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Hermeneutica 
tâlcului 
 

Tâlcul arcurilor reflexe 
 
 

În fiecare om sunt doi oameni; 
unul e treaz în întuneric, 

celălalt doarme în lumină. 
Khalil Gibran 

 
m încercat în toate câte m-am angajat să le 
scriu să păstrez un echilibru constant între 
percepția materială și cea divină, urmând 

exemplul armoniei din Geneză. M’am împiedecat, 
ca orice om, pierzând uneori echilibrul, dar viața a 
continuat ridicându-mă și neținând seama de 
rănile mele. Dacă suntem atenți la cele dimprejurul 
nostru, trăim într’o lume în continuă mișcare. De 
fapt aceasta e legea luminii care nu a mai fost 
zăgăzuită între hotarele invizibile și s'a revărsat în 
univers, iar odihna a făcut parte permanentă din 
contemplație, meditație și rugă pentru împlinirea 
conexiunilor arcurilor reflexe. Spunea un mare 
cărturar al secolelor trecute că dacă omul nu are 
înzestrarea necesară cunoașterii divine, el poate 
recunoaște prezența lui Dumnezeu prin toată 
opera sa arhitecturală. Treaptă după treaptă, omul 
urcă întru cunoaștere până când, obținând cheia 
potrivită, deschide poarta înțelepciunii , dincolo de 
care se regăsește în conștiința de sine, conștient de 
cunoștințele realizate prin neliniștea inițierii. Abia 
atunci ne putem bucura în recunoștință și 
binecuvântare, reușind trecerile succesive ale 
cerurilor. Abia atunci înțelegem deplin semantica 
cuvântului iubire1. 
 

                                                 
1 vezi Sf. Paul - Scrisoare către Corintieni... 

Când întreaga lui viață e o caznă, poate atunci omul 
Să ridice privirea și să spună: eu, la rându-mi, 
Vreau tot astfel să fiu? Da. Câtă vreme bunăvoința,  

Pura, 
Mai dăinuie încă în preajma inimii, omul 
Nu spre răul lui se măsoară 
Cu divinitatea. Este zeul necunoscut? 
Sau este el revelat asemenea cerului? Mai curând 
Acesta e lucrul pe care îl cred. El e măsura omului. 
Plin de merite, și totuși în chip poetic, locuiește 
Omul pe acest pământ. Și totuși, 
Umbra nopții cu stelele ei, 
Dacă pot vorbi astfel, nu este mai pură decât 
Omul, această imagine a divinității. 
Oare există pe pământ o măsură? Nu există 
Nici una.2 

 
Am fost absorbit și eu, asemenea lui Elleny, de 

actul Creației, de Geneză, deci de începutul 
timpului și spațiului. Apoi m'am întrebat: au fost 
ele concomitente ca apariție? Precum Lumina, 
Cuvântul, erau ele preexistente într’o stare latentă, 
un AND matriceal ce avea nevoie de impulsul 
Duhului Sfânt? Sau crearea unui spațiu din apele 
ultimului cer a fost plămada pe care s’a sădit 
Timpul? 

                                                 
2 Hölderlin  

A 
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Nu am cum uita clipele ce vor veni, ci mereu 
îmi amintesc de imaginile viitorului percepute de 
mine din noos. Totul este un process viu de țesere 
a undelor luminii, acolo unde nu se mai poate 
descoperi nici cea mai neînsemnată urmă de 
umbră. Adevărul este exact ceea ce se revelează în 
ființare, e lumina a ceea ce primordial era είδος 
așezat în μορφή, devenind actualitate și esență a 
trăirii, a vibrației în sine. Prin poruncă divină, 
sufletul tău, cititorule, s’a trezit aici, în nețărmurita 
frumusețe a îmbinării luminii cu creația lui 
Dumnezeu, pe-un picior de plai, cum se spune. El 
urmează la rându’i un plan, un destin conturat atât 
în structură cât și în spiritualitate. Totul e 
predestinat și viziunea Sa asupra lumii este 
împletită cu a celor ce sălășluiesc în acest loc. Dar 
procesele de percepție sunt diferite. Culorile și 
formele poartă un singur nume acordat arbitrar de 
colectivitatea arealului. Însă nu toți avem aceleași 
imagini, fiecare denumind la fel percepții diferite. 
Portocaliul vibrațional din cortexul meu este cu 
siguranță diferit de vibrația portocaliului tău. Le 
denumim asemenea prin convenție dar codificarea 
este cu totul alta. Natura și spiritul receptării ei 
este diferită, iar înțelegerea, tâlcul metaforei unei 
întregi lumi nu poate fi cuprins prin cuvinte. 
Cuvinele noastre, din diferitele limbi ale 
pământului nu sunt totuna cu limba primordială, 
cu limbajul Duhului Sfânt, cu Lumina, adică 
primordialul Cuvânt. Precum cele trei sute de 
cuvinte uzuale îi sunt suficiente oierului din vârful 
muntelui în raport cu zecile de mii de nuanțe 
filosofice ale cărturarului, limbajul oamenilor e 
doar o simplificare a mesajului divin, o picătură de 
iubire în lupta continuă de nimicire a 
întunericului. 

 
Odată cu creșterea valorilor spirituale, 

bărbatul poate accede spre devenire într'o poartă 
spre lumină, poartă a cărei cheie o deține femeia. 
Corupția morală, prietenii falși sunt tot atâtea 
opreliști pe o cale și așa destul de îngustă între 
pereții abrupți ai hăurilor neantice. Și totuși 
mesajul meu de acum nu povestește despre povara 
păcatelor și plățile pe care le datorăm. Principala 
obligație a călătorului este să recunoască, 
cercetându-se pe sine, de ce iubirea divină nu ne 
părăsește niciodată. Puntea dintre spirit și suflet 
trece printre actele reflexe ale omenirii spre a 
împlini armonia Creației. Dumnezeu a făcut din 
căminul oamenilor un sanctuar în care virtuțile să 
fie lege.  

 
În schimb mulți sunt aceia care se zvârcolesc 

în mlaștina prostiei și aroganței, crezând că pot să 
iasă din ea cu daruri și plăți. De fapt ei se adâncesc 
și mai mult în întuneric. În loc să'și îndrepte 
privirea spre Lumină cu smerenia cuvenită uitând 
de vanitate și orgolii, omul se lasă ademenit de 

viața profană, derizorie. Undeva, sus sau jos, 
depinde de unde te afli, e cetatea Graalului, o 
cetate a Luminii, Ierusalimul suprem, deținător al 
planurilor spirituale. Radiația luminii, văzută 
uneori ca un curcubeu de către oameni, a dezvoltat 
lumea materială în care viețuim azi. Pentru mulți, 
în timp a secat fluviul de lumină sau, mai grav, au 
apărut diguri de percepție la nivelul creierelor 
umane. Ascensiunea noastră a stagnat. Arcurile 
reflexe au continuat sa existe dar sunt folosite tot 
mai rar. Îngâmfarea caracteristică celor care au 
surprins fragmente de cunoaștere a șters orice 
legătură cu treptele arcurilor reflexe benefice 
înălțării. Orice lucru tălmăcit numai cu conștiența 
umană e nulă. Tâlcul este coborât la nivelul 
material, absorbit de legi arbitrare. De aceea nu ne 
putem ridica deasupra unei alchimii puerile: din 
pământ ne tragem și vom sfârși în cenușă prin 
toată această goană după vânt. Papa Francisc 
spunea că cel care ridică ziduri și nu construiește 
punți nu e un adevărat creștin... 

 

 
 

Pe parcursul acestei prelegeri mă voi referi, 
cum scria Coleridge, la epopeea unei corăbii, care a 
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trecut ecuatorul, a fost împinsă de furtuni în apele 
reci ale Polului Sud, apoi și-a redresat cursul spre 
latitudinile tropicale ale marelui ocean Pacific și 
voi insista asupra lucrurilor ciudate care au 
survenit în timp ce Bătrânul Marinar s'a întors în 
țara sa. Este o stranie poveste a marelui poet3 din 
care, ca și visul lui Kubla Khan pe care l'am analizat 
în urmă cu peste treizeci de ani, putem extrage 
elementele unui har divin al integrării arcurilor 
reflexe supratelurice în creație prin Cuvânt. Astfel 
după furtuna ce i-a deturnat corabia și apariția 
unui albatros de bun noroc între apele care nu se 
mai sfârșeau înconjurând fără speranță totul, într'o 
noapte adâncă, el înțelege că sunt urmăriți de un 
spirit al lumii invizibile, un locuitor al pământului 
dar nici suflet din trecut, nici înger: Incendiile de 
moarte au dansat în noapte;/ Apa, asemenea 
licorilor unei vrăjitoare,/ Ardea în culorile verde, 
albastru și alb.// Și unii dintre noi erau în vise/ 
Asemenea Duhului ce ne bântuia;/ Nouă măsuri de 
adâncime ne-a urmărit/ Din țara de ceață și 
zăpadă.// Și limbile, înmărmurite,/ Uscate erau din 
rădăcină;/ Nu mai puteam vorbi, de parcă/Am fi 
fost de funingine sufocați.// Ah! Binecuvântate zori! 
Un iad părea/ Ce-am suferit, tineri și bătrâni!/ În 
loc de cruce, Albatrosul/ De gâtul meu el atârna.  

