentă faţă de 
superbia lumii de dincoace. Din această 
perspectivă, poemele ar putea fi numite ale privirii 
sau ale ochiului. Dintre dovezile care ar atesta 
încadrarea în această tipologie textuală, să 
amintim, bunăoară, emergenţa simbolurilor 
vitalităţii cosmice (detalierile din Razele Uraniei 
trimit chiar direct la elementele primordialităţii: 
Poem carmenin de aer, Poem carmenin de foc, Poem 
carmenin de pământ, Poem carmenin de apă), 
plurivalenţa registrului cromatic, subsumată 
necesităţii de a transgresa Limanul de curcubeu, 
sau obsesia luminozităţii, a solarului care justifică 
tendinţele ascensionale ale umanului şi, în genere, 
ale bios-ului. Precum odinioară Paul Claudel, în a 
cărui poetică se miza pe reproducerea „totalităţii 
Firii”, autorul culegerii antologice Ros lucis 
consideră că textul liric este dator să reproducă 
într-o manieră cât mai fidelă contururile vizibile 
ale universului, din perspectiva organicităţii şi a 
unităţii lui, pentru a avertiza astfel asupra 
sensurilor adânci ale unei lumi însetate de miracol. 
Reproducerea poematică a naturalului presupune, 
fireşte, o cromatică adecvată reprezentării spaţio-
temporale autoimpuse, ca şi recuzita specifică: 
rubinii, smaraldele, safirele; soarele, stelele, cerul, 
lumina, negurile, curcubeul; irişii, trandafirii, 
sânzienele, crinii; şerpii, vulturii, fluturii etc. etc. 
Zodii şi semne, regnuri şi specii se  reorganizează 
în textele lui Liviu Pendefunda, confirmând 
vitalitatea şi omogenitatea naturii prin care se 
înalţă un imn neobosit fiinţei Marelui Arhitect. 
Construcţiile nominale abundă, într-o tentativă 
neobosită de a da contur orizontului ontologic, 
împărţit între suprafaţa şi adâncimea lumii, între 
axa orizontală şi cea verticală a acesteia: „spre 
ţărmuri albe/ trupul de văzduh lângă/ copacul 
plutitor/ se împreună/ şi se-ngână/ în nesfârşit 
refren/ în înflorit alean/ al zeilor păgâni.” 

În unele secvenţe lirice, apetenţa pentru 
lexemele referitoare la elementele primordiale şi 
regnurile ştiute ale universului este substituită de 
o simbolistică geometrică densă: „Azi, romburi, 
cuburi, s’au retras/ orânduindu-se în sfere./ Cel 
mai senin din Labirintul Cerului/ e-acum. Sus, ştiu, 
e Podul Curcubeu/ iubindu-ne în cele Şapte 
Serpentine/ prin care ai urcat din tihna scoicilor,/ 
tu, perla, mnemocăruţa clipelor stelare.// Azi, 
norii ovoizi, galbene cuburi/ s-au retras 
orânduindu-se în sfere./ Primeşte-ţi puterea, 
adâncă blândeţe/ şi coboară gândul adânc.” 
(Vindecare în nor). Frecvenţa textuală a acestei 
imagistici matematice ne indică faptul că Liviu 
Pendefunda poate fi citit şi prin prisma opţiunii 
pentru un lirism expurgat într-o direcţie prea 
puţin solicitată în poezia de azi, cea a umanismului 

matematic, teoretizat odinioară de Ion Barbu. Ca la 
acesta din urmă, figurile geometrice îşi au un rost 
prestabilit în procesul de esenţializare a ideii 
poetice, dar şi de spiritualizare a trăirilor pur 
umane, pentru care matematica reprezintă doar o 
altă opţiune ontologică prin care spiritul uman 
tinde înspre Spiritul pur. Unul dintre Rondelurile 
şi Ovoidele din 2005, intitulat chiar Rondelul 
geometriei, des-cifrează parţial această opţiune, 
justificată de similitudinile bine ştiute dintre 
geometrie şi poezie: „Sub scarabeul soarelui/ şi-al 
albei mari frăţii/ Din sfere, piramide, cuburi/ pe 
care le contemplu/ Noi înălţăm în spirit/ 
dragostea divină”. 

 

 
 

Dincolo de aceste potenţialităţi interpretative, 
interesează, în fine, aceea de-codificată de autor 
prin intermediul unui element peritextual căruia îi 
acordă o atenţie sporită: titlul. Acesta 
funcţionează, întotdeauna, ca un abil declanşator 
de supoziţii interpretative, ce dirijează atenţia 
unui lector obligatoriu avizat înspre o grilă 
hermeneutică mai puţin obişnuită. Să observăm, 
bunăoară, titlul celei mai extinse antologii din 
opera poetică a lui Liviu Pendefunda: Ros lucis. 
Sensul acestei expresii ca fundament un fragment 
din Biblie – adevăratul, singurul hipotext esenţial 
pentru cultura umanităţii: „Vivent mortui tui, 
interfecti mei resurgent: expergiscimini, et laudate, 
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qui habitatis in pulvere, quia ros lucis ros tuus” – 
Isaia, 26, 19 – este devoalat în chiar poemul cu 
acelaşi titlu, plasat, atenţie, în finalul antologiei, 
deci având un pronunţat caracter conclusiv, 
testimonial. „Aş vrea să înţelegi că zborul ce’l 
facem împreună e în/ spirale’n sus./(…)/ Priveşte! 
În tine coboară Duhul Sfânt.// Aş vrea să înţelegi 
că nimic nu’i întâmplător şi n’ai decât o/ şansă./ Aş 
vrea să ştii că de aici nu poţi să’nveţi decât iubirea 
rând/ pe rând. Sunt treptele ce te transformă 
într’un om mai bun/ decât ai fost la început şi te 
învaţă, nu să te’nvălui cu/ ninsoare de alb 
strălucitor, ci să o laşi să te pătrundă. Nu/ ştii să 
simţi?/ Ea de pretutindeni vine: în trup, în suflet şi 
în gând”. Pentru autorul ambelor antologii 
invocate aici (Ros lucis şi Cele mai frumoase 
poezii de dragoste, ultima prezentată de 
sussemnata într-un număr din 2009 al „Cronicii”), 
iubirea este începutul şi sfârşitul tuturor 
lucrurilor, matricea universului întreg. Doar 
datorită ei, „Călătorului Astral” i se poate revela 
îngerul (cum anunţase în poemul Elleny), doar 
graţie acestei compliniri poate deveni un fel de 
stăpân absolut al lumii, capabil a se substitui 
marilor elemente sau chiar a le recrea (de aici, 
ideea repetată de reflecţie speculară a actului 
Creator în cel erotic). Mai mult decât o simplă 
dovadă de reflectare a Unului în multiplu, iubirea 
este adevăratul rod al luminii spiritului, de care, ca 
puţini alţi poeţi de azi, Liviu Pendefunda nu 
încetează niciodată să se lase călăuzit. Un alt 
element peritextual remarcabil pentru polivalenţa 
sa interpretativă este titlul antologiei din 2007, 
Biblioteca Profetului, în care este invocat, prin 
ricoşeu, unul dintre miturile cele mai interesante 
care au înfierbântat imaginaţia artistică a 
umanităţii. De această dată, poetul Liviu 
Pendefunda aminteşte, într-o formă aluzivă, mitul 
cărţii de origine sacră[i], în-semn al forţei 
demiurgice, dar şi al accesibilizării cunoaşterii de 
către umanitatea care a sperat întotdeauna să co-
participe la marile taine ale universului, să 
asimileze, într-un cuvânt, absolutul. Una dintre 
căile de acces este tocmai cartea sfântă, Cartea lui 
Raziel (Sefer Raziel), Cartea secretelor (Sefer ha-
Razim)[ii]. La o lectură atentă, dirijată, cum 
spuneam, de această primă cheie interpretativă a 
macrotextului, se remarcă apariţia nu foarte 
frecventă, dar emblematică pentru miza 
hermeneutică, a motivului bibliotecii, cu varianta 
carte. Arhitectul şi profetul ce îşi asumă 
gesticulaţia reflexiv-lirică în Beggarland, spre 
exemplu, se reflectă în „Biblioteca Sacră aflată-n 
Labirint”. Scriptorul Poemei Semnelor (Falii 3) 
avertizează cititorul asupra dificultăţii de a se 
avânta, fără o pregătire eficientă, pe calea iniţierii 
reprezentate de acest spaţiu, virtual labirint al 
cunoaşterii: „Desfac foile aproape lipite ale 
cărţilor: murdărie, jeg, cerneală…; cu greu se 

desfac. Sunt ori prea citite, ori nedesfăcute 
niciodată. Oricine sugerează iniţierea este tentat să 
evoce labirintul bibliotecii. Sau pădurea. […] Un 
singur lucru mi-e teamă: când citeşti mai mult 
decât poţi spune ori mintea ţi se’neacă ori te-ai 
rătăcit deja în pădure.” Analogia carte/ scriere – 
pădure mai apare în câteva pagini, pentru a fixa o 
simbolistică pe care Liviu Pendefunda ne-o 
descifrează, într-o notă de subsol, în termenii 
următori: „Pădurea ca loc întunecos şi 
impenetrabil vederii este recipientul 
necunoscutului şi misteriosului asemenea 
adâncului apelor şi mării.” Aidoma reprezentării 
silvestre, aşadar, cartea Universului întreg este 
impenetrabilă vederii superficiale, reprezentând 
în scrierea Profetului misterul accesibil doar 
iniţiaţilor. Ne-o repetă Glasul din Poemei 
Semnelor (Falii 3), care vesteşte, profetic, o nouă 
gnoză: „într’un colţ de pădure zace pentru 
totdeauna nisipul. E tot ce-a rămas din filele rupte 
ale faliilor distruse de oameni. E scrierea 
Profetului proscris. Fiecare grăunte de nisip ar 
putea fi holografic întregul. Sau poate de acolo 
începe un alt univers.” 

 

 

http://revistacronica.wordpress.com/_cronica/2011/mai/emanuela%20Ilie/pendefunda%20cronica%202011.docx#_edn1
http://revistacronica.wordpress.com/_cronica/2011/mai/emanuela%20Ilie/pendefunda%20cronica%202011.docx#_edn2
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Cea mai sugestivă analogie – deşi apare, e 
adevărat, o singură dată în Biblioteca Profetului – 
este cea dintre carte şi copac. Se ştie că simbolul 
biblic al Copacului cunoaşterii nu este altceva 
decât ipostaza dendrologică a Cărţii înţelepciunii 
lui Dumnezeu. Încălcând interdicţia lui Dumnezeu 
de a gusta din pomul cunoaşterii, Adam şi Eva au 
gustat din fructele acestuia; urmarea este 
cunoscută: „Atunci li s-au deschis ochii la 
amândoi”. Altfel spus, primii oameni au devenit „la 
fel ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” 
(Facerea, III, 1-7), deci au obţinut privilegiul 
cunoaşterii, dar l-au plătit scump, căci au fost 
alungaţi din Paradis. Acest arhicunoscut moment 
ce a determinat schimbările cele mai profunde în 
evoluţia umană, tratat mai întâi în Vechiul 
Testament, a facilitat o serie de analogii şi 
echivalări simbolice între carte/ cunoaştere şi 
copac. Ele vor apărea, spre exemplu, în 
reprezentări cabalistice sau alchimice, precum 
Copacul sefirotic (ebr. Sefer = carte) sau Copacul 
filosofilor ş.a.[iii]. Liviu Pendefunda operează 
aceeaşi echivalare simbolică într-un text aparent 
pur erotic, Audiţie în oglindă, care trebuie însă citit, 
dat fiind cumulul de simboluri şi reprezentări 
masonice, ca un corespondent liric al evoluţiei 
novicelui înspre lumină, prin toate treptele 
iniţiatice de gen (oglindă, sferă, foc, cristale, 
labirint etc.): „Atât de tainică’mbinare/ de umbră 
şi lumină/ citesc/ în mărul meu; în el am 
preschimbat/ pentru o clipă/ universul”. Greu 
accesibilă exteriorităţii preocupate prea puţin de 
intrarea în Sideralia sau în Farmaciile astrale 
deschise, liric, de Liviu Pendefunda, Biblioteca 
Profetului se ambiţionează a metamorfoza nu 
numai fiinţa auctorială, ci universul însuşi într-o 
carte de citit şi interpretat. 

În fine, nu trebuie omisă referirea peritextuală 
cea mai recentă a scriitorului, care asociază într-un 
mod interesant poezia cu monada şi trupul 
(Poema monadelor şi a trupului. Falii 8). 
Asociere din nou ambiguă şi în felul ei înşelătoare. 
Pentru că, la fel ca şi orficii (orjikoi) animaţi de 
poetul Onomatokrites, adepţii fanatici ai doctrinei 
conform căreia raportul dintre spirit şi corp este 
unul de tip particulă divină – închisoarea ei 
carnală, autorul cărţii de faţă pare doar că 
zăboveşte îndelung asupra trupului. 
Corporalitatea avută în vedere de Liviu 
Pendefunda este, fireşte, una la fel de ambiguă ca 
şi alchimia: nu corpul în sens biologic, ci „trupul de 
vise” (fără o legătură aparentă cu „trupul sufletesc” 
al romancierei interbelice) îl interesează pe 
autorul cu o imaginaţie nutrită în egală măsură din 
pathosul romantic şi cosmodernitatea noului 
mileniu. Ne apare, acest „trup de vise” aproape 
materializat în Poema monadelor şi a trupului, mai 
degrabă apropiat de ceea ce Ignaţiu de Loyola a 
numit „spaţiul-timp” al vieţii interioare. Deplasării 

în spaţiu îi este preferată, prin urmare, deplasarea 
în timpul interior. Deloc întâmplător, un poem 
numit chiar Xanthosis în oglinda timpului mută 
accentul de pe transformarea fiziologică pe cea 
spirituală şi de pe axul orizontal al căutării erotice 
pe cel vertical, al iniţierii în sine. Încă un fel de a 
spune că autorul este conştient că întotdeauna 
mişcarea anabasică este necesarmente dublată de 
cea katabasică. Pentru că doar amândouă fac 
posibilă con-sacrarea, adică, în termenii poetului, 
„puterea de a divina”, Împlinirea tainei. 

Departe de a fi, aşadar, o poezie a 
descriptivului pur, poezia lui Liviu Pendefunda îşi 
arată astfel o faţă complementară, preeminent 
gnoseologică. Tema vanităţii, obsesiva asumare a 
lumii ca labirint, poemul ca reflex specular (în fapt, 
certitudinea oglindirii multiple: a eului poetic într-
un sine pluristratificat, a exteriorităţii feminine în 
propria identitate, a acesteia din urmă în 
alteritatea radicală etc.), interogaţia ontologică, 
obsesiva recuperare a „lăuntrului ritual” sunt topoï 
ce desemnează fără greş o poetică a intens-
reflexivului. Tensiunea care alimentează constant 
poezia lui Liviu Pendefunda rămâne însă cea 
creată între coborârea purificatoare şi ascensiunea 
revelatorie. Să nu uităm că, în definitiv, în cerul 
divinităţii, admirabil intuit şi descris de un 
Pseudo-Dionisie Areopagitul în Ierarhia celestă, nu 
poţi ajunge decât prin adâncirea în sine. 

 

♣ 
 
 

[i] În ritualul francmasonic, cartea are o relevanţă deosebită: 
„La francmasoni, pe masa de altar a lojii, ca simboluri ale „marii 
iluminări”, stau „cartea legii sfinte”, Biblia, alături de cartea de 
legi a marii lojă” (cf. Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, 
vol. I, Editura SAECULUM I.O., Bucureşti, 2002, pp. 70-71). 