 
Fiecare din noi suntem fii ai luminii, veniți din 

Creație și nu înălțați de pe pământ. De unde și 
sintagma înțelegerii că suntem parte din alpha și 
omega, în ritmul vibrațiilor sferelor - clopote, care 
sunt mereu în mișcare și învârt spiralele dinspre 
fântâni sub cascada luminii. Dar profunzimea din 
noi este necuprinsă, pentru că sinele e parte din 
lumea atemporală și nonspațială. Sinele este un 
spațiu destinat așezării sufletelor care se 
reîncarnează. Conștiința, spunea Rilke, locuiește în 
vârful unei piramide a cărei bază se lărgește în noi 
(și oarecum în străfundurile noastre) atât de mult, 
încât pe măsură ce crește putința noastră de a 
coborî în ea, pe atât părem mai strâns implicați în 
datele independente de timp și de spațiu ale 
existenței lumești, ale existenței, în sensul cel mai 
larg, de ordinul lumii. E greu să închipuim sferele 
între care funcționează aceste arcuri reflexe, 
dincolo, poate, de înțelegerea noastră. După 
noțiunile pământene ar fi necesare apropieri 
imagistice greu de realizat chiar și pentru cele mai 
ascuțite minți, dar, de ce nu, să acceptăm noțiunea 
de infinit între acestea. Dante a fost un călător 
astral de o puritate inexplicabilă cititorului 

                                                 
3 Samuel Taylor Coleridge, (n. 21 octombrie 1772 - d. 25 
iulie 1834) a fost un poet, critic literar și filozof englez, care a 
pus bazele, alături de prietenul său William Wordsworth, 
mișcării romantice în Anglia, fiind de asemenea unul dintre 
„Lake Poets” („Poeții lacului”). Este cunoscut în primul rând 
pentru poemele sale „The Rime of the Ancient Mariner” și „Kubla 
Khan”, precum și pentru opera sa majoră în proză „Biographia 
Literaria”. (wikipedia) 

obișnuit, el realizând prin metafore un traseu 
spiralat între ceruri. Am mai discutat  despre 
îngeri, arhangheli, tronuri în alte prelegeri. Astăzi 
gândiți că aceste entități sunt doar vibrații, radiații 
emanate ale luminii, puternice reprezentări ale 
Duhului Sfânt interpretate biblic prin animale 
înaripate preluate chiar și de evangheliști. Ele 
reprezintă de fapt atotprezența și atotputernicia 
Trinității în memoria ancestrală a scrierilor sacre: 
spiritualitatea umană (miel al lui Dumnezeu),  
forța și curajul taurului, eroismul leului și vulturul 
ca reprezentare mercuriană, toate coloane ale 
tronului și păzitori ai invizibilei lumi ce reprezintă 
nucleul sursei de lumină. Cred că e destul de dificil 
să cuprindem cu imaginația creierului metaforele 
prin care Creația a ajuns în lumea vizibilă și 
întreține într'o continuă mișcare emanația și 
răspunsurile vibratorii succesive, transmise și 
reprimite într'un feed back continuu. Ce este mai 
interesant și demn de reținut că acesta este 
adevărul, nu relativ decât în parte până ce se 
completează în absolut. Și revin: cât de sărace sunt 
cuvintele noastre în rapot cu primordialul Cuvânt. 

 
Ce minunat descrie Coleridge starea locuirii 

acelui spirit în trupul bătrânului marinar, Singur, 
singur, singur, singur,/ Singur pe o largă mare 
largă!/ Și niciodată un sfânt nu s'a răzvrătit/ 
Sufletul meu în agonie.//... M-am uitat spre cer și 
am încercat să mă rog;/ Pe cât vreodată o 
rugăciune ar avea răspuns,/ O răutăcioasă șoaptă 
s'a'ntors ca un zălog/ Inimii mele colb uscat și 
îndeajuns.// M'am ascuns și i-am ținut pe toți 
aproape,/ Și scândurile navei pulsau în mine 
înmiit;/ Cerul și marea, marea și cerul, oroare/ Ca o 
piatră de moară pe ochiul meu obosit,/ Și morții 
stăteau la ale mele picioare. Deci blestemul ființa 
prin ochii celor morți. Bătrânul marinar 
povestește în continuare tragedia sa: Blestemul 
unui orfan ar fi târât în iad/ Spiritul de sus;/ Dar 
oh! Mai oribil decât asta/ Este blestemul în ochii 
unui om mort! Șapte zile, șapte nopți, am văzut 
blestemul,/ Și totuși nu am putut muri. Luna 
înconjurată de două stele ce'i dădeau târcoale în 
zorii dimineții, începe să imprime cerebral 
imaginile locurilor natale, să comunice  mesajele în 
liniștea apăsătoare.  

 
Dincolo de umbra navei mă'nfiorau șerpii de apă: 
Se zvârcoleau în dârele de-un alb strălucitor, 
Iar când dragoni creșteau ca în lumina elfilor 
Se preschimbau - figuri de ciocolată... 
 
În umbra navei îi urmăream în straie de- 

anvergură 
Albastre, luciosul verde și catifelatul negru viu, 
Se'ncolăceau și înotau; și fiecare dâră 
Era un fulger al unui foc atât de auriu. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/21_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1772
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1834
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Critic_literar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romantism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
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Toate creaturile care înconjurau corabia, 
sunetele și imaginile înflăcărau imaginația 
bătrânului marinar care'ncerca să se miște, 
membrele neascultându'l, încât părea să fi murit în 
somn și devenise și el o binecuvântată fantomă. 
Nimic dintre suflete, demoni ai pământului și 
aerului nu putea fi asemuit cu mulțimea de spirite 
angelice trimise de îngerul său păzitor să'l 
protejeze. Și corabia plutind ca un gând peste 
ecuator trecu în zbor înlănțuită de locuitorii 
invizibili, cei care îl preluaseră de la Spiritul 
Polului Sud.  
 

Cadavrele nemișcate, fără viață, 
Sub binecuvântarea sfântă! 
O ființă, toată lumină, un bărbat serafic, 
Plutea deasupra fiecărui trup. 
 
Această mulțime serafică plină de viață: 
Era  o viziune cerească! 
Aduceau sacre semnale către pământ, 
Fiecare o lumină cât mai frumoasă; 
 
Această mulțime serafică plină de viață, 
Nu scotea niciun cuvânt - 
Niciun sunet; dar oh! Tăcerea se scufunda 
Precum o melodie în inima mea. 
 
Poarta pură a vieții, porțile pe care trebuie să 

le străbată în ambele sensuri informația sunt, deci, 
așezate după un plan arhitectural bine conturat. 
Locul care devine loc la timpul care devine timp 
pentru închipuirea ființelor materiale este cel care 
crează dualitatea fotonică din starea pură 
spirituală a vibrației energetice în unda cu masă 
fizică asociată. Doar cei aleși au înțeles din cele 
mai vechi timpuri acest minunat secret. În sens 
reflex învelișul material se eterizează, devenind un 
văl ce ascunde în divinitate informația retrogradă. 
Spiritul uman nu este capabil să reproducă ceea ce 
se întâmplă dincolo de originile sale. Contactul 
permanent prin arcurile reflexe realizează 
menținerea conștientă a omului în mijlocul 
vibrațiilor primordiale. Orice oprire, orice orgoliu 
de îndepărtare de lumină conduce la prăbușire. Eu 
am apreciat libertatea minții din primele mele 
prelegeri, ea înseamnând desprinderea de orice 
restricție impusă de intelectul nostru. Nimic nu 
trebuie privit cu ochii pământenilor, ai 
scrutătorului în materia înconjurătoare. E și 
deschiderea spre cunoașterea de sine dar în sensul 
percepțiilor uriașe a planurilor superioare, eterice, 
divine. Coroborând cunoașterea cu libertatea 
amintită, abia atunci vom putea deveni păzitorii 
tuturor cheilor. Am înțeles la timp că ele ar putea 
rugini, s'ar putea deforma și nicio taină nu ar mai 
putea fi deschisă poentru a ne bucura de lumina 
arcanelor.  

Mă vei întreba, cititorule, ce am dorit să 
transmit prin poemul lui Coleridge, mă vei 
admonesta că digresiunea lirică a unei alegorii nu 
se compară cu alte călătorii, ale lui Rama, 
Ghigameș sau Dante. Dar răscolește'ți mintea și 
acceptă că toate fac parte din treptele spre 
cunoaștere ale conștienței umane sub îndrumarea 
conștiinței universale. De fiecare dată un bărbat 
cutreieră frontierele dintre lumea vizibilă și cea 
invizibilă. Dar unde regăsim femeia? Dar nu putem 
eluda feminitatea Genezei, parte dintr'o altă 
prelegere - Lilith, Eva, Maria, care este parte a 
planului divin, a iubirii Sale ca legătură sacră cu 
frământarea realității umane. Drumurile tuturor 
peregrinărilor prin rezultatele Genezei sunt 
intuitiv influențate sub spectrul eternului feminin. 
Și totuși cine deține cheia porților Sfintei Cetăți, 
cea care definește frontiera dintre sacru și profan, 
cea care închide al șaptele arc reflex, de unde 
intuim infinitul către lumină? 

 

 
 

Câte abisuri se deschid pe lângă îngustele 
punți, câte peșteri fâlfâie umbrele între labirintele 
neantului cosmic, cât de mult evoluează 
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Înțelepciunea în timp cei noi, oamenii urcăm o 
singură treaptă de bazalt sau lemn? Totul 
converge spre înflorirea deplină a unei noetice 
conștiințe, cea care pătrunde adânc în noi, iar noi, 
inconștienți, nu descifrăm nici tâlcul 
subconștientului ce receptează permanent forța 
luminii. Divinitatea a creat întotdeauna un grup de 
aleși plămădiți să cunoască tâlcul cheilor de la 
porțile luminii. Ele sunt Cuvinte sacre născute din 
radiația noetică pentru a căpăta o formă ideatică 
inteligibilă omului, protectoare a Trinității, 
slujitoare a tronului, conducătoare a puterilor 
elementelor ancorate în procesul Creației. Dragă 
cititorule, tu care ai știința să înțelegi cuvintele 
mele, ai atins deja maturitatea de a mă cunoaște și 
fără să rostesc vreun sunet. Așa am înțeles eu să 
ridic vălul prin care razele să coboare copleșind 
matricele cerebrale ale discipolilor. Și ca să nu te 
las fără un demn sfârșit al altui început, pătrunde 
împreună cu mine binefăcătoarea lumină care ne 
inundă cu lumea sa scânteietoare, izvor de 
speranțe și vieți germinate prin simplitatea și 
claritatea legilor divine ale universului.  Este 
marea călătorie la care te-am invitat să participi 
alături de mine, nu spre insula lui Euthanasius, 
tărâm paradisiac  eminescian, în care beatitudinea 
vieții admite, nu exclude, beatitudinea morții, unde 
se redefinește o trăire adamică, renunțând la orice 
formă omenească, depășind condiția umană, 
patrunzând astfel zona sacră, spre deosebire de 
spațiul material înconjurător, profan, măcinat de 
iluzii, dureri, zădărnicii, ci în metafora spirituală 
din invizibil, plin de tinerețe fără bătrânețe și viață 
fără de moarte, pentru că lumina nu reprezintă 
decât eternul și infinitul uroboros. Bătrînul 
marinar revine la viață prin moarte.  

 
Imaginația omului nu are limite. Ea se 

hrănește cu mesajele primite din arcurile reflexe 
supraiacente lui, ființă smerită în fața 
binecuvântării divine. Nu sunt multe treptele. Doar 
cine poate le urcă, și orb, sub binecuvântarea 
luminii, ca în altă alegorie a lui Coleridge: 

 
Pe un tăpșan în vârf de munte 
Un câmp de luptă, dar nu știu unde 
Cu pini înalți ce călăreți ascund 
Doi minunați copii se joacă alergând 
O soră și un frate! 
Când unul când celălat e înainte 
Dar ea în schimb mereu se'ntoarce 
Îndrumând băiatul ce pare mai cuminte 
Căci, din păcate, el e orb! Nu se preface 
și nu știe pe iarba netedă și moale 
de'i primul sau ultimul în alergare. 4  

                                                 
4 Coleridge, Time, Real and Imaginary, An Allegory. Poems, The 
Easton Press, 1995 (n.r. traducerea versurilor aparține 
autorului) 

 
Încă de la primele mele prelegeri publicate 

spuneam că nu poți înainta decât pas cu pas. 
Niciodată o înțelegere spirituală și o cunoaștere nu 
poate avea loc ca o minune. Harul există. Alesul o 
simte, dar revelațiile necesită o bază de cunoaștere 
și înțelepciune. Este la fel cu abecedarul pe care 
încetul îl descoperi și după ceva timp asociezi cu a 
lui m, având silaba ma ce prin repetabilitate 
desemnează cea mai importantă ființă pentru 
micul om, parte umană a eternului feminin. 
Imboldul cunoașterii, conștiența de a avea cât mai 
multe cunoștințe despre actul Creației și rolul 
actelor reflexe pe care omul le percepe ca relație 
directă cu Creația. Sunt într'adevăr multe lucruri 
care depășesc capacitatea noastră de înțelegere. 
Aici m'am oprit asupra unei explicații semantice 
de care mă izbesc permanent și poate că tema a 
determinat chiar și pentru mine apariția multor 
întrebări. Cunoașterea a modificat adesea 
comportamentul uman făcându'i și un deserviciu 
major. Vanitatea, lașitatea, aroganța eludează 
demnitatea umană. Isus, în predicile sale de pe 
Muntele Măslinilor a explicat adeseori despre 
calea dificilă, pietroasă și îngustă care duce spre 
înălțimile contrare indolenței, comoditățiii 
adeseori atrăgând lipsa de reacție în fața ispitelor. 
Numai urcând și înțelegând tâlcul cunoașterii omul 
poate accede spre Lumină. Cerurile nu coboară 
către cei ce nu tind spre ele, spun marii cărturari. 
Calea este permanent deschisă, este vizibilă, 
intuitibilă și accesibilă. Evoluția spirituală 
profețită incontinuu există și este necesară pentru 
împlinirea noastră. Se știe rolul maestrului de a 
răspunde întrebărilor discipolului. Dar răspunsul 
său nu poate depăși sfera de înțelegere a treptei pe 
care cel din urmă o are atinsă. Mesajele unui arc 
reflex superior celui inteligibil conștienței 
acceptate de cunoaștere pot incita dar nu pot 
dezvălui tâlcul. Interpretarea hermeneutică 
necesită încă o cheie și conștiința va îndeplini 
pelerinajul acelei etape. La un moment dat, nu e 
locul să'l dezvălui, nu vor mai fi necesare 
întrebările. Lumea invizibilă are o altă modalitate 
de comunicare a luminii în arcurile sale reflexe. 
Vibrațiile copleșesc dar plutim cuvânt cu cuvânt, 
frază cu frază, absorbind imagini ale căror 
decodare e cheia din spiritul nostru. De fapt e 
partea pură a Cuvântului primordial care așteaptă 
răspunsul nostru către el ca un feed back în 
clopotul divin. Atingerea unei mișcări armonioase 
dincolo de zidurile Cetății de Lumină, care ne 
îndreptau aripile spre nivelele inferioare ale 
dogmelor, înseamnă libera gândire. Pentru noi 
Dumnezeu înseamnă viața, iar viața constă din 
cunoașterea arcanelor iubirii în lumină. 

♣
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Ilustrațiile de la paginile 210-331 sunt reproduceri după lucrări de pictură semnate de Năstasă Forțu 
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Regulile de viață  
ale lui  

Paracelsus  
 
REGULA VIEȚII NR.1: 

Imbunătățește-ți starea de sănătate… Pentru a 
face acest lucru, trebuie să respirăm cât mai des 
cu putință, profund și ritmic umplându-ne 
plămânii cu aer proaspăt. Beaî fiecare zi, cu 
înghițituri mici, doi litri de apă. Mănâncă multe 
fructe și mestecă mâncarea cât poți de mult. 
Evită alcoolul, tutunul și medicamentele în afara 
cazului în care nu urmezi vreun tratament 
pentru vreo afecțiune. Baia zilnică este un obicei 
pe care îl datorezi propriei tale demnități.  
 

REGULA VIEȚII NR. 2: 
Alungă din spiritul tău orice idee de pesimism, de 
resentiment, de ură, de plictiseală, de tristețe, de 
răzbunare sau de sărăcie, în ciuda tuturor 
motivelor pentru care ele ar putea exista… Fugi 
de orice ocazie de-a avea de-a face cu oameni 
care sunt vicioși, josnici, dezaprobatori, leneși și 
bârfitori; evită de asemenea oamenii care sunt 
vanitoși sau vulgari, pe cei care au o capacitate 
naturală inferioară de înțelegere sau pe cei ale 
căror subiecte de conversație sunt senzualiste.  
 

REGULA VIEȚII NR. 3: 
Fă cât mai mult bine cu putință… Ajută orice 
persoană care s'ar putea afla în nevoie, însă 
niciodată să nu ai o slăbiciune pentru pentru 
cineva mai mult decât trebuie. Trebuie să ai 
grijă de energia proprie și să eviți formele inutile 
de sentimentalism.  

 

REGULA VIEȚII NR. 4: 
Uită orice ofensă, sau mai bine, străduiește-te să 
te gândești la binele și bunăstarea celui mai 
mare dușman al tau… Sufletul tău este un 
templu care nu trebuie să fie niciodată corupt de 
ură. Suntem cu toții ființe minunate care sunt 
călăuzite de o voce interioară. Ai în vedere însă 
faptul că această voce nu îți va vorbi deodată. 
Este nevoie să te pregătești pentru ea în timp, 
distrugând straturile suprapuse ale vechilor 
comportamente, gânduri și greșeli care îți apasă 
sufletul. Sufletul este divin și perfect în sine, însă 
lipsit de putere din cauza metodelor imperfecte 
pe care i le-ai furnizat pentru manifestarea sa, 
scrie pentru suflet. 

 

REGULA VIEȚII NR. 5: 
Retrage-te în fiecare zi într'un loc unde nimeni 
nu te poate deranja, cel puțin pentru jumătate 
de oră… Stai cât mai confortabil cu putință, cu 
ochii pe jumatate închiși și fără să te gandești la 
nimic. Acest lucru întărește puternic creierul și 
spiritul și te pune în contact cu energiile bune. În 
această formă de meditație și tăcere, ne pot veni 
idei strălucite, capabile să ne schimbe întreaga 
existență. În cele din urmă, toate problemele tale 
vor fi rezolvate victorios de vocea interioară 
care te va ghida în acele momente, împreună cu 
conștiința ta. Acesta este diamantul de care 
vorbea Socrate.  
 

REGULA VIEȚII NR. 6: 
Menține o tăcere absolută asupra tuturor 
chestiunilor personale… Ca și cum ai fi făcut un 
jurământ solemn, abține-te de a expune 
celorlalți, chiar și celor mai intimi prieteni sau 
rude, ceea ce gandești, auzi, știi, înveți, 
suspectezi sau descoperi. Cel puțin pentru o 
perioadă de timp, ar trebui să fii o casă cu ziduri 
sau o grădină închisă. Aceasta este o regulă de 
mare importanță.  

 

REGULA VIEȚII NR. 7: 
Niciodată să nu te temi de oameni sau de ceea ce 
ar putea aduce mâine… Să ai un suflet puternic, 
curat și totul se va arăta a fi cum nu se poate 
mai bine. Niciodată să nu te gandești la tine ca 
fiind slab sau singur deoarece în spatele tău se 
află armate puternice pe care nici nu ți le poți 
imagina – nici chiar și în cele mai îndepărtate 
visuri. Dacă îți ridici moralul, atunci nu va exista 
niciun rău care să te atingă. Singurul dușman de 
care trebuie să te temi ești tu însuți. Teama și 
neîncrederea în viitor sunt mamele tuturor 
eșecurilor și aduc cu ele dezastrul. 

 
Teofrast, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim sau pe scurt Paracelsus a fost un 
celebru alchimist, medic, fizician, astrolog, teolog, filozof elvetian. Paracelsus a fost instruit și de celebrul Johannes 
Trithemius (1461-1526), abatele mânăstirii St. Jakob din Wurzburg, unul dintre cei mai renumiți maeștri în magie, 
alchimie și astrologie. Sub îndrumarea acestui profesor, i-au fost cultivate înclinațiile sale spre științele și practicile 
oculte, devenind unul dintre primii alchimiști ai Evul Mediu5. 
                                                 
5 wikipedia 
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e domnul Costache Agarici îl 
cuprinse teama. Mâna i se 
umflase brusc. Şi cât de fericit 

fusese. Ani de zile nu ştiuse ce-i stima. Ani 
de zile tânjise după ea. Ani de zile se 
străduise să fie luat de cineva în seamă, 
dar nu reuşise să stârnească nici interesul 
portarului din impozanta instituţie în care 
lucra. Şi niciodată nu fusese cu adevărat 
fericit. Abia acum putea spune că în sfârşit 
ştia ce este fericirea. Şeful îi întinse mâna. 
Nedumerit Costache Agarici i-o întinse la 
rându-i emoţionat. Apoi, ca şi cum un fluid 
înălţător i se strecurase prin degetele 
subţiri şi palide, îşi simţi tot trupul 
zvâcnind scurt. A fost o tresărire de 
bucurie, a fost un spasm al trupului 
surprins; n-ar fi putut preciza. Simţi doar 
o imensă bucurie. Atât de mare, încât 
după plecarea şefului, Costache rămase cu 
ochii pironiţi la mâna care fusese martora 
fericitului eveniment. Apoi, de parcă s-ar 
fi ferit de pângărire şi-o retrase în cea mai 
sigură ascunzătoare; buzunarul adânc al 
pantalonilor. Căldura binefăcătoare a 
trupului propriu îi potoli neliniştea 
trupului. 