[ii] Această Carte a înţelepciunii lui Dumnezeu ar fi fost 
înmânată, conform tradiţiei ebraice, lui Adam în Paradis, acesta 
ar fi dat-o, mai departe, lui Enoh, apoi lui Noe. De la acesta ar fi 
trecut, din mână în mână, prin Sem, Abraham, Iacob, Levi, 
Moise, Iosua, până la Solomon. Cartea lui Raziel, devenită 
Cartea lui Solomon, ar fi fost gravată de acesta în piatră, pe 
stâlpii de la poarta Templului din Ierusalim (unde, în caz de 
calamităţi naturale sau maladii grave, oamenii se închinau, spre 
a se elibera de sursele răului, demoni în varii forme), dar, după 
câteva secole, ar fi fost distrusă de regele Iezechia, pentru a-l 
repune în drepturi depline pe Iehova şi a restrânge la doar 
câţiva iniţiaţi posibilitatea cunoaşterii directe a „înţelepciunii 
lui Dumnezeu”. Pentru edificarea asupra istoricului acestui 
concept şi a variilor interpretări pe care le-a suscitat simbolul 
cărţii în cele mai semnificative mitologii, a se citi Hans 
Biedermann (op. cit.), Andrei Oişteanu (Ordine şi Haos. Mit şi 
magie în cultura tradiţională românească, Editura Polirom, Iaşi, 
2004) sau Pr. Ioan Mircea (Dicţionar al Noului Testament, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1995). 

[iii] A se vedea excelenta sistematizare a acestora din cap. 
VIII, „Graiul îngerilor”, al cărţii Ordine şi Haos. Mit şi magie în 
cultura tradiţională românească, de Andrei Oişteanu. 

 
 
 
 

 
 

http://revistacronica.wordpress.com/_cronica/2011/mai/emanuela%20Ilie/pendefunda%20cronica%202011.docx#_edn3
http://revistacronica.wordpress.com/_cronica/2011/mai/emanuela%20Ilie/pendefunda%20cronica%202011.docx#_ednref1
http://revistacronica.wordpress.com/_cronica/2011/mai/emanuela%20Ilie/pendefunda%20cronica%202011.docx#_ednref2
http://revistacronica.wordpress.com/_cronica/2011/mai/emanuela%20Ilie/pendefunda%20cronica%202011.docx#_ednref3
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Geo VASILE 
 
 
 

La croce della rosa rossa 
 
     

ocente universitario e medico neurologo, 
membro di parecchie società nazionali e 
internazionali, accademie di neurologia, 

psichiatria, antropologia ma anche di letteratura, 
Liviu Pendefunda è nato nella città di Iaşi, una 
specie di Firenze romena per la sue tradizioni 
storiche e le grandi  personalità culturali, 
scientifiche e artistiche. É autore di oltre 60 libri, 
la maggior parte di scienza (25) e di poesia (20); 
è anche saggista e prosatore. Gli furono assegnati 
numerosi premi e riconoscimenti di portata 
nazionale e internazionale, sia di letteratura che 
di medicina.  

Innamorato sin da adolescente di Lucian 
Blaga, ha fatto tesoro del pensiero estetico del 
grande poeta orfico, metafisico, espressionista 
transilvano. Ha condiviso il postulato del filosofo 
della cultura Blaga secondo il quale esistono 
delle essenzialità che nella luce dell’arte possono 
essere percepite molto di più che in quella della 
scienza. E’ vero infatti che  l’acqua di alcuni mari 
è più traslucida nella luce della luna che in quella 
del sole. Viene svelata così la categoria arcana 
dell’inconscio in questa trama di valori della 
cognizione ma anche della fede e simbolistica 
religiosa, sempre riconoscibile nella poesia di 
Liviu Pendefunda. Quindi solo l’inconscio, grazie 
alla convergenza delle serie abissali, è capace di 
proferire la noos (mente) cosmica, cioè lo spazio, 
il tempo e il grande intreccio universale che è la 
natura umana.  

A differenza degli ideologi della perfezione 
assoluta, da Platone a Mao, che hanno promesso 
il paradiso come premio, il poeta si fa voce-
parola nello spiccare il volo verso la libertà, lungi 
dalle convenienze e dagli stereotipi. La poesia 
quindi vive - autentica e generatrice di una 
modalità filosofica personalizzata.  Malgrado i 
rischi d’inevitabili artifici e di voli d’ali 
imperfette, la poesia resta per Liviu Pendefunda 
la soluzione, una sintesi di rifugio e conforto 
nell’espressione di se stesso talvolta codificata, 
aulica sfida ed esorcismo delle proprie ossessioni  
tipo materia, storia corrente col suo declino dei 
valori etici, estetici e morali. Allo stesso tempo, 
consapevole della caducità della condizione 
umana,  il  poeta  si rende conto che deve 

combattere senza tregua, conscio che  non può 
vincere se non attraverso un perpetuo integrarsi 
nell’arte. Arte quale via verso la conoscenza di 
Dio (quel Dio absconditus), che altro non è che 
una indefettibile nostalgia di Dio, un 
inestiguibile anelito di sacralità. 

L’esordio di Liviu Pendefunda ha luogo nel 
1979, a 27 anni con la silloge ”Sideralia”. Negli 
anni che seguono vengono pubblicati i volumi 
“Farmaciile astrale”, “Tihna scoicilor” (Il riposo 
della conchiglie), “Cabinetul Doctorului Apollon”  
che godranno di recensioni firmate dai grandi 
della critica dell’epoca, ma più pregiate per 
l’autore saranno le epistole del filosofo 
Constantin Noica. Le poesie di Liviu Pendefunda 
attestano l’onnipresenza di Dio, in ogni luogo 
fiorito o dannato, e in noi; a nostra volta, noi 
siamo presenti nei luoghi dove imperversano le 
malattie, la derisione, l’avvilimento, oppure, 
talvolta, popolati dallo Spirito Santo.  

Nel cuore del poeta abita il mago 
emineschiano pellegrino tra gli astri: 
distaccandosi dalla terra, egli ha attraversato le 
più diverse congiunzioni di soavi, amorose 
armonie e stridenti, disumane discordanze, di 
bello e laido, di bene e male, di ovvietà e allegorie 
polisemiche. I versi di Liviu Pendefunda 
aspirano verso un di là, senza spazio né tempo. 
Vivere almeno per un attimo la presenza di 
questo Dio Absconditus oppure nella 
terminologia di Lucian Blaga, il Grande Anonimo 
generatore di “differenziali divine” ontologiche e 
morfologiche, offre al poeta un altro senso del 
mondo e della propria poesia, del tutto insolito.  

La poesia dell’ermeneuta Liviu Pendefunda 
abbina sempre la disamina dell’uomo con quella 
del divino, in un’alchimia spirituale che tiene 
conto infatti della dualità dell’uomo, della sua 
basilare ambiguità.  
Solo il sogno poetico ha la virtù di modificare e il 
più delle volte di abolire i due limiti entro i quali 
l’uomo è prigioniero: lo spazio e il tempo; 
appellandosi proprio al sogno poetico, Liviu 
Pendefunda cammina verso l’illuminazione 
interiore, verso “l’orizzonte del mistero e della 
rivelazione” con le parole dello stesso Lucian 
Blaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Elleny PENDEFUNDA 
 

 
Mărţişor 
 
 

O lumină. O lumină –  
vis  
prelins 
printr-o tulpină 
de cais. De cais 
atârn în fire, 
unul roşu, altul alb, 
un destin ce dă de ştire 
că iar vine... 
după ger mai vine cald. 
De-a plecat acum cu mine  
tot un înger e lumină –  
vis  
prelins  
printr-o tulpină. 
Dintr-un timp de duhuri dat 
îmi alină 
şi suspină 
două fire. 

 

 

 

 
 

Temelie 
 
 

Pe o roşie piatr’ovală  
cad şuvoaie din uluc 
fulgii albi bronzaţi de soare 
şi din stropii ce se duc  
mai departe de o oală  
ce-o-aşezasem să-i adun 
s-au născut în trei petale 
ghiocei purtaţi de raze, 
sufletele care-mi spun 
că şi eu, în transformare, 
temelie-n har îmi pun 
piatră roşie, ovală. 
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Petrache PLOPEANU 
 
 
 
 

Sonete 
 
[…Nu-s aur, doar carne-
amestecată slut] 
 
 
Oare-am găsit o altă întrupare 
a celei ce mi-a fost odată Evă? 
Uscata frunză, cum poate, cu sevă, 
să înverzească-n fața altui soare, 
iar eu s-aștept amurgul să mă fure? 
…Nu-s aur, doar carne-amestecată slut 
și nici o plantă înfiptă-n rece lut, 
ci inimă și minte ce-or să-ndure 
același zbucium de-nceput de lume. 
Dar voi putea să-mi zic din nou, învață 
cărările-i din trup și noul nume, 
sau tot pe tine, flacără și pară, 
te voi iubi sub o schimbată față? 
…Și n-o să știu pe cine o să doară! 
 
 
[tot te iubesc, nisipul nu m-
ascunde] 
 
 
Nimic nu-mi întregește veșnicia, 
ca mersul prin pustiul de smaralde;  
ca sânii tăi, vor fi acestea calde, 
sau bronzuri calpe ca nimicnicia 
mă vor prețălui făr’ de valoare? 
Tu, făcătoare din magme și cenuși, 
iubirii mele din anii cei apuși, 
ești nesfârșirea mea îmbietoare, 
lumina verde a ierbii ce răzbate 
prin cremene și-amnar ca o scânteie. 
Și nemurire-mi ești , ce mă străbate, 
pe drumul singuratic spre niciunde. 
Dar ai rămas în gânduri tot femeie, 
tot te iubesc, nisipul nu m-ascunde. 
 

 
[femeie-fată-muză și mireasă] 
 
 
În ductul literei ce te reflectă, 
te mângâi cu iubire neștirbită, 
te construiesc pe tine, preaiubită, 
mereu în suflet rană predilectă, 
femeie-fată-muză și mireasă. 
Mai scriu un rând, sonetul mă îndeamnă 
să te refac, aceasta ce înseamnă, 
că vei trăi ca veșnică aleasă 
a clipelor ce mi-au rămas în lume, 
ca torță, poezie și măsură? 
Te tipăresc, dar parcă nu ai nume, 
un semn să dai nefericirii mele, 
să-mi pui, din nou, un deget peste gură 
și-apoi să râzi cu sunet de cinele. 
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[„Cum frământară trupuri în 
lumină!”] 
 
 
Nimic nu e mai plină de savoare 
ca țâța ta când îți dublezi deceniul;  
deși nu știu ce este cu seleniul, 
par selenar și nu căzut din soare, 
când roz sclipesc bănuții tăi pe-arginturi. 
Arome și culori se întretaie, 
în mica, dar atât de mare-odaie 
în care, glonț, înghesuit de ghinturi, 
m-arunc vrăjmaș spre ținta din redută. 
Dau bătălii printre mătăsuri rare,  
iar gura ta mă strigă deși-i mută, 
când inter arme muzele suspină. 
…Și cronicarul ce să scrie are: 
„Cum frământară trupuri în lumină!” 
 
 
 

 
 
 
 
[…Nu știi, i-am fost și albia și 
malul] 
 
 
Mi-aduse aminte cineva de tine 
c-o întrebare ce-mi străpunse pieptul, 
mă încruntai căci eu îți sunt transeptul 
și-n lipsa ta nici crucii nu-i e bine 
și-i spartă-n zece marmura celestă 
cu chipul Lui ce ne zâmbea odată. 
Cum să îmi ceri chiar mie deodată, 
fără de veste versuri din Avestă, 
să-ți deslușesc cărările-n glicine 
și mersu-i ce era mereu mai iute? 
…Mă-ntrebi de apă, tu, un oarecine... 
Deși în mine roș se zbătea valul,  
când a plecat i-am spus cu vorba: du-te! 
…Nu știi, i-am fost și albia și malul. 
 
 
 
 
 
 
[miner umil într-a iubirii mină] 
 
 
În urma umbrei ce vine din ce-a fost, 
uimire adâncă ruptă de suspine, 
petreceri nude-n serile cu tine 
și alte bazne rostite pe de rost, 
când înflorite-n pene, când scăzute, 
cum viața ne apare, ne înșală, 
în smoching nou, gătită ca de gală,  
acoperind rupturile pierdute, 
pășește-acum uitarea neștiută. 
Zadarnic mă silesc să uit de soare, 
nepăsător se-nalță dând lumină, 
doar eu rămân ca semn de întrebare, 
un anonim în lumea asta slută,  
miner umil într-a iubirii mină. 
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Boris Marian MEHR 
 
 
 
Să fii  Mandelștam într-un lagăr mizer, 
Mandelștam cel diafan, ce mister, 
Cum a ajuns el să-l tragă de mustăți 
Pe tătucul popoarelor, fost mistreț. 
Tandrețe veselă, tinerețe de om, 
Discursuri, o, nu, nu vrem poltroni, 
Lacrimi ce se-nrudesc cu Divinul, 
Ce lumânare, lumina, străinul, 
Plânge o fată, aici, lângă mine, 
Cum să trăiești într-o lume  străină? 
 
 
 
 

Solie 
 
 
O solie solitară am trimis la cap de țară, 
Nu s-a-ntors, trimesei  alta,  apoi mii de  
                                 soli , Groenlanda 
E aproape, eu visez la tărâmurile verzi   
                                   dincolo de galaxii, 
Unde morții sunt tot vii, 
Apoi vom ataca noi doi celebrul,  marele   
                                                         convoi, 
Vom coborî  în iureș șapte munți, 
De-acolo s-au întors  eroi cărunți, 
Care-n manta, în scânduri ori în cuie, 
Balaurul de ceață , uite-l, suie, 
Vești false vom primi de la falși veri, 
Doar balivernele  se nasc în primăveri, 
Atâtea suflete și toate moarte, 
Vânzarea merge strună, după carte, 
Raiul găinilor coboară pe pământ, 
Nemângâiat albastru , roșu vânt. 
 
************************************* 
Toate căile se oglindesc undeva, 
 Constelațiile alfa-omega, 
 Ne luăm toiagul de pelerin 
și o pornim și nu murim. 
  
 
 

 
 
 
 
 

Ne-ngroapă șoaptele ușor, 
 Ne suntem ante-post-mergători, 
 Pare înalt Paradisul, o fi 
 Preum într-o gamă, doar nota si. 
 Auzi ticăitul, clip-cip-cirip, 
 Cum se destramă un om în nisip, 
 Doi oameni, iar dragostea urcă mereu, 
 Căile toate spre Dumnezeu. 

 

 
 

 Iubito, MAI AM DE TRĂIT 
 Câteva clipe, subit, 
 Voi dispărea în gol, 
 Nu voi mai fi, a fi? 
 Citit-ai pe A. de Vigny? 
 Să mori, să dormi, Hamlet, 
 Ce demn sună, om complet, 
 Mai dă-mi o clipă și tu, 
 Aria lui Duridu. 
 Aud râsul tău, aici, 
 De mult sunt un priculici.
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 

Un spațiu al ordinii, 
hazardului și haosului  

“Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.”  

Jorge Luis Borges 

 
lberto Manguel a visat toată viața să 
devină bibliotecar; n-a fost să fie, deși de 
cînd se știe trăiește printre cărți. De altfel, 

consideră că arta lecturii ne definește ca specie, 
cititul fiind o adevărată activitate creatoare. “Ceea 
ce rămîne invariabil este plăcerea de a citi, de a 
ține o carte în mîini și de a avea pe neașteptate 
acea senzație deosebită de uimire, de 
recunoaștere, acel fior sau acea căldură pe care 
cîteodată o anumită înșiruire de cuvinte le 
stîrnește în noi. A scrie despre cărți, a le traduce, a 
alcătui antologii sînt activități ce mi-au slujit drept 
justificare pentru această plăcere vinovată (de 
parcă plăcerea are vreodată nevoie de justificare!) 
și cîteodată chiar mi-au permis să-mi cîștig 
existența”, scrie Alberto Manguel. A prețuit lectura, 
cititul și printr-o experiență personală; pe cînd 
avea 16 ani, în 1964, lucra la Librăria Pygmalion 
din Buenos Aires unde l-a cunoscut pe Jorge Luis 
Borges, deja orb la acea vreme, care l-a rugat să 
vină la el acasă și să-i citească. Cei patru ani cît 
tînărul Alberto i-a citit lui Borges aveau să-i 
marcheze destinul, aveau să-l facă un talentat 
scriitor (Istoria lecturii, Biblioteca nopții, Un cititor 
în pădurea din oglindă), un apreciat traducător și 
cronicar literar, posesor al unei impresionante 
biblioteci de peste 30 000 de volume, aflată într-o 
fostă casă parohială renovată, din regiunea Poitou-
Charentes din Franța. 
 