 
 
Ajuns în mansarda sărăcăcioasă, nu-şi 

scoase mâna din buzunar, nici atunci când 
trebui să se culce. Preferă să doarmă 
îmbrăcat. A doua zi, nu mai lucră cu mâna 
pentru care un sentiment acut de 
veneraţie se năştea şi se contura. Se spălă 
câteva zile mai târziu pe tot trupul cu 
excepţia mâinii. În tramvai se purta la fel 
de grijuliu cu ea, de parcă l-ar fi avut pe 
şef de dus într-un loc anume. Zilele 
treceau. Mâna rămânea la fel de adulată, 
intangibilă, onorată... 

 
Curând, depunerile repetate de praf şi 

de mizerie produseră crăpături în 
epidermă. Mâna începu să se umfle. 
Durerea o simŢea ca pe un tribut adus 
onorurilor. Din epiderma crăpată, o 
supuraţie ciudată îşi făcea loc printre 
degetele umflate. Când se hotărî s-o arate 
unui chirurg era prea târziu. Trebuia 
amputată. 

 
„Ce simplu se mai pronunţă şi doctorii 

ăştia” îşi mormăi în barbă nemulţumirea, 
Costache Agarici. Cum să renunţe aşa tam-

P 

Gheorghe Andrei NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Mâna 
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nesam la mâna-i venerată. „Mai bine mor 
odată cu ea. La ce-i bună viaţa fără 
onoare?" mai mormăi el în timp ce 
traversa îngândurat holul de trecere din 
faţa caselor de bilete. Mâna pe care voiau 
s-o amputeze îi adusese noroc. Avea în 
sfârşit o întâlnire decisivă, după o 
sumedenie de alte întâlniri ratate. Îşi 
găsise în cele din urmă jumătatea. 
Acceptase. Azi venea cu bagaje cu tot să i 
se alăture pentru toată viaţa. „Iar doctorii 
voiau să-l sluţească să-l lase ciung, tocmai 
când..." 

 
N-apucă să-şi mai ducă gândul la 

capăt. Speriat de trecerea garniturii de 
tren prin gara pustie, alunecă. Pălăria-i 
căzu furată de pe creştet de curentul iscat 
de goana trenului neanunţat. Căzut fără de 
voia lui, Costache îşi întinse instinctiv 
mâinile după ea, încercând s-o salveze de 
sub roţile trenului. Mâinile se mişcau cu 
zvâcnete scurte printre traversele 
potopite de osiile boghiurilor în 
fulgerarea mişcării. Nu le mai văzu. 
Sângele-i ţâşnea din cioturile zdrenţuite 
fără încetare. Stingându-se în aşteptarea 
salvării, pe chip i se întipărise ceva între 
durere şi-un zâmbet de mulţumire. 
Norocul părea să-l mai aştepte încă. Se 
stinse tăcut, cu gândul la femeia care 
trebuia să coboare. N-a înţeles de ce era 
îmbrăcată în negru. N-a înţeles de ce nu 
mai putea s-o aştepte, de ce se grăbea să... 

 
Sirena salvării se auzea din ce în ce mai 
aproape. Puţinii călători, îl priveau 
îngroziţi cum se topea încet în balta de 
sânge, de parcă toate-i veniseră când nu 
mai era nevoie. Brancardierii îi aşezară 
braţele culese dintre traversele năclăite 
de sânge pe trupul inert, depărtându-se 
alene. Urletul sirenei îndepărtându-se îi 
împrăştie pe călători spre rosturile lor, 
într-o toropeală cleioasă, cernită... 
 

♣ 
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Yves JOUAN  

(Franţa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Né au Havre en décembre 1951, où il a habité jusqu’à l’âge de dix-huit 

ans, Yves Jouan a ensuite vécu dans l’agglomération de Rouen (études, 
travail dans l’action culturelle…), puis dans l’agglomération parisienne où il a 
occupé plusieurs postes, notamment celui de secrétaire général des 
Rencontres chorégraphiques internationales de Bagnolet. 

Il est sociétaire de la Société des Gens de Lettres, membre de la Société 
des Auteurs Compositeurs Dramatiques et de la Maison des Ecrivains et de la 
Littérature. 

 
 
Yves Jouan a écrit une douzaine de livres de poésie chez 

différents éditeurs, parmi lesquels : 
- Tango, Aencrages & Co, 2012, avec des peintures de 

Josep Grau-Garriga, 
- Loires, L’Atelier du Grand Tétras, 2014, avec des 

encres de Marianne K.Leroux. 
Il a également écrit une dizaine de livres d’artistes avec 

différents peintres et graveurs. 
Il a participé à plusieurs livres collectifs avec des poètes 

français, albanais et grecs (notamment à l’initiative de Hughes 
Labrusse). 

Ses poèmes ont été traduits en anglais, albanais, coréen, 
grec, japonais, kurde, néerlandais et russe. 

Il a écrit plusieurs nouvelles parues en revues, ainsi 
qu’une dramatique radiophonique, « L’Autre Bout du monde », 
produite par France Culture en 1997, dans une réalisation de 
Etienne Vallès, et diffusée par Radio France Internationale et 
Radio France Outre-mer. 

 
Pour Yves Jouan, dit l’éditeur Daniel Leroux, l’écriture 

poétique est ce qui permet d’approcher au plus près l’autre 
versant de l’existant. Quelque chose, cependant, s’est constitué 
avec le livre « Loires », que le poète Jean Miniac résume ainsi 
dans la revue française « Poezibao » : la Loire est la grande 
institutrice : c’est à l’école de ses crues que [chez Yves Jouan] le 
vers déborde de son lit. C’est ainsi que, dans les poèmes ici 
proposés (et, pour la plupart, inédits), le vers et la prose se 
conjuguent, parfois à l’intérieur d’un même texte, réinscrivant 
alors la poésie contemporaine dans une tradition française 
souvent oubliée depuis le Moyen Âge. Mais ceci n’est pas un 
simple exercice formel. Outre la solidarité quelle affirme à 
travers les époques, cette écriture est bien, pour le poète, un 
outil et un lieu d’approche du réel et de ses soubassements. 
 
 

Născut în decembrie 1951 la Le Havre, unde a şi locuit 
pînă la vîrsta de 18 ani, Yves Jouan a trăit după aceea în zona 
metropolitană Rouen, unde şi-a făcut studiile şi a lucrat în 
domenii culturale, după care s-a mutat în regiunea pariziană și 
a ocupat mai multe funcţii, între care o amintim pe cea de 
secretar general al Întîlnirilor Coregrafice Internaţionale de la 
Bagnolet.  

Este societar al Societăţii Oamenilor de Litere, membru al 
Societăţii Autorilor, Compozitorilor Dramatici şi al Casei 
Scriitorilor şi a Literaturii. 

Din opera sa poetică, ce depăşeşte o duzină de cărţi 
apărute la diferite edituri, amintim: 

- Tangou, Editura Aencrages&Co, 2012 (cu picturi de 
Josep Grau-Garriga); 

- Loires, Editura L’Atelier du Grand Tétras, 2014 (cu 
desene de Marianne K. Leroux). 

A realizat, de asemenea, zece cărţi bibliofile cu diferiţi 
pictori şi gravori.  

Nuvelele şi le-a risipit în paginile revistelor literare, fără a 
le aduna într-un volum, iar preocupările-i dramatice au dus la o 
interesantă colaborare cu posturi de radio, pentru ca, în 1997, 
avînd ca producător France Culture, dramatizarea sa 
radiofonică L’Autre Bout du monde să fie realizată de Etienne 
Vallès şi difuzată de Radio France Internationale şi Radio 
France Outre-mer. 

A participat la realizarea mai multor cărţi colective, cu 
poeţi francezi, albanezi şi greci, mai ales la iniţiativa 
scriitorului Hughes Labrusse. Poemele lui Yves Jouan au fost 
traduce în engleză, albaneză, coreeană, greacă, japoneză, kurdă, 
neerlandeză şi rusă. 

 
Pentru Yves Jouan, spune editorul Daniel Leroux, scriitura 

poetică este cea care permite să apropii cel mai mult celălalt 
versant al existentului. Ceva, totuşi, s-a constituit cu cartea 
Fluvii, pe care poetul Jean Miniac o rezumă astfel în revista 
franceză „Poezibao”: Loara este marea învăţătoare: la şcoala 
revărsărilor ei, versul (la Yves Jouan) iese din matcă. În această 
manieră, în poemele propuse aici (în cea mai mare parte 
inedite), versul şi proza se conjugă, uneori în interiorul 
aceluiaşi text, reînscriind astfel poezia contemporană într-o 
tradiţie franceză adesea uitată, chiar din Evul Mediu. Dar asta 
nu este un simplu exerciţiu formal. Dincolo de solidaritatea pe 
care o afirmă de-a lungul epocilor, această scriitură este cu 
adevărat, pentru poet, un instrument şi un loc de apropiere a 
realului de fundamentele sale. 

 

Prezentăre şi traducere 

Valeriu STANCU 
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Fleuves 
 
 
A deux pas de moi, le jour est plus jour qu’à l’habitude. Sur les pavés, les racines sont 
en bouquet ; sans doute est-ce moi qui les regarde telles, car il me faut célébrer la 
folie d’un sentiment rare et précieux que borde et éveille le lent mouvement d’avant 
l’encre et de l’encre et d’après. Quelque chose, là, se produit, qui me permet d’être 
sinon ce qui n’est pas, du moins à son seuil. Et de justement me sentir être, au bout 
de la longue attente, à force d’être aux seuls confins de ce qui est. 
 

pour Harman Franjie, Toma Gouband et Brice Soniano 
 
Comme dans le corps le son 
fait un détour par la nuit 
se charge d’elle puis 
traverse droit 
l’air et le jour 
                         Le fleuve 
est un son 
                    Le temps 
donné 
à ce qui nous vient 
de la pierre 
nourrit d’un 
immediate 
 

que la longueur d’autres notes pourtant indique venu de loin, d’une sorte d’âge 
 
C’est peut-être pourquoi il me faut, devant cela (c’est un devant semblable à celui que 
je connais depuis la fuite de la Loire), laisser passer  

le temps 
et y revenir 
                    Il faut 
du temps  
pour tous ces temps  
pour ne pas en sortir bredouille  

                                                                                          
Sur la page, disait Artaud, il n’y a rien d’autre que ce que j’écris 
                             Ce sera, une poussée plus loin, pour ainsi dire une seconde arrivée 
sonore, du moins son souvenir, quelque chose de consubstantiel à la langue et à la  
chair, la résultante d’un accompagnement mutuel, d’une infinie fréquentation de 
l’encre et de la vie 
 
Il  

y a là un sous-bassement à la 
tranquillité 

(car il s’agit bien de ce qu’il se fait là et puis, 
on  peut être tranquille on sent bien qu’on l’est malgré tout.) 
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Fluvii 
 
 
La doi paşi de mine, ziua este mai zi decît de obicei. Pe pavaj, rădăcinile sunt în 
buchet; fără îndoială, eu sunt cel care le priveşte astfel, căci trebuie să celebrez 
nebunia unui sentiment rar şi preţios, pe care-l mărgineşte şi-l trezeşte lenta mişcare 
dinainte de cerneală, şi de cerneală şi de după. Ceva, acolo, se produce, care-mi 
permite să fiu, dacă nu ceea ce nu este, cel puţin pe pragul său. Şi chiar de a mă simţi 
fiinţînd, la capătul lungii aşteptări, aflîndu-mă la singurele limite a ceea ce există. 
 

pentru Harman Franjie, Toma Gouband şi Brice Soniano 
 
 Ca în trup sunetul  
 face un ocol prin noapte 
 se încarcă de ea apoi 
 traversează drept 
 aerul şi ziua 
          Fluviul 
 este un sunet 
       Timpul 
 dat  
 la ceea ce ne vine 
 de la piatră 
 hrănit dintr-un 
 imediat 
pe care lungimea altor note totuşi îl semnalează venit de departe, dintr-un soi de vîrstă 
 
e probabil motivul pentru care îmi trebuie, în faţa acestei situaţii (este o în faţa 
asemănătoare celei pe care  
o cunosc de cînd curge Loara), să las  
  timpul să treacă 
  şi să revin aici 
               Trebuie 
  timp 
  pentru toţi aceşti timpi 
  pentru a nu ieşi din ei cu buza umflată 
 
Pe pagină, spunea Artaud, nu e nimic altceva decît ceea ce scriu 
   Asta va fi un brînci mai departe,  
ca să zic aşa o a doua sosire sonoră, cel puţin amintirea ei,  
ceva consubstanţial cu limba şi cu 
carnea, rezultanta unei însoţiri mutuale, a unei  
infinite frecventări a cernelii şi a vieţii  
 
există  
 acolo un piedestal al  
 netulburării 
(întrucît, cu adevărat este vorba de ceea ce se face acolo şi apoi, poţi să fii liniştit e 
clar că aşa eşti în ciuda a orice.) 
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    Sous les doigts les bâtons 

la pierre 
étend à la pierre la 
consonance 

comme pour laisser par avance place au souvenir quand je serai devant les brisures 
du rocher, les cailloux jusque dans les rues, pour étendre 

à la journée même 
dans ses fatras d’horreurs 
et de pertes 
ce qui se dépose en moi 
dans l’instant 

                                                   Je me souviens d’un soir où 
tout dansait après un spectacle de William Forsythe. On aurait dit que le moindre 
geste était une amorce (il l’est) de ce qui se tait. 

Sur le chemin la marche 
sera la marche avec 
plus de résonnance 
que jamais et 
salutaire sera 
l’oubli à l’œuvre 
                            Faut-il un moment 
laisser pour morte 
une part de soi 
(cette part 
peut-être qui pousse 
dans l’ombre 
mine de rien) 
pour se laisser 
aller à vivre 
 

                                                      Mais le mugissement nocturne justement, ce que vous 
aurez mis entre parenthèses ou hors-champ, cela revient, intégré à vivre. Une étrange 
harmonie emporte même ce que vous avez congédié. On ne se sépare pas si 
facilement de l’absence. Le son fossile de l’univers contient dans son voyage les voix 
les plus étouffées. Je me rappelle : 

sous les doigts déjà 
de Schubert 
la promenade avait 
repris paisible mais 
teintée 
             Le son 
décidément 
était un fleuve 
était de l’encre 
                          Tout 
n’est-ce pas 
est là. 
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Sub degete bastoanele  
  piatra 
  întinde pietrei 
  consonanţa 
ca pentru a lăsa dinainte loc amintirii cînd  
voi fi în faţa spărturilor de stîncă, pietricelele pînă în  
străzi, pentru a întinde  
  în aceeaşi zi 
  în mulţimea-i de orori 
  şi de pierderi 
  ceea ce se depune în mine 
  pe moment 
    Îmi amintesc de o seară în care 
totul dansa după un spectacol de William Forsythe. S-ar fi zis că şi cel mai mic gest 
era un început (chiar este) a ceea ce se tace. 
  Pe drum, mersul  
  va fi mersul cu 
  mai multă rezonanţă 
  ca oricînd şi 
  salutară va fi 
  uneltirea uitării 
     Trebuie ca un moment 
  să laşi drept moartă  
  o parte din tine 
  (această parte 
  probabil care creşte 
  în umbră  
  fără să pară) 
  pentru a începe 
  să trăieşti 
   Dar tocmai mugetul nocturn, ceea ce  
aţi fi pus între paranteze sau aţi fi lăsat deoparte, 
revine integrat vieţii. O stranie armonie  
cuprinde chiar ceea ce aţi îndepărtat. Nu  
te desparţi atît de uşor de absenţă.  
Sunetul fosil al universului conţine în drumul său  
vocile cele mai înăbuşite. Îmi amintesc: 
  deja sub degetele 
  lui Schubert 
  plimbarea se  
  reluase liniştită dar 
  colorată 
     Sunetul 
  cu siguranţă 
  era un fluviu 
  era de cerneală 
     Totul, 
  nu-i aşa, 
  constă în asta! 
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Il ne faudrait 
à cette heure-ci 
et peut-être 
à toute heure ici 
ni trace ni 
mémoire 
                  même 
effacée 
 
               L’ombre 
et la lumière 
                         ne sont 
ni anciennes ni 
nouvelles 
 
                   neuves 
sans conditions 
 
                             Et je suis 
venu 
- même pas venu - 
né ici de rien 
à cet endroit 
où la vie prend fin 
et continue 
soudaine et lente 
 
Une voiture au loin 
passe  
Une feuille tombe 
légère 
Le ciel est nu 

 

Nu ar trebui 
la ora asta 
şi poate  
la nici o oră aici 
nici urmă nici 
memorie 
    chiar 
ştearsă 
 
 umbra 
şi lumina 
    nu sunt 
nici vechi nici 
noi 
 
      noi 
fără condiţii 
 
          iar eu sunt 
venit 
– nici măcar venit – 
născut aici din nimic 
în acest loc 
unde viaţa ia sfîrşit 
şi continuă 
neaşteptată şi lentă 
 
O maşină în depărtare 
trece 
O frunză cade 
uşoară 
Cerul e gol 
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Marée 
montante 
 
 
 
Derrière 
moi un pas 
multiple 
 
Et devant 
 
C'est l'eau 
qui se dépêche 
autour des barques patients 
 
Il fallait 
ce temps 
pour que je sache 
 
C'est là 
que j'ai rencontré 
 
ce qui vivait en moi 
depuis le refroidissement 
de la planète 
 
apparition  
de terres 
 
creusement en elles 
d'un lit incertain 
 
Un sable nouveau 
prend place Une  
rivière 
             s'étire 
s'étale 
 
change de cours et 
 
continue 
son long travail 
de fondation boueuse 
 
qui emplit mes yeux 
et que ma bouche expulse 
 

 
Flux 
 
 
 
În spatele  
meu un pas 
multiplu 
 
Iar în faţă 
 
E apa 
care se grăbeşte 
în jurul bărcilor răbdătoare 
 
Era nevoie  
de acest timp 
ca să ştiu 
 
Acolo 
am întîlnit 
 
ceea ce trăia în mine 
de la răcirea  
planetei 
 
apariţia 
pămînturilor 
 
săparea în ele 
a unei albii nesigure 
 
Un nisip nou 
se aşază Un 
rîu 
 se întinde 
se desfăşoară 
 
îşi schimbă cursul şi 
 
îşi continuă 
neîntrerupta-i muncă 
de fundaţie noroioasă 
 
care-mi umple ochii 
şi pe care gura mea o expulzeazăLà 
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quand la clarté  
noire ou diurne l'emporte 
sur le dépôt 
un Narcisse prudent 
parle pour troubler 
la surface 
des eaux mémorielles 
 
Le niveau 
monte 
 
Le flux 
cependant 
suit son cours 
 
                           La rivière (loi par elle-
même concrète sans injonction)  
répond aux deux lois  
qu'elle défie  
comme si déjà  
se déployaient  
les chemins conjugués 
de l'encre avenir 
 
Depuis 
ce lieu depuis 
cette heure-ci 
                          tout 
pourrait 
                devrait 
ne plus être 
                      ne 
plus être 
 
sans drame 
sans combat sans 
morts 
ne pas être 
simplement 
subitement ne 
jamais 
avoir été 
 
Nuit 
 
Ici 
ou là seulement 
une brûlure 
 
 
 

Acolo 
cînd lumina  
neagră sau diurnă se înstăpîneşte 
peste sedimente 
un Narcis prudent 
vorbeşte ca să tulbure 
suprafaţa 
apelor memoriale 
 
Nivelul 
creşte  
 
Fluxul 
în acest timp 
îşi urmează cursul 
 
       Rîul (lege prin ea însăşi 
concretă fără somaţie) 
răspunde la două legi 
pe care le sfidează 
ca şi cum deja 
se desfăşurau 
 
drumurile conjugate 
ale cernelii viitoare 
 
Din  
acest loc din 
această oră 
       totul 
ar putea 
  ar trebui 
să nu mai fie 
          să nu 
mai fie 
 
fără dramă 
fără luptă fără 
morţi 
să nu existe 
simplu 
dintr-o dată să 
nu fi fost 
niciodată 
 
Noapte 
 
Aici  
sau acolo doar 
o arsură 
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Et près des marques 
de l'absence 
                        un enfant 
courrait comme court 
celui-ci 
             venu 
de nulle part 
et les oiseaux comme 
l'homme 
dont je ne vois 
 
ni le dos ni 
le visage 
 
comme lui les oiseaux ici 
 
et le couler gris 
de la Somme 
                        semblable 
au couler 
des planètes 
des étoiles 
                    sans plus 
de visage 
que l'homme 
au bord 
 
Semblables 
sans semblance 
 
voisins 
immédiats 
de la nuit 
 
 
La beauté du nom, dans ma bouche et 
dans mon oreille, dans sa jonction avec 
les mots, réveille, ou plutôt continue en 
moi ce qui, à mon insu, m’a été offert au 
contact du fleuve. A considérer ce que 
j’écris, je sais dans l’invisible de la 
langue la présence d’un sable qui, à 
quelque cul de grève, tend sans rien en 
attendre ce qu’il me faut déjouer, le 
piège dont le grondement muet, la 
discrète basse continue, est peut-être 
l’un des fondements, justement, de la 
beauté. 
 