Klementium, © Dreyer s.r.o., www.klementinum.com 
 

O bibliotecă adăpostită într-un fost hambar 
din care nu mai rămăsese decît un zid de piatră; 
acela era hotarul dincolo de care, după planurile 

lui Alberto Manguel, zidarii au ridicat biblioteca, 
“un tărîm al ordinii”, pe timpul zilei, “un labirint de 
linii drepte, care să faciliteze găsirea 
manuscriselor și care nu te lasă să te pierzi”; pe 
întuneric, “biblioteca este un spațiu închis, un 
univers al regulilor egocentrice”. Pentru Manguel, 
noaptea este timpul cînd sunetele se estompează, 
vocea gîndurilor e mai puternică, amintind celebra 
spusă a lui Hegel: “bufnița Minervei nu-și începe 
zborul decît la căderea serii.” Noaptea fantomele 
prind glas, biblioteca alăturîndu-se “zăpăcelii 
esențiale și vesele a lumii”. Nu orice cititor preferă 
să stea noaptea în bibliotecă; Montaigne dormea 
noaptea convins că trupul suferise îndeajuns ziua 
de dragul potolirii setei de cunoaștere, pentru 
lectură îi era suficientă șederea diurnă în 
bibliotecă: “Acolo îmi petrec cea mai mare parte a 
zilelor din viață și cea mai mare a orelor din zi; nu 
mă duc niciodată noaptea acolo”. Memorabilă este 
descrierea scriptorium-ului făcută de Umberto Eco 
în Numele trandafirului. Mulțimea ferestrelor și 
măiestria cu care erau făcute vitraliile făceau din 
încăperea octogonală una luminoasă, unde lumina 
intra în chipul cel mai curat cu putință, slujind 
scopului ei “care era de a ilumina munca cititului și 
a scrisului”. Întreg scriptorium-ul era dominat de 
claritas ”izvor al oricărei frumuseți și 
înțelepciuni”; în acea lumină care acționa ca un 
principiu spiritual lucrau miniaturiștii, caligrafii și 
copiștii. Același scriptorium devenea noaptea 
înfricoșător, iar ferestrele care ziua aduceau atîta 
lumină, noaptea nu lăsau să pătrundă nici măcar 
razele lunii. Încăperi cu două sau trei uși, 
coridoare pe care Guglielmo și Adso rătăceau, 
inscripții cu versete din Apocalipsul lui Ioan, peste 
care se adăuga întunericul și frica era tabloul 
nocturn înfricoșător al aceluiași scriptorium: 
“Pentru a găsi calea de a ieși dintr-un labirint nu 
există decît un mijloc. La fiecare răscruce nouă, sau 
nemaivăzută vreodată, calea de ieșire va fi 
contrasemnată cu trei semne. Dacă din pricina 
semnelor de mai înainte pe vreunul din drumurile 
răscrucii, se va vedea că acea cotitură a mai fost 
vizitată se va pune un singur semn pe calea de 
sosire. Dacă toate locurile de trecere au fost 
însemnate, atunci va trebui să se reia drumul, 

A 

http://www.esoterica.ro/2016/11/un-spatiu-al-ordinii-hazardului-si-haosului/
http://www.esoterica.ro/2016/11/un-spatiu-al-ordinii-hazardului-si-haosului/
http://www.klementinum.com/
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revenindu-se la locul de pornire. Dar dacă una sau 
două trecători ale cotiturii au rămas încă fără 
semn, se va alege unul dintre drumuri, oricare, 
punîndu-se pe el două semne.” Așadar, o bibliotecă 
misterioasă, un labirint în care meșteri iscusiți 
lăsaseră tot felul de capcane care să sperie și să-l 
îndepărteze pe cel atras doar de misterul și 
legenda ce pluteau în jurul bibliotecii; calea 
labirintică, ierburile magice ce răspîndeau 
îmbietoare arome sporeau și mai mult misterul. 
Cele cincizeci și șase de încăperi, patru 
heptagonale, restul pătrate, unele cu mai multe uși, 
altele doar cu una, erau un labirint neștiut, 
construit cu multă pricepere. 

Jorge Luis Borges scria că universul/bibliotecă 
este alcătuit dintr-un număr nedefinit de coridoare 
hexagonale, hexagonul fiind forma necesară a spa-
țiului absolut: “Biblioteca este o sferă al cărei 
centru perfect este oricare hexagon și a cărei 
circumferință este inaccesibilă.” Biblioteca a fost 
de nenumărate ori asemănată cu un labirint, un 
simbol fundamental al căutării, al înaintării pe 
calea inițiatică. Construit pentru a circumscrie un 
centru situat în mijlocul unei încrucișări de 
drumuri, labirintul este o realitate simbolică căreia 
constructorii i-au arătat secretul protejîndu-l toto-
dată. Sînt cunoscute labirinturile înscrise în pavi-
mentele catedralelor gotice, numite “drumul 
Ierusalimului” simbolizînd astfel un parcurs iniția-
tic, un parcurs al spiritului; simbolul labirintului 
este apropiat de cel al mandalei, amîndouă 
trimițînd la o aventură, la o călătorie al cărei scop 
este descoperirea drumului care duce către 
misterul ultim. Athanasius Kircher, gînditor din 
secolul al XVII-lea, susținea că interiorul planetei 
noastre ar fi un labirint. O bibliotecă trebuie să 
aibă structura unui labirint? Nu, pentru Alberto 
Manguel “biblioteca ideală este foarte accesibilă. 
Fără scări înalte, fără esplanade alunecoase, fără 
multitudini derutante de scări. Biblioteca ideală 
are ziduri călduroase din cărămidă sau din lemn. 
Biblioteca ideală nu este niciodată o hortus total 
conclusus.” 

Pe urmele lui Borges, și Manguel este convins 
că Biblioteca este fără sfîrșit, “Biblioteca există ab 
aeterno”, spunea Borges, cel care trăia cel mai de 
neîndurat chin pentru un împătimit cititor: 
orbirea. “În lumina vagă a unui amurg, literele se 
decolorară și se stinseră încet, încet, pierzîndu-și 
contururile și limpezimea, și, treptat, universul îl 
abandonă. O ceață persistentă îi înconjură mîna, 
noaptea începu să nu-și mai arate aștrii, pămîntul 
deveni nesigur sub pașii săi, totul se îndepărtă și 
deveni confuz. Un proces aproape lipsit de 
dramatism. Aproape fără dramatism, cu excepția 
unui detaliu. Borges tocmai fusese numit director 
al Bibliotecii Naționale. Paradisul, pe care alții și-l 
închipuie ca pe o grădină sau ca niște eterici nori, 
este pentru Borges biblioteca. Acum era toată a lui. 

Ironia era la ea acasă: Dumnezeu îi dăduse în 
același timp și opt sute de mii de cărți și noaptea 
ineluctabilă”, scrie Julian Fuck într-o carte despre 
literatură și orbire, ultimele rînduri amintind 
poezia lui Borges “Poemul darurilor”: “Reproș ori 
lacrimi nimeni să nu poată/ A socoti divina-i 
măiestrie/ Cînd El, cu o superbă ironie/ Mi-a dat și 
cărți și noapte deodată.” După Paul Groussac și 
José Marmol, Jorge Luis Borges era al treilea 
director orb al Bibliotecii Naționale din Buenos 
Aires. 

 

 
 

Dincolo de inovațiile tehnologice, dincolo de 
biblioteca digitală, biblioteca rămîne un spațiu al 
manuscriselor și al cărților, un loc al memoriei. 
Există un mod perfect de organizare a bibliotecii, 
există o bibliotecă ideală? Mulți cărturari au căutat 
răspuns acestor întrebări, alții au încercat să dea 
contur unui ideal al bibliotecii. Sigur, răspunsurile 
diferă nu doar în funcție de epoca istorică, de 
răspîndirea tiparului, a cărții, a practicii lecturii, ci 
și în funcție de așteptările cititorilor, autorităților 
publice, marilor colecționari. Filosoful german 
Gottfried Wilhelm Leibniz considera că valoarea 
unei biblioteci putea fi determinată doar de 
conținutul acesteia, de felul în care cititorii știau să 
se folosească de acel conținut, mai degrabă decît 
de numărul volumelor sau de unicitatea lor. 
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Pentru Leibniz, biblioteca era asemănătoare unei 
școli sau unei biserici, era un loc destinat 
instrucției și învățării, militînd totodată pentru 
facilitarea comunicării între cărturari, concepînd o 
organizare bibliografică națională. Leibniz a fost 
între 1690 și 1716 bibliotecar al bibliotecii ducale 
Brunswick-Luneberg din Hanovra și apoi la 
Herzog August Bibliothek din Wolfenbuttel. Două 
secole mai tîrziu aceeasi distincție avea să o facă și 
scriitoarea Virginia Woolf cînd își propunea să 
clarifice vechea confuzie între iubirea de 
învățătură și iubirea de lectură. “Omul învățat e un 
sedentar, un entuziast singuratic, ce scotocește 
prin cărți pentru a descoperi un grăunte de adevăr. 
Cititorul, pe de altă parte, trebuie să-și țină în frîu 
dorința de a învăța chiar de la început. Adevăratul 
cititor este în esență tînăr. E un om animat de o 
intensă curiozitate; de idei; cu mintea deschisă, 
comunicativ, un om pentru care lectura seamană 
mai degrabă cu un exercițiu vioi, în aerul curat de 
afară, decît cu un studiu între patru pereți; pentru 
el lectura nu e deloc o îndeletnicire sedentară”, 
scrie Virginia Woolf. Tinerețea, susține scriitoarea, 
este un răstimp al tulburătoarelor emoții și 
exaltări, al recunoașterii eroilor literari, al căutării 
companiei minților de prim rang. 

Acumularea cunoașterii universale era și țelul 
comun al eroilor lui Gustave Flaubert, Bouvard si 
Pécuchet, care s-au întîlnit întîmplător, pe 
bulevardul Bourdon, într-o zi toridă. De la primele 
fraze simțeau o plăcere nouă si o nebănuită 
bucurie, regăsindu-și ideile unul la celălalt, făcînd 
observații de tot felul. În scurt timp deveniră 
prieteni, petreceau împreună după-amiezile, 
vizitau muzee, erau interesați de numărul de 
volume din marea bibliotecă publică, audiau 
cursuri la College de France. Idealul lor de 
cunoaștere era nemăsurat, ambițios, cu mult peste 
încercarea lui Diderot de a aduna între copertele 
celebrei sale Enciclopedii toate cunoștințele 
vremii. Cînd Bouvard moșteni o importantă sumă 
de bani, viața celor doi luă o altă turnură; Bouvard 
cumpără o proprietate la Chavignolles, în 
Calvados, o fermă de treizeci si opt de hectare, 
dimpreună cu o casă și o grădină pe rod. Își 
amenajară ferma și casa spre admirația tuturor 
vecinilor. Curînd cei doi aveau să se scîrbească de 
lume, alegînd să nu mai aibă de-a face cu nimeni. 
Au început să aiba singuri grijă de gospodărie, au 
studiat manuale și tratate, au încercat să conserve 
carne și alimente, dar au eșuat, ceea ce i-a trimis la 
cursul lui Regnault, la noțiuni de atomicitate 
superioară, la lecții de anatomie, la cursuri și 
tratate de agricultură, literatură, arheologie, 
politică, îngrijirea animalelor, dar rezultatele erau 
dezamăgitoare. În final au descoperit că 
acumularea cunoașterii nu este cunoaștere. Borges 
imaginase într-o povestire o bibliotecă infinită, 
alcătuită din toate cărțile existente, și un personaj 

care compila o enciclopedie universală atotcuprin-
zătoare, pînă cînd văzu că proiectul său era 
redundant, enciclopedia lumii și biblioteca 
universală existau, erau lumea însăși. Alberto 
Manguel, cu bogata experiență de cititor, librar și 
scriitor susține că puterea cititorilor nu stă în 
capacitatea de a acumula informații, ci în darul de 
a interpreta lectura, de a crea asociații și amintește 
rolul lecturii în școlile talmudice și islamice, unde 
un învațat poate preface credința religioasă într-o 
forța activă: “În cadrul acestor culturi ale Cărții, 
cunoașterea nu se identifică cu acumularea de 
texte sau informații și nu se găsește nici între 
copertele cărții înseși, ci în experiența care se 
desprinde de pe pagină și se transformă într-o altă 
experiență, în cuvintele care se reflectă nu doar în 
lumea exterioară, ci și în ființa cititorului.” 

O bibliotecă în măsură să țină laolaltă scrierile 
tututor autorilor, din toate timpurile, este o utopie 
dincolo de orice închipuire; din varii motive orice 
bibliotecă este exclusivistă. “Fiecare bibliotecă este 
pusă în situația de a accepta si de a refuza. Prin 
definiție, fiecare bibliotecă este un rezultat al 
alegerilor și, prin urmare, aria sa de acoperire 
tematică este limitată. Și fiecare alegere exclude o 
alta, alegerea care nu a fost făcută. Actul lecturii se 
va desfășura întotdeauna paralel cu actul de 
cenzură”, observă Alberto Manguel. În orice act de 
achiziție pentru o bibliotecă este și o cenzură 
implicită, chiar și în cazul bibliotecilor publice, așa 
încît povara absenței este o caracteristică a 
oricărei biblioteci. Orice bibliotecă este însoțită de 
o dublură interzisă sau uitată, o bibliotecă în care 
se află cărțile ascunse, cărțile pe care puterea 
politică sau cea religioasă le consideră subversive; 
William Blake spunea că: “Amîndoi citim Biblia, zi 
și noapte,/ Dar unde tu vezi fapte, eu n-aud decît 
șoapte.” La sfîrșitul secolului al XVII-lea, iezuitul 
Jacob Gretser a publicat o apologie a cenzurii 
(Despre legile si obiceiurile privitoare la 
interzicerea, expurgarea și distrugerea cărtilor 
eretice și nocive), iar această carte este în opinia lui 
Alberto Manguel “istoria neoficială a acelor 
biblioteci colosale ale căror șoapte se aud din 
golurile de pe rafturi.” 

Biblioteca din Alexandria este una din 
paradigmele imaginare ale bibliotecii dintotdea-
una. Fondată în timpul dinastiei Ptolemeilor, în 
290 î. H. ea a contribuit la devenirea Alexandriei 
drept foaier al vieții culturale egiptene, elenistice 
și greco-romane. Istoria acestei biblioteci este 
indisociabilă de istoria practicilor lecturii și 
scriiturii, a activității intelectuale și științifice în 
general. Decizia politică de a concentra într-un loc 
cel mai mare număr posibil de cărți, de a le pune la 
dispozția unei elite intelectuale antrenează 
renașterea alexandrină. Alexandria sau biblioteca 
universală, visul regelui Ptolemeu întreținut de 
consilieri destoinici sau de Demetrios din Phalere, 
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format la școala lui Aristotel; constituirea 
colecțiilor era o afacere de stat, era dorința de a 
avea la un loc toate cărțile scrise pe pămîntul știut 
la acea vreme; orice carte aflată la bordul unui vas 
care ancora în Alexandria era copiată și de cele 
mai multe ori proprietarului îi era returnată copia. 
Biblioteca din Alexandria perpetua astfel într-un 
mod simbolic visul cuceritor și ecumenic al lui 
Alexandru cel Mare care voise să stăpînească 
lumea, din Extremul Orient pînă în Occident. 
Alexandria se afirmă ca noul centru al lumii, loc de 
convergență a producțiilor spiritului, popas 
obligatoriu pentru toți gînditorii, scriitorii și 
intelectualii vremii. Sigur, Egiptul Ptolemeilor nu 
era populat doar de erudiți ce ședeau la umbra 
bibliotecii; cultura era privilegiul elitelor eliberate 
de grijile materiale, consacrate doar celor ale 
spiritului. Zeci de copiști lucrau la transcrierea 
manuscriselor și aici apare paradoxul: acestea nu 
ofereau niciodată două versiuni identice ale 
aceluiași text, existau atîtea ediții ale Iliadei cîte 
copii manuscrise erau în circulație, în funcție de 
modificări, involuntare sau nu, corecturi mai mult 
sau mai puțin arbitrare. A stăpîni această prolife-
rare și varietate era una din mizele politice ale 
bibliotecii. Încă de pe vremea regelui asirian 
Ashurbanipal, secolul al VII-lea î.H., se făcuse o 
asociere între conducători și cuvîntul scris; 
Alberto Manguel crede că sub sceptrul unor astfel 
de conducători bibliotecile nu sînt temple ale 
cunoașterii, ci mai mult temple ale unor 
binefăcători. 

 

 

Dacă în cazul bibliotecilor depozitare ale 
manuscriselor, la copiere se mai strecurau inovări 
venite din partea caligrafilor, alta era situația 
expulzării unor titluri din bibliotecă, indiferent de 
natura persecuției, politică sau religioasă. Se spune 
că Amir ibn al-As i-a ordonat califului Omer să 
incendieze cărțile din biblioteca din Alexandria; 
Omer ar fi acceptat misiunea, rostind aceste 
cuvinte: “Dacă aceste cărți sînt în acord cu Cartea 
Sfîntă, atunci ele sînt redundante. Dacă nu, atunci 
sînt indezirabile. Oricum ar fi, ele trebuie aruncate 
în flăcări.” În vorbele lui Omer, Manguel simte 
fluiditatea esențială a literaturii: “Din cauza 
acesteia, continuă scriitorul argentinian, nici o 
bibliotecă nu este ceea ce și-a propus să fie, iar 
soarta unei biblioteci este adeseori decisă nu de 
aceia care au creat-o pentru meritele sale, ci de 
aceia care își doresc s-o distrugă pentru 
presupusele sale neajunsuri.” Nu toate situațiile în 
care au acționat cenzorii sînt identice, nu toate au 
avut aceleași urmări; au fost cărți interzise, 
ascunse cititorilor, dar care nu au fost distruse; nu 
puține au fost situațiile în care zeloși cenzori au 
transformat biblioteci întregi în ruguri. După 
cucerirea Mexicului și Americii Centrale, arhivele 
popoarelor precolumbiene au fost distruse în mod 
sistematic. Iată cum descrie poetul A.D. Hope 
arderea cărților maiașilor de conchistadorii 
spanioli: ”Diego de Landa, arhiepiscop de 
Yucatan/-Fie-i sufletul pios blestemat-/ Le-a luat 
toate cărțile cu poze drăcesti/ Și, azvîrlindu-le într-
un morman păcătos, le-a ars.” Un alt arhiepiscop, 
Juan de Zumarraga a procedat asemănător cu 
cărțile aztecilor, dar în același timp a creat prima 
tiparniță din Lumea Nouă din dorința de a tipări 
cărți necesare convertirii băștinașilor. Ca șef al 
Inchiziției a trimis trupe cu misiunea de a aduna 
obiecte de cult și cărți aztece pe care le-a ars în 
piața din Tlaltelolco. Contemporan cu cei doi, 
Diego Duran argumenta că era necesară 
cunoașterea religiei băștinașilor și cărțile ar fi 
trebuit păstrate, nicidecum arse. Conducătorii au 
avut totdeauna temeri cu privire la capacitățile 
subversive ale cuvîntului scris. “Uneori, aceștia 
cred că nici arderea cărților nu este suficientă. 
Bibliotecile, prin însăși natura lor, nu doar afirmă, 
ci pun sub semnul întrebării autoritatea puterii. 
Depozitare ale istoriei sau izvoare ale viitorului, 
ghiduri sau îndrumătoare pentru vremuri grele, 
simboluri ale autorității trecute sau prezente, 
cărțile dintr-o bibliotecă nu se rezumă la ceea ce 
conțin și, încă de la începuturile scrierii, au fost 
considerate o amenințare”, notează Alberto 
Manguel cu tristețe, gîndind la rugurile de cărți 
care au întunecat istoria umanității. 

Florența, floarea vestită a Renașterii sub 
mecenatul lui Lorenzo Magnificul, Florența lui 
Leonardo da Vinci și a lui Rafael, a lui Marsilio 
Ficino și a lui Pico della Mirandola, a lui Botticelli 
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și a lui Donatello, a fost și orașul dominicanului 
Girolamo Savonarola care a ajuns să conducă 
destinele cetății. Florența, care devenise în ochii 
predicatorului un nou Babilon, sălaș al tuturor 
relelor, a fost supusă unor reforme politice, morale 
și spirituale, în scopul de a deveni un nou Ieru-
salim. Nu vedea în lumea care îl înconjura decît 
depravare și decadență, încît frumosul Carnaval 
florentin devenea o procesiune în care tinerii ce 
făceau parte din milițiile virtuții mergeau din 
poartă în poartă și adunau în coșuri nu vin și 
merinde, ci embleme ale “vanității”, parfumuri, 
oglinzi, podoabe, Decameronul lui Boccacio sau 
Morgante a lui Pulci. Toate erau aruncate în 
flăcările care ar fi trebuit să purifice Florența. 
Ardoarea reformei l-a dus pe Savonarola pe același 
rug unde cu cîțiva ani în urmă el însuși arsese 
cărți. În seara zilei de 10 mai 1933, în fața Univer-
sității din Berlin, regimul nazist a ordonat arderea 
simbolică a unor cărți, au ars cărți scrise de Hein-
rich Mann, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Marcel 
Proust, André Gide, H.G. Wells. Cîțiva ani mai tîrziu 
regimul nazist se mîndrea cu distrugerea 
Academiei Talmudice din Lublin și arderea a zeci 
de mii de cărți. Alteori gesturile oamenilor sînt un 
atentat la memoria umanității; cînd trupele anglo-
americane au atacat Irakul lui Saddam Hussein, 
militarii au asistat pasivi la distrugerea și jefuirea 
Arhivelor Naționale, Muzeului Arheologic și 
Bibliotecii Naționale din Bagdad; tablițe cu scriere 
de acum șase mii de ani, manuscrise și cronici 
medievale au dispărut pentru totdeauna. 

 

 

În catedrala Saint Cecile din Albi, în sudul 
Franței, se află o frescă  din secolul al XV-lea care 
înfățișează o scenă din Judecata de Apoi, în care 
suflete chemate în ceruri mărșăluiesc, goale, în 
întîmpinarea sorții, purtînd în dreptul pieptului 
cîte o carte deschisă, după cum scrie în Apocalipsă: 
“Și am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, 
stînd înaintea tronului și cărțile au fost deschise; și 
o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieții; 
și morții au fost judecați din cele scrise în cărți, 
potrivit cu faptele lor.” Fresca din Albi, citatul din 
Apocalipsa și viața trăită printre cărți îi prilejuiesc 
lui Alberto Manguel o frumoasă meditație: “cărțile 
noastre vor depune mărturie în favoarea sau 
împotriva noastră, cărțile noastre sînt o reflexie a 
ceea ce sîntem și a ceea ce am fost, cărțile noastre 
cuprind acele pagini care ne-au fost date din 
Cartea Vieții. Vom fi judecați în conformitate cu 
acele cărți pe care le numim ale noastre.” Cu 
siguranță o bibliotecă este reflexia deținătorului și 
a asociațiilor implicate în  alegerile sale. Manguel 
se întreabă dacă este cu putință alcătuirea unei 
biblioteci în care ordonarea asociativă să 
configureze un labirint care să nu-l sperie pe un 
cititor neinformat asupra desenului trasat de 
deținător. O astfel de bibliotecă a fost cea a lui Aby 
Warburg, o bibliotecă în care cărțile erau așezate 
în funcție de concepția lui Warburg asupra 
universului, cărțile de filosofie erau lîngă cele de 
astrologie, magie și folclor, cele de lingvistică erau 
lîngă volumele de teologie, poezie și artă. În 1920, 
filosoful Ernst Cassirer a cerut să viziteze 
Biblioteca Warburg, iar la sfîrsitul vizitei a spus: 
“Nu o să mai vin niciodată aici. Dacă m-aș întoarce 
în labirintul ăsta, aș sfîrși prin a-mi pierde calea.” 
Mai tîrziu, filosoful avea să afirme că “Biblioteca 
[lui Warburg] nu este doar o colecție de cărți, ci un 
catalog de probleme. Și nu cîmpurile tematice ale 
bibliotecii mi-au provocat această impresie 
covîrșitoare, ci însuși principiul conform căruia 
era organizată biblioteca, un principiu cu mult mai 
important decît simpla extensie a subiectelor 
abordate. Aici, într-adevăr, istoria artei, istoria 
religiei și a miturilor, istoria lingvisticii și a culturii 
nu erau doar alăturate, ci erau legate unele de 
altele și, apoi, erau cu toate legate de un centru 
ideal unic.” 

“Toate sînt deșertăciuni”, scria Ecclesiastul, 
adăugînd “scrisul de cărți este fără sfîrșit, iar 
învățătura multă este oboseală pentru trup.” 
Acesta este sensul consacrat al traducerii ebraice, 
în vreme ce în traducerea aramaică fiul este 
îndemnat să scrie nenumărate cărți de 
înțelepciune, la nesfîrșit, și să reflecteze la 
slăbiciunea trupului. De treizeci de veacuri 
omenirea trăiește odiseea cuvîntului, la început 
rostit, apoi scris. 

●
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Ubertino da Casale:  
un geniu necunoscut în România 

 
 

pera lui Ubertino da Casale nu este 
cunoscută în spațiul filosofic românesc și, 
constituind un subiect până acum deloc 

explorat, pentru a ajunge la concluzii pertinente 
considerăm că sunt necesare cercetări detaliate 
pentru a înțelege concepţia operei sale; posibilele 
motive pentru care aceasta nu a fost cunoscută și 
studiată în România ne sunt total necunoscute. 
Așadar, în lucrarea de față vom realiza un amplu 
studiu sistematic, pornind de la înțelegerea 
spiritului filosofico-mistic ubertinian. 

Pentru a înțelege universul operei lui Ubertino 
da Casale7, se cuvine prezentată mai întâi 

                                                 
7 Majoritatea informațiilor despre Ubertino până în momentul 
când a scris opera Arbor vitae crucifixae Jesu (1305) reies încă 
din primul Prolog, însă cronologia nu este întotdeauna foarte 
clară. Ubertino s-a născut la Casale Monferrato într-o mănăstire 
franciscană din Vercelli, o provincie din Genova. El a fost primit 
în Ordinul Franciscan (Frații Minori) la vârsta de 14 ani. 
Cercetătorii nu ajung la un acord asupra perioadei imediat 
următoare a vieții lui. Unii dintre ei cred că el a rămas în 
provincie pentru o perioadă semnificativă, până în 1284-1285; 
alții cred – pe baza propriei sale mărturii – că a studiat timp de 
nouă ani și, după încheierea uceniciei, a plecat la Paris, 
rămânând acolo până în anul 1284. În orice caz, el a trăit între 
anii 1285-1289 (datele cu care toți cercetătorii sunt de acord) 
în Conventul Santa Croce din Florența. Acolo, el a fost, probabil, 
un lector subordonat, până când – spune el – a ocupat postul de 
lector, aflând, în cea de-a cincizecea zi, de moartea lui Giovanni 
de Parma, care a avut loc în martie 1289. Se pare că studiile lui 
Ubertino de la Paris au precedat această perioadă florentină; 
mai mult de-atât, așa cum susțin unii cercetători, el a mers la 
Paris numai după anul 1289. Ubertino asociază Parisul cu un 
timp în care a fost relaxat și foarte ambițios. El ne spune că 
venirea lui în Toscana a fost însoțită de o îndreptare spre o 
viață mai ascetică. Jumătate din perioada șederii sale de patru 
ani în Florența a coincis cu lectoratul de acolo al reformatorului 
Pietro de Giovanni Olivi, care va avea cea mai mare influență 
asupra lui. În această perioadă Ubertino ar fi fost expus la 
doctrina „Olivi de pauperi usus”, sau „utilizarea sărăciei” 
(jurământul sărăciei), ca un mod esențial de viață franciscană – 
care presupune folosirea austeră a resurselor materiale. El 
trebuie să fi auzit de prezicerea lui Pietro de Giovanni Olivi 
despre persecuția Bisericii spirituale de către Biserica așa-
numită pământească. Primele întâlniri ale lui Ubertino cu Pietro 
de Giovanni Olivi și cu Margareta de Cortona, Cecilia din 
Florența și Giovanni de Parma (care a fost pentru o perioadă la 
Greccio) trebuie să fi avut loc chiar înainte, sau în timpul anilor 
1285-1289. Întâlnirea lui crucială cu Angela de Foligno se poate 

atitudinea sa față de propria-i experiență trăită la 
Paris și Florența, de viața franciscană și de 
contextul cultural, filosofic și religios al conven-
tului La Verna din regiunea Toscana, Italia.  

Chiar de la început se cuvine să subliniem 
câteva detalii importante despre Ubertino. El s-a 
născut la Casale Monferrato în 1259. În 1273 intră 
în Ordinul Franciscan, mai precis în orașul Genova. 
Studiile le face în Toscana între anii 1285-1289, 
aici intrând în contact cu un cerc de laici devotați 
Bisericii, dar și cu teologul Pietro de Giovanni Olivi 
care, în acel timp, era profesor la Studio Teologico 
Francescano di Santa Croce din Florența. Tot 
atunci, o întâlnește pe Margareta de Cortona, iar în 
orașul Greccio îl întâlnește pe ex-Ministru General 
al Ordinului, Giovanni de Parma. Ubertino ajunge 
la Paris între anii 1289-1298 pentru a-și completa 
studiile, loc în care, datorită spiritului destul de 
laicizat, se îndepărtează de spiritualitatea 
franciscană, pe care o va recupera câțiva ani mai 
târziu, atunci când o va întâlni pe mistica Angela 
de Foligno8. 

                                                                          
să fi avut loc chiar în acest timp. Există și dovezi contradictorii 
în manuscrise cu privire la data acestei întâlniri: „În al douăzeci 
și cincilea an al religiei – credinței mele” spun unii. În 
conformitate cu cele susținute de Ubertino, acestea au fost 
întâlnirile care au dus la convertirea sa reală. Este greu de 
crezut că el apoi ar fi recidivat în ceea ce el numește relaxare și 
ambiție. Ubertino a învățat foarte mult de la Pietro de Giovanni 
Olivi care locuia în conventul Santa Croce din Florența; dar, 
spre deosebire de Olivi, el nu a avut vocația de a fi un teolog 
profesionist, sau de a continua ca lector. În schimb, Ubertino a 
abandonat activitatea de predare pentru a deveni un predicator 
zelos, călătorind prin Toscana, Umbria, Marche și denunțând 
atât diverse erezii cât și alte devieri din Biserică. Reiese clar din 
opera Arbor vitae că el a considerat demisia Papei Celestin al V-
lea și alegerea ulterioară a Papei Bonifaciu al VIII-lea ca fiind 
nelegitime, un punct prin care se deosebea de Pietro de 
Giovanni Olivi. Cât de departe a mers Ubertino în exprimarea 
acestor opinii radicale în predicile sale publice este incert, dar 
unele indicii ale  opiniilor sale trebuie să fi ajuns la Papa 
Benedict al XI-lea, deoarece Papa l-a chemat și a fost obligat să 
facă pocăință. 
8 A se vedea C. CARGNONI, Due e Trecento. Alle origini della 
spiritualità italiana, în Storia della spiritualità italiana, Coord. 
Petro Zovatto, Ed. Città Nuova, Roma 2002, p. 136. G. D’URSO, 
La beata Angela e Ubertino da Casale, în Vita e spiritualità della 

O 
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După ce a ajuns în conventul franciscan La 
Verna, Ubertino a meditat asupra vieții sale, dar 
mai ales asupra misterului pătimirii lui Cristos. Se 
simțea un păcătos și nu merita să locuiască în acel 
loc sfânt; cu cât păcatele sale erau mai mari, cu atât 
mai mult Isus îi oferea haruri din abundenţă. Aici 
se vindecă de rătăcirile sale experimentate la Paris 
și, în același timp, își eliberează sufletul de amorul 
propriu, meditând la slava lui Dumnezeu și la 
reforma Bisericii, la schimbarea în bine a vieţii, 
mai ales atunci când trebuie să converseze cu 
semenii săi. Pentru a nu fi deranjat de confraţii lui, 
Ubertino se va retrage într-o cameră timp de un 
an, unde va reflecta. Cu toate acestea, unii îi cereau 
un comentariu asupra Sfintei Scripturi, alţii o 
predică, o interpretare din cartea Apocalipsei sau 
o istorisire a vieţii şi a pătimirii lui Cristos. 
Propriul zel dovedea că avea o gândire înaltă 
despre virtuţi9.  