 
Şi aproape de mărcile 
absenţei 
    un copil 
ar fi alergat aşa cum aleargă 
acesta  
           venit  
de nicăieri 
şi păsările ca  
omul 
căruia nu-i văd 
 
nici spatele nici 
chipul 
 
ca şi el păsările aici 
 
şi curgerea încenuşată 
a fluviului Somme 
        asemănător 
cursului 
planetelor 
stelelor 
  fără mai mult 
chip 
decît omul  
de pe mal 
 
Asemănători 
fără asemănare 
 
vecini 
apropiaţi 
ai nopţii 
 
 
Frumuseţea numelui, în gura mea şi în 
urechea mea, în joncţiunea ei cu 
cuvintele, trezeşte sau mai degrabă 
continuă în mine ceea ce, fără ştirea 
mea, mi-a fost oferit la contactul cu 
fluviul. Analizînd ceea ce scriu, ştiu în 
invizibilul limbii prezenţa unui nisip 
care, printr-un capăt de plajă, întinde, 
fără a aştepta nimic din ce-mi trebuie 
pentru a o dejuca, cursa al cărei 
mormăit mut, discretul bas continuu, 
este probabil tocmai unul din 
fundamentele frumuseţii. 
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Pour un peu, je ne verrais pas passer les 
heures. C'est comme si une main sans 
apparence, celle de l'instant, tenait sans 
cesse celle de l'instant suivant. Le temps 
serait une sorte de totalité sans suture, 
sans lendemain, sans veille, sans amont. 
Je regarde le fleuve qui, dans sa fuite, 
me livre sa permanence et touche en 
moi un point jusqu'alors réduit au 
sommeil. 
Il se met à pleuvoir. Une mère protège 
un enfant. Un père sourit, ne ressent pas 
le besoin d'acquiescer. 
Sur l'autre rive, comme pour recouvrir 
ce qu'il se fait ici, ou peut-être pour 
établir d'autres conjugaisons, des doigts 
de musiciens domestiquent l'électricité, 
s'acharnent à délivrer l'éphémère. 
L'adressent, dirait-on, à l'univers. 

I
Il n'y a qu'un inconvénient, dis-tu : je ne 
sais pas qui remercier. Mais tu le sais : 
personne ici ne nous convie, et nul n'a 
dessiné le fleuve ni déposé sur ses eaux 
l'enveloppe qui réserve en permanence 
le cadeau à qui tente de voir sans rien 
prétendre que tenter. 
 
 
 
 

Pour Salah Al Hamdani 
 

Que dire ? Quel mot inventer, trait d'eau 
courante entre exil et patrie ? 
 
Je pense à toi, qui pleurais devant les « 
Loires ». Tu parles de ton pays, disais-
tu, comme je ne pourrai plus parler du 
mien. Le tien dans un passé plus révolu 
que l'après envol de l'aigrette. 
 
Depuis, la rivière, celle qui m'est propre, 
a pris une couleur de plus ; comme au 
fond de la polychromie du soir ou du 
matin, le signe d'une substance nouvelle 
offerte à l'incendie. 
 

 
 
 
Puţin ar fi trebuit să nu văd trecînd 
orele. E ca şi cum o mînă fără aparenţă, 
cea a clipei, ar fi ţinut-o fără încetare pe 
cea a clipei următoare. Timpul, prin 
urmare, ar fi un soi de totalitate fără 
sutură, fără ziua următoare, fără ajun, 
fără obîrşie. 
Privesc fluviul care, în curgerea sa, îmi 
oferă permanenţa sa şi atinge în mine un 
punct pînă atunci redus la somn. 
Începe să plouă. O mamă îşi protejează 
copilul. Un tată surîde, nu simte nevoia 
să consimtă.  
Pe celălalt mal, ca pentru a acoperi ceea ce 
se face aici sau poate pentru a stabili alte 
conjugări, degete de muzicieni îmblînzesc 
electricitatea, se înverşunează să elibereze 
efemerul. Îl adresează, s-ar spune, 
universului. 
 
Nu este decît un singur inconvenient, 
zici tu: nu ştiu cui să mulţumesc. Dar tu 
o ştii, nimeni aici nu ne invită şi nimeni 
n-a desenat fluviul nici nu a depus pe 
apele sale plicul ce rezervă în 
permanenţă cadoul celui care încearcă 
să vadă  fără a pretinde nimic altceva 
decît să încerce.  
 
 

Pentru Salah Al Hamdani 
 
Ce să spun? Ce cuvînt să inventez, flux 
de apă curentă între exil şi patrie? 
 
Gîndesc la tine, care plîngeai în faţa 
poemelor Loires. Tu vorbeşti de ţara 
ta, spuneai, aşa cum eu nu voi mai 
putea să vorbesc de a mea. A ta, într-un 
trecut mai revolut decît urma lăsată în 
zbor de egretă. 
 
De atunci, rîul, cel care îmi aparţine, a 
căpătat încă o culoare; ca în adîncul 
policromiei serii sau dimineţii, semnul 
unei substanţe noi oferite incendiului. 
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Sans doute 
m'en irai-je 
demain 
 
 
 
Les dos sans bras 
 
Corps souple force et douceur 
sur son lit de sable 
 
Des feuilles parlantes des parchemins à 
lire 
au plus près du geste 
 
Tête de femme penchée 
 
Torse de bronze et lumière très 
archaïque 
ainsi cette haute femme 
devant une fontaine publique 
 
Déchets sur la poitrine 
poumons en plexiglas 
un oiseau mort aux pieds 
 
Une feuille un vase un nombril 
femme en relief 
 
Un buffet où piétinaient les volailles 
racheté au prix d'une table 
en formica 
 
Filles du verbe 
comme cicatrice à ses coutures 
 
Cette femme de peuplier 
à la tête initiale 
le regard tourné mais vers où 
et la peau de l'âge où nagent les feuilles 
 
Des cubes dans lesquels 
nous mourrons  
géométriquement 
 

Fără 
îndoială, 
mâine voi 
pleca 
 
 
Spinările fără braţe 
 
Corpul suplu forţă şi blîndeţe 
pe patul său de nisip 
 
Foi vorbitoare pergamente de citit 
la îndemîna gestului 
 
Cap de femeie aplecat 
 
Tors de bronz şi lumină foarte arhaică 
precum această femeie înaltă 
în faţa unei fîntîni publice 
 
Gunoaie pe piept  
plămîni de plexiglas 
o pasăre moartă la picioare 
 
O frunză o vază un buric 
femeie în relief 
 
Un bufet unde ţopăiau orătăniile 
cumpărat cu preţul unei mese 
din pal melaminat 
 
Fiice ale verbului 
ca o cicatrice a cusăturilor sale 
 
Această femeie subţire ca un plop 
cu cap iniţial 
cu privirea întoarsă spre niciunde 
şi cu pielea vîrstei în care înoată frunzele 
 
Cuburi în care 
vom muri 
în mod geometric 
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Extrait d’une danse macabre 
sur un banc de pierre 
 
Une femme agenouillée 
une vieille femme riant 
un promeneur des fugitives 
 
Teintes sales et formes 
en grumeaux 
 
Homme broyé  
dans ce  fichu monde  
à la sortie de la chapelle 
une femme renoue son fichu 
 
Cette bonne femme se baladait dans les 
champs 
 
Une figurine au milieu 
d’un désert de sables 
 
Et cette longue bite en bois 
vers elle 
 
Pourquoi lui enfonçait-il  
une pièce en or 
dans l’anus 
 
Homme sans modèle ni portrait 
le corps tourné vers son apparition 
et cette femme nue 
la main sur sa cuisse 
 
Personnage organique près d’une plage 
en aplats 
 
Avec sa moustache et ses lunettes 
le royaume de l’improvisation 
 
Un pied nu laisse son empreinte 
 
Une forêt entre les mains 
l’étreinte d’un accouchement 
une nuit à la hache 
 
Le mur hésite 
tomber à droite ou à gauche 
une silhouette publicitaire 
débout 
dans sa déchirure 
 

Extras al unui dans macabru 
pe o bancă de piatră 
 
O femeie îngenuncheată 
o bătrînă rîzînd 
un plimbător al fugitivelor 
 
Nuanţe murdare şi forme  
în cocoloaşe 
 
Om zdrobit 
în această lume pocită 
la ieşirea din capelă  
o femeie îşi reînnoadă broboada 
 
Această femeie simplă traversa 
cîmpurile 
 
O figurină în mijlocul 
unui deşert de nisipuri 
 
Şi acest lung mădular din lemn  
înspre ea 
 
Pentru ce îi băga 
o monedă de aur 
în anus 
 
Bărbat fără model şi fără portret 
corp întors spre apariţia sa 
şi această femeie goală 
cu mîna pe coapsa-i 
 
Personaj organic aproape de o plajă 
de aceeaşi nuanţă 
 
Cu mustaţa şi cu ochelarii săi 
regatul improvizaţiei 
 
Un picior nu-şi lasă urma 
 
Cu pădurea între mîini 
îmbrăţişarea unei naşteri 
o noapte cu toporul 
 
Zidul ezită 
să cadă la dreapta sau la stînga 
o siluetă publicitară 
în picioare 
în sfîşierea sa 
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Un nuage dévêtu 
allongé sur le divan 
avant que ne se brise 
notre ressemblance 
 
Le sein a mûri où repose notre mémoire 
 
Nageurs en détresse 
pièges de falaises 
le vent amène la pluie 
 
Elle rêve à sa petite babel 
en glissant un collier autour 
de son cou 
 
Ses yeux de cerf égorgé 
 
Elle n’a pas beaucoup changé 
depuis l’époque 
où elle dessinait ses bagues 
sur la pierre 
 
Sur la roche nue alternance 
de chaleur et de gel 
 
Chromatisme froid 
des arbres dénudés 
corps enchevêtrés  
dans la sueur 
 
La vie la mort 
comme en bandoulière  
l’orgue de barbarie 
produit son chant mécanique 
nature morte d’une femme 
 