Pe de altă parte, confrații lui l-au însoțit pe 
Ubertino în reflecțiile sale filosofice, ajutându-l în 
momentele critice ale existenței sale; îl ajutau cu 
rugăciunile și cu bunăvoinţa lor și de multe ori îl 
provocau într-ale filosofiei, voind să-l facă pe 
Ubertino să comunice cel puţin impresiile lui 
asupra pricipalelor teme pe care le va trata în 
operele sale. Obosit de solicitările lor neîncetate, 
Ubertino va accepta provocarea lor, dar cu condiţia 
ca unul dintre frați să scrie după cum el dicta. De 
exemplu, în anul 1305, atunci când a început opera 
Arbor vitae crucifixe Jesu, abia rostind primul 
verset: Jesus futura previdens, că se şi simţi împins 
de duhul divin să expună durerile celui Răstignit, 
nu numai pentru a le comunica fraţilor lui 
preaiubiţi, dar şi pentru edificarea celor care 
aveau devoțiune faţă de suferinţele Răscumpă-
rătorului10. De atunci, inspiraţia l-a cuprins în 
întregime, iar el a început să descrie toată viaţa lui 
Cristos, apoi durerile Bisericii şi viciile duşmanilor 
lui Isus, în sfârşit, tot ce reflectase asupra Lui 
însuşi, începând cu veşnicia, viaţa şi slava Sa. 

Ubertino are o reflecție matură și totodată 
puternică, fiind convins că intervenţia divină avea 
să vină în întâmpinarea sa. Ca o exemplificare 
concretă, vom menţiona  capitolul al IX-lea, Jesus 
pro nobis indigens, din cartea a III-a, remarcabil de 
amplu și de bogat în semnificații filosofice și 
teologice: el consideră că duhul lui Cristos este cel 
care l-a ajutat să reflecteze din perspectivă 
filosofică și teologică asupra acestei realități a 

                                                                          
beata Angela da Foligno, (Atti Convegno 1985), Perugia 1987, 
pp. 155-170. 
9 Mai multe detalii pot fi găsite în R. CEGNA, L’Opus arduum 
valde: da Gioacchino a Guglielmo predicatore evangelico în 
Annali di Scienze Religiose 5.1 (2012), pp. 199-220. 
10 Jesus futura previdens este titlul cap. IX din cartea 
incunabulului O.c., prolog, fol. IIIb, care poate fi găsit și în C. 
FRÉDÉGAND, L'idéalisme franciscain spirituel au XIVe siècle: 
étude sur Ubertin de Casale. Vol. 28. Bureau du Recueil, 1911. 

Mântuitorului. Aceeaşi idee a fost regăsită în mai 
multe capitole.  

Din proprie inițiativă, Ubertino le-a prezentat 
fraților săi franciscani limitele sale profunde 
pentru timpul trecut şi prezent, care l-au îndemnat 
să redacteze fără o reflecție prealabilă scrierile 
sale. Nu ne putem îndoi că nu ar fi simțit părere de 
rău pentru cele experimentate în Paris, pentru 
acele devieri care nu ar fi fost conforme cu spiritul 
trăirii franciscane, însă, prin reflecțiile sale, a ajuns 
la o stare de exaltare mistică, am spune, excesivă, 
atribuindu-i responsabilitatea lui Cristos pentru 
cele petrecute în viața sa. Totuşi, era convins că 
prin scrierea multor opere, el putea fi 
instrumentul cu care Dumnezeu se manifesta în 
lumea în care trăia. Considera că toate cele 
cuprinse în opera sa vin de la El: „Eu declar: 
Cristos mi-a inspirat tot ceea ce am scris asupra 
umanităţii lui, asupra Maicii sale Sfinte, multiplele 
dureri ale Inimii sale şi ale trupului său şi asupra 
revelaţiei lui în lume”11.  

Sinceritatea scrierilor sale se întrevede chiar 
și atunci când nu ezita să-i arate cu degetul pe cei 
pe care-i credea vinovaţi de neascultare față de 
învățătura creștină, având în vedere că el este 
purtătorul de cuvânt al unui Dumnezeu care 
așteaptă ca oamenii să se întoarcă la El cu o inimă 
sinceră și reînnoită. În alcătuirea textelor sale îi 
vin în ajutor două persoane care îi marchează 
definitiv viața: Cecilia de Florenţa şi Angela de 
Foligno care, mai apoi, l-au încurajat în momentele 
de îndoială și, mai ales când boala şi obstacolele îl 
asaltau. Se mai alătură și o persoană dintr-o 
familie nobilă din Città di Castello, al cărei nume 
nu ne este cunoscut. Faima sfinţeniei acelei per-
soane era cunoscută în toată regiunea Toscanei; 
ducea o viaţă austeră şi experimentase extazul 
mistic, oferindu-i lui Ubertino un sprijin neaşteptat 
de preţios. Chiar dacă era fără știință de carte, ea 
avea o abilitate excepțională în arta contemplației 
și îl învăţa lucruri pe care nu le putea cunoaşte 
nimeni numai cu ajutorul rațiunii umane. Ea este 
cea care îi va spune că va termina opera în luna 
septembrie: îtnr-adevăr, Arbor a fost finalizat pe 
28 septembrie 130512. 

 
 Importanța și persistența influenței lui 

Ubertino da Casale asupra aripei radicale a 
mișcării franciscane au fost recunoscute pe deplin, 
plecând chiar de la scrierile sale. Datele și 
informațiile despre viața și opera sa se găsesc în 
biografia lui Huck, Knoth și Callaey, într-o lungă 
monografie a așa numitului Martini, și într-un 
articol al lui Godefroy în Dictionnaire de Théologie 
Catholique. Ubertino nu a fost ignorat de nici un 
istoric modern al Ordinului Franciscan.  

                                                 
11 C. FRÉDÉGAND, op. cit., p. 58. 
12 Cf. C. FRÉDÉGAND, op. cit., p. 60.  
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Ca și în timpul vieții sale, el a atras multă 
admirație, dar și multă ostilitate; din scrierile sale 
reiese că este recunocut ca fiind atât avocatul 
idealului riguros al trăirii în sărăcie, cât și 
apărătorul necompromis al opiniilor maestrului 
său Giovanni Pietro Olivi; în acelaşi timp, el apare 
ca un critic neîndurător a ceea ce el considera a fi 
învățătura adevărată a creștinismului. Lucrările 
sale, oricum ar fi ele, rămân dispersate în mare 
parte. Tratatele controversate care s-au păstrat și 
care au fost scrise în timpul Conciliului din Viena 
(1310 - 1312) au fost publicate, dar un tratat 
important scris mai târziu, Tractus de altissima 
paupertate, există doar în manuscris. Principala lui 
lucrare rămâne, totuși, Arbor vitae crucifixe Jesu, a 
cărei ediție critică a fost promisă de P. Aquilim 
Emmen de la Colegiul Sf. Bonaventura la 
Quaracchi, fiind tipărită o singură dată, la Veneția, 
în 1485, de către Andreas de Bonetis din Pavia, și 
doar un număr limitat de biblioteci au fost 
privilegiate să păstreze o copie.  

Conform celor spuse de Ubertino, opera Arbor 
vitae crucifixe Jesu a fost finalizată în anul 1305, 
ceea ce avea să confirme cele spuse de tânăra 
necunoscută din Città di Castello. Pentru un timp, a 
știut despre operă doar un cerc restrâns, deși a 
fost o sursă de inspirație atât pentru frații 
franciscani atunci când meditau, cât și pentru 
Dante Aligheri atunci când îl va descrie pe sfântul 
Francisc de Assisi în Divina comedie, în a treia 
parte a operei intitulat Paradisul. În anii următori, 
scrierile sale au devenit destul de cunoscute, iar 
manuscrisele lui s-au răspândit în Italia, Spania, 
Portugalia, Franța, Germania, Belgia și Anglia13. 

Un aspect deosebit este şi următorul: un 
compendiu latin din primul prolog din Cartea I și o 
parte din Cartea a V-a au devenit cunoscute sub 
titlul Tractatus de septem statibus Ecclesie; 
lucrarea a fost tipărită ceva mai târziu în orașul 
Veneția între anii 1516 și 1525. De asemenea, din 
operă, au fost publicate separat și versurile în 
latină, de către J. de Burgofranco, la Pavia, în 1490, 
la sfârșitul tratatului lui pseudo-Bonaventura, 
Meditationes devotissime totius vite domini nostri 
Jesi Christi. De exemplu, manuscrisele din Cartea a 
IV-a traduse în italiană pot fi găsite în Biblioteca 
Națională din Napoli, la University Library din 
Aberdeen, și la Biblioteca Centrală din Perugia.  

Istoricul Alippa Aloppo transcrie și el 
fragmente într-un codex intitulat Il Volgarizza-
mento Fabbrianese dell’Arbor Vite di Frate Ubertino 
de Casale, continuând să facă cunoscut conținutul 
cărții care, spune el, a fost redactattă la începutul 

                                                 
13 Cf. F. CALLAEY, L’idealisme franciscain spirituel au XIV siecle. 
Etude sur Ubertin de Casale, și L’Influence et la Diffusion de 
L’Arbor Vite d’Ubertin de Casale, Rev. D’Hist. Eccles. XVII, 1921, 
535 – 546 și adăugările lui M. Bihl, Arch. Fran. Hist. IV, 1911, pp. 
594-599. 

secolului al XIV-lea14. O traducere în italiană a fost 
tipărită la Foligno în 1564 cu următoarea formulă 
introductivă: „Începe a patra carte despre Patima, 
Învierea și Înălțarea (Domnului) scrisă de 
Ubertino și tradusă din limba latină în limba 
italiană vulgară, dedicată părintelui Lorenzo de 
Foiano, aparținând Ordinului Predicatorilor, lector 
al sfântului Dominic de Foligno (Incomincia il 
quarto libro d’Ubertino de la Pasione, Resurreczione 
et Ascensione de Cristo, tradotto del latino in 
volgare per il padre Fra Lorenzo de Foiano del 
Ordine de Predicatori, lettore in San Domenico di 
Foligno)”. Pe lângă aceasta, mai sunt pasaje în 
limba italiană despre sărăcie din cărțile a III-a și a 
IV-a, incluse într-un manuscris din tratatele 
Franciscane din Biblioteca Vallicelliana în Roma 
(cod. B. 131, ff. 61-70); de asemenea, au fost 
incluse capitolele din Cartea I, II și IV, în Corona de 
la Vergine Maria sive sete’ alegreze, tipărită în 
Veneția, cca. 1500 (pentru acestă ultimă lucrare, 
vezi Arch. Fran. Hist. IV (1911), 366). O altă 
traducere imprimată a părților din Arbor vitae 
Crucifixe Jesu este cea a primului prolog din Cartea 
I, Cap. 9 al Cărții IV și Capitolele 3 – 9 din Cartea V 
realizată de F. Casolini (Lanciano, 1937). 

Opera a fost făcută cunoscută și în alte limbi 
decât în cea italiană. În 1404, Regele Martin de 
Aragon i-a cerut Papei Benedict al XIII-lea să-i 
trimită o copie din Arbor vitae crucifixae Jesu, 
pentru traducerea în catalană de către Johan 
Exemeno. Aceasta s-a dovedit a fi prea dificilă, dar 
în dedicaţia lui către Rege la Contemplacio de la 
santa quarentena, Exemeno afirmă că nu a încercat 
să denatureze doctrinele lui Ubertino15. La 
sfârșitul secolului al XV-lea, o traducere a celor 
cinci cărți din Arbor vitae16 a fost completată de 
Alonso Ortiz din porunca Reginei Isabella.  

Jean Gerson, în tratatul său intitulat Opera, 
avertiza o erezie ascunsă sub fața fascinantă din 
Arbor vitae17. Unele manuscrise cenzurate din 
lucrare (Cartea V, cu denunțarea violentă a lui 
Bonifaciu al III-lea și a lui Benedict al XI-lea despre 
istoria ecleziastică ca o luptă între Biserica 
spirituală și cea pământească) sunt indicii 
îndepărtate ale sentimentelor trezite în rândul 
ecleziasticilor. Totuși, după mărturiile indicate de 
Arhiva de documente istorice din Franța, opera 
fost bine privită, și chiar era de dorit, căci 
constituia o sursă de inspirație pentru cei care 

                                                 
14 Cf. A. ALIPPO, Il Volgarizzamento Fabbrianese dell’Arbor Vitae 
di Frate Ubertino da Casale (con un saggio nel testo), “Atti M. 
Dep. Stor. p. Marche”, III Serie 1 (1916), fasc. 1, pp. 188-197. 

15 Scrisoarea Regele Martin către Papa și o alta cu referire la 
Contemplacio a lui Exemeno sunt tipărite la Rubio y Lluch, I 
Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, 
Barcelona, 1908, I, pp. 428-429, 439; tratatul Ms. 240 din 
Biblioteca Centrală din Barcelona. 
16 O autobiografie și o copie există acum într-o formă mutilată 
la University Library din Salamanca. 
17 J. GERSON, Opera, Vol. I, Paris 1606, p. 573. 
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scriau diferite tratate, chiar dacă uneori 
considerau înțelept să citeze scrierile lui fără să îi 
menționeze numele18. Influența literară a fost 
confirmată și în rândul celor care tratau diferite 
argumente teologice, mistice și filosofice în spațiul 
italian, dar și în variatele ramuri ale mișcării 
franciscane din Spania. De exemplu, Ubertino a 
avut o infuență mare asupra unor mistici spanioli, 
precum Ossuna și Juan de los Angeles; iar, din 
diverse analize, se poate spune despre sursa 
misticismului Sf. Ecaternia de Siena că a avut un 
mare impact și asupra gânditorilor Ordinului 
Dominican.  

 
Doi dintre contemporanii lui Ubertino, 

Gruytrode Carthusian și Trithemius Benedictin au 
dat mărturie despre faima de sfințenie pe care o va 
demonstra în ultima parte a vieții sale; dar nu au 
lipsit nici acuzațiile sau reproșurile cu privire la 
reputația sa, iar din cauza acestora a avut de 
suferit, fiind atacat de scriitori precum Nicola 
Papini, care l-a condamnat ca fiind în același timp 
problematic și ipocrit. Chiar dacă suspiciunile cu 
privire la persoana lui mai persistă, el este 
recunoscut de cercetători la nivel general, alături 
de Angela Clareno19 și Alvarus Pelaguis20, ca fiind 
una din figurile cele mai semnificative din istoria 
Ordinului Franciscan al timpului său. 

Cu privire la compoziția, sursa și inspirația 
operei Arbor vitae crucifixe Jesu și la motivele care 
vor frâna mai târziu cariera lui Ubertino, există 
multe probleme nerezolvate. E clar că nu avem 
detalii despre Ubertino, de exemplu că ar fi 
exagerat când a spus că Arbor a fost scrisă în cele 
trei luni și șapte zile din perioada penitențială pe 
care a trăit-o pe muntele La Verna, și, totodată, 
considerăm că nu era posibil să consulte în grabă 
și fără a reflecta tratate importante pe parcursul 
scrierii operei, și că întreaga lucrare a fost creată 
fără nici o meditare la experiența vieții sale 

                                                 
18 A se consulta Arhiva istorică a Franței, secțiunea II, 1909, 
616. 
19 Angelo Clareno s-a născut la Chiarino în jurul anului 1255 și a 
decedat în orasul Marsicovetere la 15 iunie 1337); a fost frate 
al Ordinului Franciscan şi a aderat la gruparea așa numiților 
spirituali, devenind una dintre vocile cele mai active ale 
grupării. A se vedea și următoarele texte: G. L. Potestà, Angelo 
Clareno dai poveri eremiti ai fraticelli, Roma, ISIME, 1990 e Id., 
La duplice redazione della Historia septem tribulationum di 
Angelo Clareno, în Rivista di storia e letteratura religiosa, 38, 
2002, pp. 1-38. P. Vian, Angelo Clareno e Ubertino da Casale: due 
itinerari a confronto, în Angelo Clareno francescano, pp. 167-
225. 
20 Alvarus Pelaguis s-a născut în anul 1280 în orașul Siviglia și a 
decedat în anul 1350. Acesta a fost un teolog de origine 
spaniolă. Este cunoscut ca având o viață tumultoasă, trăind prin 
Bologna, iar mai apoi a devenit frate franciscan în 1304. După 
această dată se deplasează la Roma și mai apoi la Avignon între 
anii 1330-1332. El a scris un tratat foarte important, cunoscut 
sub numele De Planctu Ecclesiae, în care evidențiază 
supremația Bisericii.  

marcate de slăbiciuni pământești și fără nici o 
preocupare pentru organizarea sau forma operei.  

Unul dintre specialiștii tratatului ubertinian, 
Gabriele Zaccagnini, susține că există indicații 
solide cum că multe din secțiunile din operă sunt 
bazate pe tratate anterioare și pe reflecții de o 
maturitate ieșită din comun21, însă este probabil că 
mai întâi a fost completată Cartea IV și aceasta ar fi 
partea la care am făcut referire mai sus. Pe de altă 
parte, sursele ei nu au fost explorate pe deplin, 
dar, cu siguranță, autorul a fost capabil să citeze 
din mulți Părinți, din Sf. Bonaventura, din 
nenumăratele scrieri ale lui Olivi22, apoi din 
Izvoarele Franciscane despre sărăcie și legendele 
Sf. Francisc, din Hugo de Digne23 și probabil din 
Angela de Foligno. Stilul lucrării este rafinat și 
spontan, dar construcția ei este misterioasă, iar 
pentru a o aduce în această formă în care 
cunoaştem azi au fost necesare multe intervenții 
din partea autorului. 

Ubertino a exprimat în opera sa un ideal al 
sărăciei care a fost necompromis și extrem, 
specificând totodată că nu i-a fost dificil să arate ce 
anume Sf. Francisc i-a îndemnat pe frații săi, însă 
era dificil să pună în practică învățăturile sale. Tot 
în scrierile sale el se referea la documentele papale 
considerându-le ca pe ceva greu de realizat în 
drumul perfecțiunii, mai ales ca pe un ideal greu 
de realizat în sânul Ordinului Franciscan. El i-a 
considerat pe papii Bonifaciu al VIII-lea și pe 
Benedict al XI-lea personaje inadecvate, 
abandonând cele mai moderate poziții ale lui 
Pietro di Giovanni Olivi atunci când a afirmat că 
alegerea unui anumit papă ar fi invalidă, având în 
vedere că predecesorul său, Celestin al V-lea nu a 
putut renunța la oficiul său în mod legitim24. 
Teoriile istorice pe care el le-a explicat erau bazate 
pe adaptările lui Olivi la doctrinele Joachimite în 
Postilla, dar Ubertino a mers mult mai departe 
decât maestrul său, aplicând o profeție a relelor 
din Biserică, în special, în rândul ierarhilor și 
evenimentelor din timpul lui. 

Nu există o evidență cum aceste puncte de 
vedere controversate exprimate în operă au fost 
citate împotriva lui Ubertino sau chiar împotriva 
propriei sale activități literare. Chiar dacă poziția 

                                                 
21 Cf. G. ZACCAGNINI, La spiritualità dell’Arbor Vitae Crucifixe 
Jesu di Unertino da Casale, în Ubertino da Casale nel VII 
centenario dell’Arbor Vitae Crucifixae Jesu, Coord. Gabriele 
Zaccagnini, Tipografia Pegaso, Firenze 2007, pp. 52-53. 
22 A se consulta în special opera Postilla in Apocalypsium a 
autorului Pietro di Giovanni Olivi. 
23 Hugues de Digne, născut la Digne-les-Bains în anul 1205, 
decedat în 1256. A fost un frate franciscan din secolul al XIII-lea, 
predicator, ministru provincial, comentator la Regulei 
Franciscane, fiind influențat de scrierile lui Gioacchino da Fiore 
şi precursor al marilor spirituali din Franța și Italia. 
24 Ubertino a citat argumentele lui Olivi în favoarea dreptului 
demisiei papale doar ca să se li se împotrivească; vezi Oliger, P. 
Livarius, ”Petri Iohannis Olivi De renuntiatione Papae Coelestini 
V Quaestio et Epistola„ , Arch. Fran. Hist., XI, 1918, pp. 309-373. 
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lui a fost mult mai radicală decât a lui Pietro di 
Giovanni Olivi, a făcut efortul să-l apere pe 
venerabilul său maestru, ceea ce pare că l-a condus 
la fugă și exil. Dar pentru mulți ani, datorită 
protecției importante a cardinalilor precum 
Napoleon Orsini și a puterii lui de a trata și a 
dezbate anumite problematici, Ubertino a scăpat 
de combatanții lui și a continuat să aibă o voce 
influentă la curtea papală din Avignon25.  

În timpul disputei dintre franciscanii așa-
numiți spirituali și franciscanii conventuali de la 
Conciliul din Viena, Ubertino a fost reprezentantul 
unui grup mai tradiționalist, iar tratatele pe care 
le-a scris ca să-și pledeze cauza înaintea lui 
Clement al V-lea26 au avut un ton mult mai dur, dar 

                                                 
25 Ubertino a fost numit capelan (preot) al lui Orsini în 1306 
(deși legătura lor pare să fi început mai devreme) ori chiar și 
mai târziu. În 1324 mai presta activități diplomatice importante 
pentru el, ajutându-l să poarte negocieri între Pisa și Aragon. În 
1307, Ubertino era în Toscana, făcând eforturi suplimentare în 
numele exilaților florentini și a fost, de asemenea, în situația de 
a face promisiuni în anumite activități juridice împotriva 
ereticilor Spiritului Liber. În aceeaşi perioadă, el a fost din ce în 
ce mai implicat în apărarea intereselor spirituale ale 
franciscanilor; a servit drept procurator pentru diferite grupuri 
spirituale, care le susținea cazurile până la Avignon. Protecția 
lui Orsini și probabil a cardinalului Giovanni Colonna trebuie să 
fi fost vitală pentru Ubertino de-a lungul timpului, el fiind 
capabil să zădărnicească planurile liderilor franciscani 
împotriva lui. 
26 În timpul Conciliului din Viena (1310-1312), Ubertino a scris 
tratate polemice în apărarea lui Olivi, a pledat pentru 
jurământul de sărăcie în Ordinul franciscan, invocând că cel 
puțin în spiritualii ar trebui să fie lăsați să urmeze voința lui 
Francisc și să nu mai fie persecutați. Aceste scrieri s-au reflectat 
într-o oarecare măsură în decretele emise de către Clement al 
V-lea, deși în cele din urmă acesta a refuzat să acorde 
spiritualilor permisiunea de la superiorii lor. Spiritualii au avut 
o viață mai grea în timpul lui Ioan al XXII-lea, dar după căderea 
lor, Ubertino nu a fost predat autorităților. În schimb, în 
favoarea lui a fost emis din partea lui papei Ioan al XXII-lea un 
decret papal (20 octombrie 1317), permițându-i să intre în casa 
benedictină din Gembloux din cadrul  Episcopiei de Liège, deși 
nu există nici o înregistrare care să ateste că ar fi trecut 
vreodată pe-acolo. Ubertino era încă în Avignon în 1322, când 
papa Ioan, împreună cu alți cardinali și episcopi, i-a întrebat pe 
franciscani, dominicani, precum și pe alți clerici dacă, așa cum 
franciscanii au afirmat, Cristos și apostolii săi nu au deținut 
nimic, fie individual, fie în comun. În cele din urmă, papa a emis 
un decret papal în care a condamnat revendicarea 
franciscanilor care au mărturisit sărăcia în masă, precum și cea 
individuală, imitând pe deplin viața lui Cristos și a apostolilor 
săi; prin acest decret papal, papa Ioan a fost foarte aproape de a 
folosi unele dintre argumentele anterioare ale lui Ubertino, cele 
împotriva practicilor comunității franciscane. Dar apărarea lui 
Ubertino în fața lui Olivi a făcut posibil pentru comunitatea 
franciscană să-l tragă în jos. În anul 1325, printr-un decret 
papal adresat franciscanilor, papa Ioan l-a descris pe Ubertino 
ca fiind un fugar, acesta fugind de la Avignon de teama unei 
iminente condamnări. Astfel, s-a ordonat arestarea sa. Ubertino 
ar fi scăpat fugind la curtea lui Ludwig de Bavaria, iar el l-ar fi 
ajutat când a scris despre atacurile împotriva papei Ioan al 
XXII-lea; această ipoteză se bazează în principal pe mărturia lui  
Albertino Mussato cum că Ubertino și Marsilio de Padova au 
fost însoțiţi de Ludwig la Roma în 1328. Există o mărturie 
contemporană conform căreia Ubertino a predicat în fața 
antipapei Petru Corbara, în numele lui Ludwig. Data și 
modalitatea în care Ubertino a murit sunt necunoscute, deși o 

mult mai restrâns în substanță decât opera Arbor 
Vitae Crucifixae Jesu. În tratate, el accentuează 
interpretarea Regulei de către papa Nicolae al III-
lea, prin bula Exiit qui seminat, ca o bază pentru 
discuții și doctrine și vrea să o interpreteze într-un 
mod favorabil ideilor lui, spunând că Franciscanii 
erau obligați nu numai să renunțe la proprietățile 
individuale și comune, dar și să fie cumpătați în 
folosirea proprietăților încredințate lor de către 
alții. Prezența lui în locuința cardinalului Orsini l-a 
făcut vulnerabil la criticile față de unele fețe 
bisericești, dar a rămas ferm în afirmațiile sale 
despre obligația usus pauper până la sfârșitul vieții 
sale27.  

 
Papei Ioan al XXII-lea, în anul 1322, i s-a cerut 

părerea, din partea lui Ubertino, despre Cristos și 
apostolii Săi, anume dacă ei au avut proprietăți în 
comun, pentru că unii membri ai Ordinului 
Franciscan dăduseră un răspuns potrivit cu 
învățătura creștină, iar răspunsul așteptat de 
Ubertino a fost unul împăciuitor28. Papa a făcut o 
deosebire între Apostoli, care le aveau pe 
amândouă: dominium asupra bunurilor lumești și 
datoria de a le distribui mulțimii, și apostoli, ca de 
exemplu ceea ce avea să fie mai târziu ideea 
fraților franciscani care doreau să ajungă la 
perfecțiunea spirituală, neposedând de fapt 
nimic29. Plecând de la aceste clarificări, Ubertino a 
făcut deosebirea între posesia datorată legii 
naturale care le-a fost permisă lor, și posesia 
datorată legii civile care a fost respinsă de frații 

                                                                          
mărturie mai târzie venită din partea Fraticelli-lor (un grup 
franciscan spiritual) afirmă că moartea a fost violentă. 
27 Cf. L. A. MO, Public Bodies and Private Spaces: locating 
cloistered contemplative discourses in female Franciscan 
spirituality in thirteenth-century Umbria, Glasgow 2002, p. 186. 
28 În anul 1322, Papa a poruncit ca Ubertino să-și clarifice 
afirmaţiile făcute în legătură cu faptul că Isus Cristos și 
apostolii săi nu au posedat nimic, fie individual, fie în comun. 
Ubertino a făcut acest lucru într-un tratat nepublicat, „De 
altissima paupertate” („Tratatul celei mai Mari Sărăcii”), în 
mare parte copiat, deși cu omisiuni importante de idei  înalte, 
completări, și modificări din întrebarea a 8-a a lui Olivi, „De 
altissima paupertate”, în seria de întrebări numite „De 
perfectione evangelica” (Perfecțiunea evanghelică). Rezumatul 
lui Ubertino făcut acestui tratat, „Reducendo igitur ad 
brevitatem”, a fost inclus într-o celebră colecție de opinii cu 
privire la acea întrebare, în manuscrisul Vatican Latinus 3740, 
și a atras o notă marginală a viziunii papei. Prezentul rezumat a 
antrenat un număr important de argumente proprii referitoare 
la întrebarea a 9-a a lui Olivi și a dezbătut ideea jurământului 
sărăciei, care a fost inclusă în legământul franciscan de sărăcie 
evanghelică. Opiniile cardinalului Orsini incluse în aceeași 
colecție urmează o linie de argumente similare cu cele ale lui 
Ubertino și, probabil, chiar au fost scrise de Ubertino. Doctrina 
lui Ubertino în ceea ce privește sărăcia este cel mai interesant 
aspect al gândirii sale. Toate acestea par să fi urmărit o evoluție 
considerabilă pe parcursul vieții sale. 
29 Cf. C. DAVIS, Ubertino da Casale and His Conception of 
“Altissima Paupertas” (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, 1984), 4 n. 15.  
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franciscani contemporani lui, dar și de urmașii 
lor30.  

În Tractus de altisssima paupertate, elaborarea 
acestei opinii a mers mai departe, declarând, în 
acord cu teoria papală contemporană lui, că 
folosirea și consumarea lucrurilor trecătoare 
reprezintă un fel de dominium asupra lor. Ubertino 
încearcă pe cât îi stă în putință să argumenteze 
această problematică, citând învățăturile lui 
Augustin, Vasile cel Mare, Benedict, Casian și 
Pahomie, evidențiind faptul că ei s-au exprimat 
clar în sensul că ascetismul a fost mult mai 
important decât exproprierea: in restrictione usum 
agisvitantur vitia et nutriuntur virtutes quam in 
sola expropriatione dominii usu habundantia 
rerum, continuând să afirme că usus pauper era 
datoria esențială a celor ce aderau la idealul 
sărăciei, fără însă a-l menționa pe Sf. Francisc de 
Assisi. 

Este imposibil de determinat dacă această 
evoluție în opera lui a fost rezultatul unor presiuni 
externe sau al unei schimbări genuine în 
convingerile lui. Fidelitatea și curajul cu care a 
apărat opera lui Olivi, ar trebui, oarecum, să ne  
facă să ne îndoim de sinceritatea lui? La sfârșitul 
vieții sale, s-a refugiat la împăratul Ludovic al IV-
lea de Bavaria, aici ajutând, probabil, la scrierea 
faptelor unor conducători. Locul și cauza morții 
sale nu sunt cunoscute cu certitudine.  
 
 
 
 
 

                                                 
30 Responsio ad Quaestionem de Paupertate Christi et 
Apostolorum Iussu Ioannis XXII, ed. de mai multe ori 
în Tractatus fr. Andreae Richi de Florentia OFM contra 
Fraticellos, ed. L. Oliger, AFH, 3 (1910), 274-75, AF, 2 (1887), 
150-51, Wadding, Annales Minorum, 6 (Quaracchi, 1931), 409-
10; BF, ed. C. Eubel Vol. V, 233-234 (Părere scrisă în martie 
1322 pentru papa Ioan al XXII-lea despre discuția cu privire la 
sărăcia evanghelică (în special chestiunea referitoare la Cristos 
și ucenicii săi care nu au posedat nimic era o afirmație eretică). 
Era una din lucrările scrise de mulți consilieri la cererea papei 
când acesta încerca să rezolve problema sărăciei printr-o 
declarație obligatorie. Vezi deasemenea și Tractatus Ubertini de 
Altissima Paupertate Christi et Virorum Apostolicorum needitate 
ale lui Ubertino. Eventual, cu bula Ad Conditorem Canonum (8 
Decembrie 1322) și cu bula Cum inter nonnullos (12 Decembrie 
1323), papa Ioan al XXII-lea a decis că sărăcia evanghelică nu 
înseamnă a poseda puțin (care, în consecință, nu a fost nici pe 
departe nici punctul de vedere al lui Ubertino: pentru Ubertino 
problema usus pauper a fost mult mai importantă decât 
dominium). Papa Ioan al XXII-lea a refuzat ideea pe baza căreia 
ordinul Franciscan ar fi putut folosi conventele, bisericile etc. 
fără să aibă vreo autoritate oficială asupra lor, dar se răspândea 
o viziune conform căreia doctrina sărăciei absolute a lui Cristos 
și a discipolilor săi era una eretică, împreună cu eradicarea din 
rădăcini a curentului franciscan care apăra sărăcia evanghelică. 
Aceasta a dus la o adevărată criză în interiorul Ordinului și a 
cauzat un dezacord al ascultării purtătorilor de cuvânt 
franciscani (ca de pildă, Bonegratia din Bergamo, Michele din 
Cesena, și William din Ockham), care nu simpatizau cauzele 
spirituale). 