Les abeilles choisiront ces fleurs 
 
Un cube en verre 
sur la stèle 
plus loin que l’ombre 
des ancêtres 
 
Hors de nos frontières 
aussi pauvre qu’une étoile 
 
Elle étend sa robe sur sa couche 
ce diamant au nombril 
et le tatouage sur l’épaule 
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Un nor dezbrăcat 
alungit pe divan 
înainte de a se sparge 
asemănarea noastră 
 
S-a pîrguit sînul în care ni se odihneşte 
memoria 
 
Înotători în pericol 
capcane ale falezelor 
vîntul aduce ploaia 
 
Ea visează la neînsemnata-i babilonie 
strecurîndu-şi un colier în jurul 
gîtului 
 
Ochii săi de cerb cu gîtul tăiat 
 
Nu s-a schimbat mult 
din vremea 
în care îşi desena inelele 
pe piatră 
 
Pe goliciunea stîncii alternanţă  
de arşiţă şi de ger 
 
Cromatism rece 
al arborilor dezgoliţi 
trupuri înlănţuite 
în sudoare 
 
Viaţa moartea 
ca în bandulieră 
flaşneta 
îşi produce cîntul mecanic 
natură moartă a unei femei 
 
Albinele vor alege aceste flori 
 
Un cub de sticlă  
pe stelă 
mai departe decît umbra 
străbunilor 
 
În afara graniţelor noastre 
la fel de sărmană ca o stea 
 
Ea îşi întinde rochia în culcuş 
cu un diamant în buric 
şi cu un tatuaj pe umăr 
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Front nez bouche tempes 
joues front la lèvre fendue bouche 
et toujours assise sur son cul 
 
Jatte en terre cuite 
et l’évidence écartelée 
du vide 
 
Un animal impatient 
une mouette qui dort 
 
Elle feutre coupé 
en deux 
la poussière du soleil 
se déplace 
 
Son corsage se gonfle  
quand elle rit 
 
Des écoliers à la veste 
ballante 
le visage blême 
 
Une orange mûre en forme de caillou 
 
Femme endormie avec vue  
sur la ville 
et l’énorme coussin bleu 
d’une enfance assourdie 
 
Les femmes ramassent toujours 
un éclat de soleil 
quand elles ont peur 
 
Mourir là-bas où la neige n’est pas un 
linceul 
 
Habits des enfants morts 
couturières disparues 
dans l’alignement des camps 
 
Miroir à double face 
visages des disparue 
 
 

 
 
 
Frunte nas gură tîmple 
obraji frunte buza despicată gură 
şi mereu stînd pe cur 
 
Blid de pămînt ars 
şi evidenţa sfîrtecată în patru 
a vidului 
 
Un animal nerăbdător 
un pescăruş care doarme 
 
Fată blîndă tăiată 
în două 
praful soarelui 
se deplasează 
 
Corsajul i se umflă 
atunci cînd rîde 
 
Şcolari cu haina  
fîlfîind  
cu obrazul palid 
 
O portocală coaptă în formă de pietricică 
 
Femeie adormită cu vederea  
spre oraş 
şi enorma pernă albastră 
a unei copilării înăbuşite 
 
Femeile adună întotdeauna 
o frîntură de soare 
cînd le este frică 
 
Să mori acolo unde zăpada nu este un 
giulgiu 
 
Hainele copiilor morţi 
croitorese dispărute 
în alinierea lagărelor 
 
Oglindă cu două feţe 
chipuri ale dispăruţilor 
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Nous allâmes tous deux 
près de la mer 
là se réduisent l’espace 
et le temps 
le ciel oscillait 
dans son collage ovale 
 
Le temps rien qu’une fissure où s’agitent 
les abeilles 
 
Or une lettre en or 
ou de tout autre revenant 
 
On s’endort au bord de l’abîme 
on se réveille 
dans sa profondeur 
 
Sexe de femme lac de sel 
césure et respiration 
 
Les premières traces seront effacées 
mais le chemin 
poursuit sa pente 
 
Après une longue marche 
elle boit l’eau à pleine gorgée 
 
Une femme de paille 
pour aimer 
 
Un léger mouvement  
derrière le rideau 
 
Le vol de cet oiseau endommage le ciel 
 
L’œil carré 
une icône 
 
Elle avait affronté en souriant les pires 
dangers 
 
Dans une forêt de mannequins sans 
robes ni perruques 
 
J’embrassai  ces lèvres en bois 
j’enlaçai  sa taille peinte 
 
Traces de brûlures d’un noir profond 
dans la tête de jute 
les pensées sont carbonisées 
 

Mergeam amîndoi 
aproape de mare 
acolo se reduc spaţiul 
şi timpul 
cerul oscila 
în colajul său oval 
 
Timpul nimic altceva decît o fisură în 
care se agită albinele 
 
Or o literă de aur 
sau a fantomei ce revine 
 
Adormim pe marginea abisului 
ne trezim  
în adîncul său 
 
Sex de femeie lac de sare 
cezură şi respiraţie 
 
Primele urme vor fi şterse 
dar drumul  
îşi urmează cursul 
 
După umblet îndelungat 
ea bea apa cu lăcomie 
 
O femeie de paie 
pentru iubit  
 
O uşoară mişcare  
în spatele perdelei 
 
Zborul acestei păsări deteriorează cerul 
 
Ochiul pătrat 
o icoană 
 
Ea înfruntase surîzînd cele mai mari 
pericole 
 
Într-o pădure de manechine fără de 
rochii şi peruci 
 
Sărutam aceste buze de lemn 
îi înlănţuiam talia pictată 
  
Urme de arsură de un negru profund 
în capul de iută 
gîndurile sunt carbonizate 
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Empreinte d’une main moite 
près des yeux clos 
ces points qui scintillent 
 
Près d’une porte aveugle 
 
Voilée d’une soie blanche 
 
Ce parfum qui flotte dans mon désert 
 
Ces vieux corbeaux exilés picorent 
les pierres 
 
Il chancelle  
près de la rose des sables 
 
Il ne cesse de se retourner 
comme pour s’assurer qu’un dieu ne le 
suit pas 
 
Cette aversion se transforme en 
innocence 
 
Les yeux parleront 
sans donner à voir 
 
Regard vide d’images 
nulle question ne sollicite 
la combustion 
de la lumière 
 
La jarre qui contient  
les semences de choix 
 
Quand on arrive par l’ancienne route 
 
Elle sera toujours sur le seuil 
 
Tu seras mon  meilleur souvenir 
 
Les derniers mots de notre bouche 
 
Accomplir son inachèvement 
s’enraciner dans le déracinement 
 
Une femme pour éterniser ma venue 
sur terre 
et mourir au large 
 
Notre existence comprimée 
par la ville 

Amprenta unei mîini umede 
aproape de ochii închişi 
aceste puncte care licăresc 
 
Aproape de o uşă oarbă  
 
Învoalată cu mătase albă 
 
Parfumul care pluteşte în pustiul meu 
 
Aceşti bătrîni corbi exilaţi ciugulesc 
pietrele 
 
El se clatină 
aproape de cristalele de ghips 
 
Se întoarce fără încetare 
ca pentru a se asigura că nu-l urmăreşte 
vreun Dumnezeu 
 
Această aversiune se transformă în 
inocenţă 
 
Ochii vor vorbi 
fără a lăsa să se vadă asta 
 
Privire goală de imagini 
nici o întrebare nu solicită 
combustia 
luminii 
 
Strachina ce conţine 
seminţele de ales 
 
Cînd sosim pe drumul vechi 
 
Ea va fi mereu pe prag 
 
Tu vei fi cea mai frumoasă amintire a mea 
 
Ultimele cuvinte ale gurii noastre 
 
Să ne desăvîrşim nedesăvîrşirea 
să ne înrădăcinăm în dezrădăcinare 
 
O femeie pentru a-mi eterniza venirea 
pe pămînt 
şi a muri în larg 
 
Existenţa noastră comprimată 
de oraş 
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De la main 
tu fais de l'ombre à mes paroles 

 
Cette femme qui traverse le pont 
 
Une lucarne 
des branches d’arbres d’hiver 
des bras de squelettes 
des sentiers figés dans le ciel 
peint 
 
Rien que des racines  
qui dérivent sur le fleuve 
 
Ces femmes la joue 
penchée sur un violon 
comme les fragments 
d’une fresque desséchée 
 
Le plaisir de jouir à la lune rousse 
 
Elle s’éloigne dans les arbres 
 
Enlacée à son miroir 
lèvres contre lèvres 
 
Un visage hante nos paupières 
 
Page d’un livre ouvert 
ainsi ton corps que l’on ne finit pas de 
lire 
 
Existence à rebours 
ce sera toujours hier 
 
Les pigeons élisent domicile 
dans le fiacre sans usage 
à l’angle de l’impasse 
 
Les hommes se pressèrent 
pour assister 
à la destruction des tables de la loi 
 
Têtes coincées les unes dans les autres 
un fétiche dans les herbes 
la peau desséchée d’un serpent 
 
Tu t’approches de moi 
le sourire inversé 
 

 
Cu mîna 
faci umbră cuvintelor mele 

 
Această femeie care traversează podul 
 
O lucarnă 
ramuri de copaci de iarnă 
braţe de schelete 
poteci încremenite în cerul 
pictat 
 
Doar rădăcini 
care plutesc pe fluviu 
 
Aceste femei cu obrazul 
aplecat pe o vioară 
ca fragmentele unei fresce 
uscate 
 
Plăcerea de a juisa sub luna roşie de 
aprilie 
 
Ea se îndepărtează printre arbori 
 
Înlănţuită de oglinda ei 
buze lipite de buze 
 
Un chip ne bîntuie pleoapele 
 
Pagină a unei cărţi deschise 
astfel e corpul tău citit fără încetare 
 
Existenţă în răspăr 
va fi întotdeauna ieri  
 
Porumbeii îşi stabilesc cuib 
în trăsura fără întrebuinţare 
din colţul fundacului 
 
Oamenii se grăbiră  
pentru a asista  
la distrugerea tablelor legii 
 
Capete înţepenite unele în altele 
un fetiş în ierburi 
pielea uscată a unui şarpe 
 
Tu te apropii de mine 
cu un surîs întors 
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Nus sur la plage 
la mer en métal un temple en sable 
un amphithéâtre de galets 
un profil là-bas à l’envers de l’eau 
 
Une femme tricote sur un banc 
 
L’archange à notre insu 
pèse notre mort 
 
Cette femme et le creux 
de ses mains 
 
Un chant pour rien 
la voix se perd 
un éblouissement 
 
Pourquoi ce cheval 
porte-t-il une perruque 
 
Une étoile en plein jour 
une chandelle dans la nuit 
les autres lumières 
sont vaines 
 