Mihai 
CONSTANTINESCU 
 

Destin 
 

Nu fugi ,nu fugi 
Destinu-i destin 
 
Nu fugi ,nu fugi 
Oriunde vei fi 
Te va gasi , se va implini 
Destinu-i destin 
 
Nu fugi , nu fugi … 
Nu fugi, nu fugi 
Destinu-i destin 
 
Nu fugi , nu fugi 
Si tu vei iubi 
 
Va veni o zi, te va parasi 
Destinu-i destin 
Nu fugi , nu fugi... 
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Ion GĂNGUȚ  
 
Fascinația manuscriselor 
iluminate 
                                                                  
 

Motto:Non sperate di liberarvi dei libri! (Umberto Eco) 
 

reambul. În zorii Renașterii, într-o 
scrisoare către Giovanni Anchiseo, 
Francesco Petrarca mărturisea cu o 

intensitate impresionantă: Non riesco a saziarmi di 
libri (Nu reușesc să mă satur de cărți), pentru ca 
mai apoi să descrie starea afectivă ce însoțește 
lectura: I libri danno un diletto che va in 
profondità…ci consigliano e si legano a noi con una 
sorta di familiarità attiva e penetrante- Cărțile ne 
creează o plăcere care merge în profunzime…ne 
sfătuiesc și se leagă de noi cu un soi de familiaritate 
activă și pătrunzătoare (Le familiari, III, 18,Le 
Lettere,Firenze,  2008, vol.I, p.139-trad. 

noastră,I.Gănguț).După câteva secole, într-o operă 
plină de miez al cărei titlu l-am ales ca motto al 
lucrării noastre, Umberto Eco- semiotician, 
filozof, romancier-poartă o discuție spumoasă cu 

alt intelectual de marcă, cineastul francez Jean 
Claude Carrière pe tema destinului cărții clasice în 
era informaticii. Temperând spiritele înfierbântate 
ale celor care prevestesc dispariția cărții, Umberto 
Eco mărturisea că se va întoarce mereu la cartea 
veche, ferfenițită, de care îl leagă o profundă 
afecțiune și observă cu naturalețea omului 
inteligent și cultivat: Il libro è come il cucchiaio, il 
martello, la ruota, le forbici. Una volta che li hai 
inventati non puoi fare di meglio-Cartea este ca 
lingura, ciocanul, roata, foarfecele. Odată inventate, 

P 
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nu poți face mai mult (Non sperate di liberarvi dei 
libri, Milano, Bompiani, 2009, p.16)  

1.De ce subiectul manuscriselor iluminate 
este atât de puțin cunoscut de către iubitorul 
mediu de cultură? Răspunsul este simplu. Aceste 
monumente de artă antică, medievală și 
renascentistă au un regim de păstrare, de 
împrumut către public, foarte diferit de cărțile 
obișnuite. Publicul larg nu are acces la ele, cu 
excepția unui număr infim de oameni. Chiar în 
timpul unor expoziții, destul de rare și costisitoare, 
pe această temă, manuscrisele sunt transportate, 
securizate, expuse în condiții riguroase, la o 
temperatură de 18 grade Celsius, umiditate de 
maxim 60%, într-o vitrină sub un fascicul de 
lumină rece de maximum 50 de lucși.  
Manuscrisele bibliotecilor de stat sau particulare 
sunt asigurate pe sume de milioane de euro. 

2.Dedicăm aceste rânduri modeste copiștilor 
fără nume care au lăsat omenirii acest tezaur de 
cunoaștere și artă prea puțin cercetat și prea puțin 
cunoscut de omul modern, în acele scriptoria 
monahale aflate sub semnul dictonului benedictin  
Ora et labora!(Roagă-te și muncește!) Manuscrisul 
iluminat, numit și ornat reprezintă traducerea din 
italiană a formei manoscritto miniato, din franceză- 
manuscrit enluminé, din engleză-illuminated 
manuscript (în această accepțiune vom folosi 
termenul pe tot parcursul lucrării). El reprezintă o 
lucrare de mână care, în afara textului, conține 
litere ornate, chenare, borduri, scene  pictate, 
adevărate tablouri pe toată pagina sau mai mici, 
personaje, simboluri heraldice. Ansamblul grafic 

care împodobea textul manuscrisului se numește 
enluminure în franceză sau miniatura în italiană, 
fără să aibă conotația mărimii pe care a căpătat-o 
mai târziu. Etimologic, primul termen provine din 
lat. lumen care înseamnă lumină, cu trimitere 
directă la aura sfinților din icoanele medievale și la 
literele aurite, iar al doilea din lat. minium care 
înseamnă oxid roșu de plumb, cu care se orna 
textul de culoare neagră prnitr-un ansamblu de 
linii, chenare, borduri, prima literă la început de 
capitol (fr. lettrine, it. capolettera) sau scene 
pictate. În cei peste 1000 de ani ai Evului Mediu, 
manuscrisul iluminat a cunoscut o evoluție 
impresionantă în diversificarea și îmbogățirea 
formelor și a conținutului. Cei care numesc această 
perioadă întunecată, cu o viziune radicalistă, uită 
de manuscrisele iluminate și de alte realizări 
înfăptuite sub semnul evoluției naturale a 
omenirii. Discuția noastră are legătură cu istoria 
scrisului, cu pictura, cu estetica, paleografia, 
biblioteconomia, codicologia și cu alte numeroase 
discipline de graniță. De la primele scrieri pe 
stâncă, plăci de argilă, pânză de in sau mătase, 

papirus, pergament, hârtie, trecând  în era 
Gutenberg și ajungând în era digitizării, omenirea 
a parcurs etape importante și necesare pentru ca 
astăzi, din fotoliu, să putem admira manuscrisele 
împodobite cu miniaturi fără să ajungem la 
Biblioteca Vaticanului, Bodleiană sau British 
Museum, cu un singur click. Excluzând 
manuscrisele de limbi orientale, cele mai mari 
depozite de manuscrise, multe dintre ele 
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iluminate, se află în ordine descrescătoare în 
următoarele sedii: Biblioteca Națională din 
Paris(circa 125.000 manuscrise);British Museum 
din Londra (peste 55.000); Biblioteca Bodleiană 
din Oxford(40.000);Biblioteca Vaticana din Roma 
(peste 50.000); de stat din Bruxelles, Madrid, 
Viena, Copenhaga (31.000) ;Marciana din 
Veneția(circa 14.000); Ambrosiana di Milano, 
Laurenziana di Firenze (circa 10.000); Estense di 
Modena (circa 9000). 

Istoria cărții evoluează de la volumen care 
înseamnă rulou, sul la codex,strămoșul cărții de 
astăzi care înseamnă scoarță de copac prin care se 
înțelegea cartea scrisă pe pergament, cu pagini 
față și verso, cusute și legate (vezi și Albert Flocon, 
Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini până 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, traducere de Radu 
Berceanu, cu o postfaţă de Barbu Theodorescu, 
Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976). 
Trecerea de la rulou la codex s-a făcut în mod 
treptat, natural, codicele cu pagini din pergament 
impunându-se ferm de prin sec.V d.C., el 
prezentând multiple avantaje: rezista sute de ani, 
se putea scrie pe față și verso, încăpea mai mult 
text, 5 codici cuprinzând conținutul a 40 de 
rulouri. 

Între sec.V-XII, manuscrisele erau produse în 
și pentru mănăstiri, abații, biserici și catedrale. 
Foarte puțini oameni știau să scrie și să citească. În 
această perioadă manuscrisele aveau în mod 
covârșitor subiecte religioase. Începând cu sec.XII-
XIII, odată cu apariția și dezvoltarea așezărilor 

urbane, apar școlile și universitățile, cele mai 
cunoscute fiind cele din Bologna, Sorbona din 
Paris, Oxford și Cambridge din Anglia. Cererea de 
carte a crescut vertiginous spre sfârșitul Evului 
Mediu din partea studenților, a profesorilor, a 
regilor și a principilor, a seniorilor care comandau 
cărți cu prețuri din ce în ce mai mari. Manuscrisele 
erau scrise în ateliere mănăstirești numite 
scriptoria, după care apar și atelierele laice. 
Copierea și iluminarea manuscriselor devine o 
adevărată meserie, iar meșteșugul cărții cunoaște 
o adevărată diviziune a muncii. Apar copistul, 
pictorul decorator ce execută ansamblul 
ornamental, legătorul de carte care finalizează 
lucrarea legând paginile și aplicând copertele. 
După ce copistul scria textul în rubricile convenite, 
pe 1, 2sau 3 coloane în pagina liniată, urma 
pictorul decorator (it. miniatore, fr.enlumineur) 
care executa întregul ansamblu figurative 
cuprinzând literele inițiale la început de paragraf, 
chenare, borduri, scene cu diverse subiecte 
potrivite cu textul. Copistul folosea culoarea 
neagră, dar pictorul utiliza și alte culori, cel mai 
adesea roșul, albastrul, galbenul, verdele. Pentru 
fabricarea culorilor se utilizau pigmenți vegetali, 
minerali sau organici, astfel încât culorile erau vii, 
aveau luciu și rezistau sute de ani. În final, 
legătorul de carte o încheia, punea copertele din 
piele cu modele imprimate, încrustate cu pietre 
prețioase și fildeș, blazoane, steme. Pe lângă rolul 
de a proteja paginile cărții, copertele aveau și rol 
decorativ, sporind valoarea manuscrisului, mai 
ales dacă era unul luxos, comandat și plătit ca 
atare. De la scrierea pe papirus, s-a trecut la 
pergament, adică piei de animale, mai ales vaci, oi 
și capre. Cea mai bună piele era cea aparținând 
animalelor moarte la naștere, numită vellum, 
subțire,deschisă la culoare,  maleabilă și fină (de 
aici s-a născut sintagma foaie velină. Denumirea de 
pergament vine de la orașul Pergam, localitate din 
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Asia Mică, astăzi în Turcia. Cartea copiată cel mai 
mult în Evul Mediu este, fără îndoială Biblia, dar 
existau și manuscrise cu subiecte laice, profane, 
din domeniul artelor liberale: retorica, gramatica, 
dialectica, aritmetica, geometria, muzica și 
astronomia. Se dezvoltă literatura cu subiecte 
practice din domeniul militar, juridic, contabil, 
cărți despre vânătoare, despre grădini, poezii și 
romane cavalerești. Sunt célèbre Roman de la Rose, 
Roman de Rénarte, Cavalerii Mesei Rotunde, 
Romanul lui Alexandru cel Mare etc. 

3.Costul manuscriselor illuminate.La 
sfârșitul Evului Mediu, cartea își asumă rolul de 
obiect de mare preț, de prestigiu și putere, de 
reprezentare. Seniorii comandă manuscrise foarte 

scumpe, cronici istorice care glorifică 
faptele lor de arme, își preamăresc 
blazonul. Cartea exaltă puterea și 
gloria seniorului, este obiect de preț 
oferit cadou în îmrejurări oficiale, dar 
de nuntă, moștenire urmașilor. 
Lorenzo Magnificul, unul dintre marii 
Mecena ai Renașterii, oferă ca dar de 
nuntă fiicelor sale, Lucrezia, Luisa și 

Maddalena câte o carte de rugăciuni( libro 
d’ore).Cele trei cărți sunt mai degrabă bijuterii de 
admirat decât cărți de răsfoit, decorate cu foiță de 
aur și argint, ferecate în legături somptuoase, cu 
coperte bogat ornamentate, cu pietre dure și 
smalțuri policrome. 

Costul codicelor a fost dintotdeauna ridicat. 
Ceauşescu a luat un împrumut de 10 miliarde 
dolari pentru realizarea unor mari investiţii în 
România. Împrumutul a fost garantat de către 
Statul Român cu Codex Aureus de la Lorsch aflat în 
proprietatea Bibliotecii  Batthyaneum din Alba-
Iulia. Manuscrisele bibliotecilor de stat sau 
particulare sunt asigurate pe sume de milioane de 
euro sau dolari. O carte de uz precum De medicina  
a lui  Avicenna costa la Bologna pe la începutul sec. 
al XIV-lea cât salariul anual al unui muncitor în 
construcții, iar o Biblie cu miniaturi de zece ori mai 
mult. Biblia comisionată de Borso d’Este, ducele de 
Ferrara, a costat 2000 de florini de aur. Pentru 
frescele din Capella Tornabuoni a Catedralei Santa 
Maria Novella din Florența, vestitului Domenico 
Ghirlandaio i s-au plătit 1000 de florini de aur, 
adică jumătate. Federico da Montefeltro a plătit 
pentru Biblia pe care o comandase 30 de mii de 
ducați de aur, adică prețul unei catedrale, după 
cum afirmă Ambrogio Piazzone, vice-prefectul 
Bibliotecii Vaticane (Corriere della Sera, 21 martie 
2004, p.29). 

4.Realizări monumentale în arta 
manuscriselor iluminate. De la bun început, 
considerăm că valoarea manuscriselor iluminate 
este inestimabilă pentru istoria culturii și a 
civilizației omenești. Am ales doar câteva exemple 
din spațiul italian și cel franco-flamand, unde 

această artă a cunoscut câteva realizări 
spectaculoase.  

a. Biblia lui Federico da Montefeltro(1422-
1482). Supranumit „lumina Italiei‟,reprezintă 
figura tipică a gentilomului renascentist, sinteză a 
vieții active de condotier și a celei contemplative 
de iubitor al artelor și științei, printre cei mai mari 
Mecena ai vremii sale. Ilustrul condotier nu lega 
alianțe politice niciodată, ci semna doar condotta-
contracte de mercenar, din care a obținut sume 
enorme. A triplat suprafața micului Urbino din 
văile Apeninilor și l-a transformat în patru decenii 
în cetatea ideală după modelul lui Platon, 
construind Palazzo Ducale, non un palazzo, ma 
una città in forma di palazzo esser pareva- nu un 
palat, ci un oraș în formă de palat părea a fi 
(Baldassare Catiglione, Il Cortegiano,I,2-
trad.noastră,I.Gănguț). Reputatul istoric de artă 
și estetică André Chastel a numit mișcarea din 
Urbino renașterea matematică, alăturând-o celei 
filologice și filosofice din Florența și celei epigrafice 
și arheologice din Padova. Neezitând să cheltuiască 
sume enorme în folosul artelor și al științelor, 
Francesco da Montefeltro s-a înconjurat de o 

întreagă pleiadă de artiști și oameni de știință,care 
au transformat micul orășel de munte într-un 
centru renascentist plin de măreție și rafinament. 
Pe lângă cele circa 7000 de suflete, supuși din 
Urbino, la curtea sa trăiau în jur de 500 de curteni. 
Amintim pe arhitecții Maso di Bartolomeo, 
dalmatul Luciano Laurana, Francesco Martini; 
pictorii Piero della Francesca, Paolo Ucello, 
flamandul Giusto di Gand și spaniolul Pedro 
Berruguete; celebrul umanist Leon Battista 
Alberti și matematicianul Luca Pacioli. A primit  
titlul de  duce de la Papa Sisto IV, Ordinul 
Hermelinei de la Ferdinand I, regele Neapolelui , 
Ordinul Jartierei de la Eduard al IV-lea, regele 
Angliei. Biblia sa reprezintă punctual maxim al 
evoluției manuscrisului iluminat, chiar dacă ne 
aflăm în plin avânt al tiparului. Ducele nu suporta 
tipăriturile. Biblioteca sa privată, poate cea mai 
bogată la acea vreme, era valoroasă prin numărul 
codicelor, dar mai ales prin aspectul lor. Dintre 
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cele 900 de codice inventariate, peste 600 erau în 
latină, câteva în toscana volgare, 168 în greacă, 2 în 
arabă și 85  în ebraică. Manuscrisul originar 
cunoscut sub numele Codici Urbinati latini 1-2, în 
format atlante, adică foarte mare, 64 / 47 cm. 
alcătuiește  2 tomuri, de 482 și 622 pagini fiecare. 
Pentru realizarea lui au fost necesare foi de 
pergament obținut din pielea a 500 de oi, spun 
mărturiile vremii. La început de volum se află 35 
de miniaturi în plină pagină, formând tablouri 
autonome, înconjurate cu chenare și borduri cu 
motive florale și zoomorfe. Ducele nu se despărțea 
de această Biblie, nici în bătălii, nici când a fost 
chemat la Roma pentru a primi titlul de dux, prilej 
cu care Papa a afirmat că Federico de Montefeltro 
vede mai bine cu singurul său ochi sănătos decât o 
sută de oameni la un loc. Destinat să fie cel mai 
frumos codice al Bibliotecii Ducale, Biblia a fost 
comandată la bottega vestitului librar florentin 
Vespassiano da Bisticci, copiată de Ugo Comminelli 
da Mézières și decorată la Florența în doi ani(1476 
– 1478) de cei mai talentați  miniatori ai epocii: 
Francesco Antonio del Chierico, Attavante degli 

Attavanti, Francesco Rosselli și 
Davide Ghirlandaio. Biblia era cartea 
supremă, mai ales dacă era iluminată, 
iar însuși ducele de Urbino considera 
că  „a religione incipit sapientia”-
înțelepciunea își are începutul în 
religie( trad.noastră,I.G.). În perioada 
Renașterii timpurii către perioada de 

maxim avânt, între curțile principilor exista o 
competiție acerbă în a proteja artele, artiștii și 
oamenii de știință, în a comanda manuscrise cu 
miniaturi la prețuri uriașe. Realizările în domeniul 
manuscriselor illuminate și al colecționării lor sunt 
cu totul excepționale prin contribuția marilor 
familii princiare: Medici la Florența, Gonzaga la 
Mantova, Montefeltro la Urbino, Este la Ferrara, 
Visconti și Sforza la Milano. În scurt timp, după 
mutarea Sediului Papal de la Avignon la Roma, 
cetatea eternă va atrage ca un magnet spiritele 
luminate și artiștii vremii.  

b.Biblia lui Borso d′Este. Di questo signor 
splendido ogni intento/ sarà che il popul suo vivo 
contento- Orice intenție a acestui strălucitor 
senior/era ca poporul său să trăiască mulțumit-
(trad.noastră,I.G.). Cu aceste cuvinte, Ludovico 
Ariosto preamărea în lucrarea Orlando 
Furioso(III,45) domnia ducelui Borso d’Este 
prezentând-o ca pe o vârstă de aur a cetății, iar pe 
duce ca pe un arbitru al păcii și al prosperității. În 
timpul său, Ferrara și Modena au cunoscut o lungă 
perioadă de pace și prosperitate economică. Mai 
degrabă om de acțiune decât om de litere, ducele 
era mânat în tot ce întreprindea de construirea 
propriei imagini de principe bun și drept. Lui i se 
datorează nașterea unei mari biblioteci și 
dezvoltarea Universității finanțate de Camera 

Ducală. A construit și restaurat edificii 
somptuoase, vestitele delizie (locuri de desfătare), 
precum palatele Paradiso, Belfiore, Belriguardo 
și mai ales Schifanoia(în traducere însemnând 
alungă plictiseala). Numele său se leagă de o 
realizare monumentală, Biblia care-i poartă 
numele. Este un codice iluminat sau miniat scris în 
limba latină pe pergament bine ales și prelucrat. 
Biblia este monumentală prin dimensiune, prin 
calitatea materialelor și prin arta echipei care a 
realizat-o. Munca de copist a fost făcută de 
bolognezul Paolo Marrone, iar pictorii, decoratorii, 
au fost vestiți reprezentanți ai școlii ferrareze: 
Taddeo Crivelli, Franco dei Russi, Girolamo da 
Cremona, Marco dell′Avogadro și Giorgio 
d′Alemagna. Conținutul religios este însoțit de 
unul laic, enciclopedic, cu scene specifice curții din 
Ferrara, turniruri, cavalcade, într-o sinteză fericiră, 
cu bogate conotații, un dialog dintre cuvânt și 
imagine,dialog aflat sub semnul artei. Tomul I, 
catalogat Lat.422(V.G.12), cuprinde 642 de pagini, 
dintre care 621 sunt miniate, iar Tomul II are 588 
de pagini, dintre care 588 sunt ornate.În concluzie, 
Biblia bella, cum este denumită în primul inventar, 
conține 1230 de pagini, dintre care 1201 sunt 
împodobite cu miniaturi, borduri, chenare, scene 
reprezentând o adevărată galerie de caligrafie și 
pictură renascentistă ferrareză. Opera a fost 
executată între 1455-1461, după ce apăruse 
tiparul, de o echipă numeroasă, instalată într-o 
casă mare închiriată de Duce special pentru 
lucrarea aceasta, după cum consfințește un 
contract din 1455. Lucrarea a fost atent 
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supravegheată de principe, care își dădea girul 
după terminarea fiecărei părți. Borso d’Este a luat-
o cu el în 1471 în călătoria la Roma, când Papa i-a 
acordat titlul de duce. Din 1598 a plecat la Modena 
odată cu mutarea întregii Curți. Între 1796-1831 a 
ajuns la Viena de teama rechizițiilor napoleoniene, 
apoi în Elveția, într-un anticariat din Paris, după 
care a fost cumpărată de industriașul italian 
Giovanni Treccani pe o sumă uriașă de bani, 5 
milioane de lire marchegiane, adică 4 milioane și 

jumătate de euro astăzi, acesta 
donând-o statului. Opera aparține 
până astăzi Bibliotecii Estense din 
Modena. 

c. Très Riches Heures du Jean 
de Berry.Lucrarea a fost realizată 
la  comanda și cheltuiala lui Jean 
de France, duce de Berry din 
dinastia Valois(1340-1416), fiul, 

fratele și unchiul a trei regi: Jean al II-lea cel Bun, 
Carol al V-lea și Carol al VI-lea. Dobândind titluri 
înalte de conte de Poitiers și Étampes și duce de 
Berry și Auvergne, pasionat mai puțin de politică 
și mult mai mult de cărți, arte și științe, dar și cu 
vocație de constructor, cârmuitorul ducatului 
Berry cu capitala la Bourge, la nord de Paris, a 
construit sau reamenajat 13 castele și palate 
dintre care amintim Poitiers, Mehun-sur-Yèvre, 
Lusignan sau Étampes. Colecționar împătimit de 
artă, a lăsat la moartea sa bijuterii, statuiete, pietre 
prețioase, medalii.Biblioteca sa număra circa 300 
de manuscrise(41 de cronici,24 de lucrări dedicate 
artelor și științelor, 15 tratate de filosofie și 
politică, 14 biblii, 16 psaltiri, 18 breviare, 15 cărți 
liturgice de rugăciune (libri dʼ ore). Très Riches 
Heures se încadrează în miniatura franco-
flamandă a goticului târziu. Ca estetică, ilustrează 
stilul curtenesc, notele esențiale de forță fiind 
reprezentarea naturalistă a existenței în 
momentele sale semnificative( în rugăciune, la 
muncile domestice, la turniruri, cavalcade și 
sărbători), culorile vii, intense ale tablourilor și o 
mare atenție acordată detaliilor. Deși aduce un 
mare rafinament și multă eleganță, se poate lesne 
observa o stilizare idealizată a fețelor umane. 

Tehnic, lucrarea se compune din 412 pagini 
dintre care 131 sunt decorate cu miniaturi(66 în 
format mare, adică pe o întreagă pagină, 65 în 

format mai 
mic. Este 
scrisă în 
latină pe 

pergament 
velin de cea 
mai bună 
calitate, cu 
foiță de aur și 
argint, având 
3000 de 

litere inițiale(capolettere) aurite în relief. Primele 
12 pagini reprezintă lunile anului și, deși sunt 
foarte diverse, au o schemă de compoziție comună: 
un tablou reprezentând o scenă specifică 
anotimpului( lucrul la câmp, un ospăț, o 
sărbătoare, castelul ca simbol al puterii principelui 
luminat), iar deasupra, un semicerc reprezentând 
tabloul timpului, cu zodia, duratele, sărbătorile 
religioase. La baza semicercului, în centru, 
tronează Soarele (zeul Apollo) în carul său de foc. 
Pagina are un format generos, 29/21 cm., iar 
copertele sunt din marochin roșu. Monumentala 
operă a avut un lung și complicat proces de 
creație. Mai întâi au lucrat trei maeștri olandezi, 
frații Herman, Paul și Jean Limbourg, între anii 
1411-1416, anul morții lor și al ducelui de Berry, 
probabil din cauza epidemiei de ciumă. Au urmat 
Berthélemy dʼ Eyche către anul 1440 și Jean 
Colombe care termină lucrarea în 1885, la 
comanda ducelui Carol I de Savoia. Întreaga operă 
sugerează pacea și bunăstarea, armonia deplină 
dintre om și natură, dintre imagine și textul pe 
două coloane. Omul trăiește în ritmul orelor 
liturgice, al anotimpurilor,al calendarului cosmic, 
astfel încât e dificil de afirmat dacă prevalează 
conținutul religios sau cel laic-enciclopedic. 
Capodoperă incontestabilă, lucrarea a fost 
comparată de unii critici de artă chiar cu Gioconda 
lui Leonardo da Vinci, fiind în proprietatea 
Muzeului Condé din Chantilly, Franța. 
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4.De la manuscrisul iluminat la biblioteca 

virtuală. Deoarece manuscrisul iluminat este unic 
și irepetabil 100% în forma sa originară, accesul 
publicului larg la vizualizarea sau răsfoirea lui este 
aproape imposibilă. Tezaur al culturii umane, 
acesta este conservat în condiții de maximă 
securitate, pentru a nu suferi daune din partea 
agenților externi. Rezolvarea problemei a venit din 
dezvoltarea tehnicilor IT. Digitizarea reprezintă un 
șir de procese prin care transformăm un 
manuscris pe suport fizic pergament în manuscris 
virtual, identic cu primul, cu posibilitatea de a-l 
stoca și de a-l oferi unui deținător de computer sau 
tabletă. Puțină lume stie că primul proiect de tip 
„biblioteca digitală” s-a născut de fapt in 1971, la 
ideea studentului american Michael Hart,de la 
Universitatea Illinois sub numele de Proiectul 
Gutenberg (www.gutenberg.org). Numărul 
cărților electronice din biblioteca Gutenberg a 
crescut de la 1.000 (în 1997) la 2.000 (în 1999) și 
apoi la 10.000 in 2003. În acel moment, Hart avea 
o echipă de 1.000 de voluntari în toata lumea, care 
digitizau 350 de cărți lunar. Hart și-a propus să 
aibă 1 milion de cărți disponibile în 2015, însă, din 
păcate, s- ajuns doar la 500 de mii. În ultimele 2 
decenii, evoluția tehniciilor IT a fost spectaculoasă, 
astfel încât zeci de mii de documente au fost 
digitizate. A apărut European Digital Library-
EDL( 28 de țări-30 de limbi), legislația comună 
europeană în domeniu și a început digitizarea 
tezaurului mondial. Prima Bibliotecă digitală a 
apărut în Finlanda, dar rezultate remarcabile au 
obținut Franța, Marea Britanie, S.U.A., Elveția, 
Spania etc. Prin proiectul Gallica, B.N. a Franței a 
digitizat peste 3 milioane de documente. 
Biblioteca Vaticana a semnat la 12 ianuarie 2012 
cu firma japoneză  NTT Data un contract prin care 
aceasta se obligă să virtualizeze 82 de mii de 
documente pe care puțini pământeni ar fi avut 
ocazia să le vadă (vezi amănunte în Bolletino della 
Santa Sede, 20 martie, 2014, p.4). Tot sub regimul 
spectaculosului se află proiectul italian Rerum 
Novarum, început la 3 martie 2011, când s-a făcut 
o demonstrație publică, s-a prezentat platforma 
revoluționară multi-touche, anume s-a făcut o 
imersiune virtuală în Biblia lui Borso d′Este. Prin 
atingere, privitorul răsfoiește biblia pe care altfel 
n-ar fi văzut-o niciodată (vezi 
http://grandiopere.fcp.it/casa-
editrice/category/novit/page/4/). În același scop, 
de a spori accesibilitatea la marile comori ale 
Renașterii italiene, Casa Editrice Franco Cosimo 
Panini Editore a lansat în 1994 colecția  La 

Biblioteca Imposibile  care cuprinde edițiile în 
facsimil ale celor mai importante codice cu 
miniaturi (numără 12 titluri printre care și cele la 
care ne-am referit noi ), eveniment despre care 
Umberto Eco spunea:«Per la prima volta 
ricercatori e studenti potranno studiare, sfogliare e 
toccare opere solitamente sepolte nelle casseforti 
delle biblioteche pubbliche- Pentru prima oară, 
cercetătorii și studenții vor putea studia, răsfoi și 
atinge  opere singulare înmormântate în seifurile 
bibliotecilor publice (trad.noastră,I.G.)».Din păcate, 
sunt cărți de colecție pentru bibliofili. Pe saitul 
specializat în vânzare de carte abebooks.it , astăzi, 
15 noiembrie 2015, ora 11,00 a.m., 1 exemplar din 
Biblia lui Borso d Este,ediția în facsimil, costa 
14.750 euro, Biblia lui Montefeltro-18.900, iar 
Très Riches d′ Heures a ducelui de Berry se putea 
achiziționa la numai 34.976 de euro, toate second 
hand. Cultura,în general, și pasiunea de bibliofil, în 
special, costă. Vor dispărea cărțile în forma lor 
clasică? Umberto Eco îi invită pe adepții e-book-
urilor (op.cit.) să citească Război și pace de Lev 
Tolstoi la calculator sau pe tabletă, eventual după 
o pană de curent electric. 

 

 
 
  

http://www.gutenberg.org/
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Alpha & Omega 
 

William Shakespeare – 111, 
Nicolae Băciuț - 166, Augustin 
Buzura - 165 
 
Ordo ab Chao 
 

Aurel Rău – 146, Valeriu 
Stancu - 118, Geo Vasile – 123, 
178 

 
Devenirea întru Fiinţă 
 

Gheorghe Andrei Neagu – 10,  
Gheorghe Schwartz – 128, 
 

 
Desăvârşirea Creaţiei 
 

Mihai Cimpoi – 153, Virgil 
Diaconu – 147, Ioan Holban – 
138, Lidia Grosu - 144 , Eugen 
Răchiteanu – 190, Constantin 
Trandafir – 163, Cornel 
Ungureanu – 168,  

 
Arta Regală 
 

Giuseppe Ciccia – 205, 
Valentin Ciucă – 151, Emanuela 
Ilie - 172  
 

 
Vrăjitorii Marelui Vid 
 

Mihai Constantinescu – 1195, 
Jacky Essirard – 118, Boris 
Marian Mehr - 182, Alda 
Merini – 123, Elleny 
Pendefunda – 179, Petrache 
Plopeanu - 180, Adam Puslojic 
– 165, Vlad Scutelnicu - . Petru 
Solonaru - 162 
 

 
Lux in Tenebris 
 

Ion Gănguț - 196, Bogdan 
Mihai Mandache - 184, Liviu 
Pendefunda – 103, 158 
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Carissimo Liviu, ti ricevi a più invii alcune foto della Mostra di cui ha partecipato la nostra Elleny, in 
alcune foto ci sono io Prof. Giuseppe Ciccia, Presidente della Commissione Artistica della Società delle 
Belle Arti - Circolo degli Artisti "Casa di Dante – FIRENZE e la Presidente della della Società Dott.ssa 
Graziella Marchini. 
Ciao Elleny, Sei veramente molto Brava!!! 

Giuseppe CICCIA 
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