Va de ma part vers ceux que j’aime 
dans un autre poème il sera dit 
entre elle et moi puisse le vent 
m’aider à respirer 
 
Empaquetage 
des morts 
 
L’eau agrippe les noyés 
souviens-toi 
 
La mer se réjouit 
un chien renifle les pneus 
le varech recouvre 
les coquillages épars 
 
Ciel propice à l’oiseau 
miniature d’un dinosaure 
avec ses ailes futures 
dans la jungle des siècles 
 
Nous avons parcouru tout le chemin 
 
C’était un jeu de construction 
pour enfant 
 

Goi pe plajă 
marea de metal un templu din nisip 
un amfiteatru de galeţi 
un profil acolo pe dosul apei 
 
O femeie tricotează pe o bancă 
 
Arhanghelul fără ştirea noastră 
ne cîntăreşte moartea 
 
Această femeie şi golul 
mîinilor sale 
 
Un cînt pentru nimic 
vocea se pierde 
o uluire  
 
De ce acest cal poartă 
o perucă 
 
O stea în plină zi 
o lumînare în noapte 
celelalte lumini 
sunt de prisos 
 
Du-te din partea mea spre cei pe care-i 
iubesc 
într-un alt poem va fi spus 
între ea şi mine să poată vîntul  
să m-ajute a respira 
 
Împachetare  
a morţilor 
 
Apa înşfacă înecaţii 
aminteşte-ţi 
 
Marea se bucură 
un cîine adulmecă pneurile 
varecul reacoperă 
cochiliile împrăştiate 
 
Cer prielnic păsării 
miniatura unui dinozaur 
cu aripile sale viitoare 
în jungla veacurilor 
 
Noi am străbătut întregul drum 
 
Era un joc de construcţii 
pentru copii 
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Des bouts de papier 
méconnaissables 
 
Un panneau votif 
dans un reliquaire 
mais le vœu n’a jamais 
été formulé 
 
Le fils mort 
victime d’un accouplement 
 
Il déchire les pages qu’il écrit 
mais demeure ce qui fut dit 
 
Mort sans fin 
et la mer à nouveau se réjouit 
une pelure d’orange 
sur mes lèvres 
 
Sur la rive 
dans l’imminence du sang 
devant une fontaine 
où déborde la mort 
 
Nous souperons en plein air 
autour de la première 
et dernière nuit 
 
Des anneaux de corail 
autour du cou 
des yeux imaginaires 
pour célébrer les lieux 
 
Voici les visiteurs 
le vent du soir les accueille 
je suis immobile 
 
Dorénavant se forment des mots 
quand agonise le soleil 
 
Filles mûres sur un parapet 
 
Dans le jardin fardé de lune 
là se gonflent les lèvres 
 
Dessins à l’encre sur papier 
temps mort 
date indéchiffrable 
 
 

 
Bucăţi de hîrtie 
de nerecunoscut 
 
Un panou votiv 
într-un relicvariu 
dar rugăciunea n-a fost 
niciodată formulată 
 
Fiul mort 
victimă a unei împerecheri 
 
Rupe paginile pe care le scrie 
dar rămîne ceea ce a fost spus 
 
Moarte fără sfîrşit 
şi marea se bucură iarăşi 
o coajă de portocală 
pe buzele mele 
 
Pe ţărm 
în iminenţa sîngelui 
în faţa unei fîntîni 
din care moartea dă pe dinafară 
 
Vom cina în aer liber 
în jurul primei  
şi ultimei nopţi  
 
Inele de coral 
în jurul gîtului 
ochi imaginari 
pentru a celebra locurile  
 
Iată vizitatorii 
vîntul serii îi întîmpină 
sunt nemişcat 
 
De acum înainte se formează cuvinte 
cînd agonizează soarele 
 
Fete pîrguite pe un parapet 
 
În grădina fardată de lună 
acolo se umflă buzele 
 
Desene în cerneală pe hîrtie 
timp mort 
dată indescifrabilă 
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Le livre des passages 
syllabe d’un dieu 
à mi-chemin 
 
Mort désormais 
tel un poème inédit 
sans linceul 
 
Après tant de silences 
 
La chair suave de ta chair à l’œil nu 
rien qu’une clarté pour rien 
 
Pierre de cette main bleue 
le gué 
 
La maison s’ouvre 
tu apparais 
 
N’existe que ce qui ne peut se dire 
 
Essuyer les larmes 
du sourire 
 
Femme dont on ne verra  
que la nuque 
 
En dépit de quoi toutes les fesses 
sont rondes 
 
Et ce médaillon qui pend à son cou 
 
Son art est un inceste 
 
Dans un aphorisme 
en forme d’épitaphe 
 
Utérus gravide 
ainsi se transmettent les pensées 
 
Et tous ces peuples anachroniques 
sous un ciel sans trêve 
 
Ignorer pour qui l’on écrit 
mais se confier 
 
Tel un avoeux 
 
 

 
 
Cartea trecerilor 
silabă a unui zeu 
la jumătatea drumului 
 
Moartea de acum înainte 
ca un poem inedit 
fără linţoliu 
 
După atît de multe tăceri 
 
Carnea suavă a cărnii tale cu ochiul liber  
nimic decît o strălucire pentru nimic 
 
Piatră a acestei mîini albastre 
vadul 
 
Casa se deschide 
tu apari 
 
Nu există decît ceea ce nu se poate spune  
 
Să ştergi lacrimile 
surîsului 
 
Femeie căreia nu i se va vedea 
decît ceafa 
 
În ciuda acestui fapt toate fesele 
sunt rotunde 
 
Şi acest medalion care-i atîrnă la gît 
 
Arta sa este un incest 
 
Într-un aforism 
în formă de epitaf 
 
Uter gravid 
astfel se transmit gîndurile 
 
Şi toate aceste popoare anacronice 
sub un cer fără încetare 
 
Să-l ignori pe cel pentru care scrii 
dar să i te încredinţezi 
 
Ca o martorostire 
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À  la pleine lune l’ennui 
efface les étoiles 
pour illuminer ton chemin 
 
Nos vies s’attardent comme les ombres 
 
Notre seul souci 
rejoindre les morts 
dans leurs anomalies 
 
Cette longue transmigration 
du passé en sa quête de retour 
 
Adieu dit-elle 
en son extrême absence 
 
Les survivants connaissent 
l’obscénité de vivre 
 
En cette époque 
on danse sur les tombes 
sous les arbres qui pleurent 
 
Amour et mort 
Amourir 
et le parfum du jasmin 
perdu 
 
Soin pour les morts 
vigilance d’un dieu aveugle 
 
La lampe brille et son ombre 
glisse sur le visage 
 
Femme sans maison natale 
après un long silence 
 
Si belle dame 
de qui la beauté chancelle 
et toute à sa toilette 
 
Qui chuchote ainsi 
 
Debout sur la terre 
la tête penchée 
 
Écoute ma voix 
dénude la femme 
 
Errant d’une clairière 
au terme d’un adieu 

La lună plină necazul 
şterge stelele 
pentru a-ţi ilumina drumul 
 
Vieţile noastre întîrzie ca umbrele 
 
Singura noastră grijă 
să reîntîlnim morţii 
în anomaliile lor 
 
Acestă lungă transmigraţie 
a trecutului în căutarea întoarcerii sale 
 
Adio spune ea 
în extrema-i absenţă 
 
Supravieţuitorii cunosc 
obscenitatea de a trăi 
 
În această epocă 
se dansează pe morminte 
sub arborii care plîng 
 
Iubire şi moarte 
a muriubi 
şi parfumul de iasomie 
pierdut 
 
Grijă pentru morţi 
vigilenţă a unui zeu orb 
 
Lampa străluceşte şi umbra ei 
alunecă pe obraz 
 
Femeie fără casă natală 
după o lungă tăcere 
 
Atît de frumoasă doamnă 
a cărei frumuseţe se clatină 
şi toată cu toaleta sa 
 
Care şuşoteşte astfel 
 
În picioare pe pămînt 
cu capul plecat 
 
Ascultă-mi vocea 
dezgoleşte femeia 
 
Rătăcitorul unei poieni 
la capătul unei despărţiri 
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Prezentăre şi traducere 

Valeriu STANCU 
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La lettre 
 
 
je me jette à la mer 
comme une lettre dans laquelle 
on a enfermé les mille 
derniers mots qui nous restent 
 
il y a de la mort à nos côtés 
un crime comme meurt une pensée 
ou un homme ou un pays 
 
l’eau salée passe par moi 
et arrose les plantes 
 
rassurez-vous : la lettre 
est dans une bouteille 
comme si parler 
était un voyage de l’île 
vers le continent  
 
 
 

Repentir 
 
 
l’arbre ploie sous le poids de  
ses feuilles   
 
viennent s’allonger dans son ombre 
le jardinier qui l’a vu grandir 
et le bûcheron qui n’ose l’abattre 
viennent aussi la femme du jardinier 
et la femme du bûcheron 
sans oublier les enfants des uns 
ni ceux des autres 
avec leurs jouets récents  
et leurs vieilles consciences 
 
ils étendent une nappe sur l’ombre 
l’ombre s’empare de la nappe 
et on se chuchote à l’oreille 
le plus déchirant des repentirs  
 
 
 

Scrisoarea 
 
 
mă arunc în mare 
ca o scrisoare în care 
au fost închise ultimele 
o mie de cuvinte ce ne rămîn 
  
există moarte împrejurul nostru 
o crimă cum moare un gînd 
sau un om sau o ţară  
 
apa sărată trece prin mine 
şi stropeşte plantele  
 
fiţi liniştiţi: scrisoarea  
este într-o sticlă 
ca şi cum a vorbi 
ar fi fost călătoria unei insule 
spre continent 

 
Pocăinţă 
 
 
arborele se încovoaie sub greutatea 
frunzeloe sale 
 
vin să se lungească la umbra lui 
grădinarul care l-a văzut crescînd 
şi tăietorul de lemne care nu îndrăzneşte 
să-l doboare 
vin de asemenea femeia grădinarului 
şi femeia tăietorului de lemne 
fără a-i uita pe copiii unora 
nici pe cei ai celorlalţi 
cu jucăriile lor recente 
şi cu vechile lor trăiri 
 
ei întind o faţă de masă peste umbră 
umbra ia în stăpînire faţa de masă 
şi oamenii îşi şoptesc la ureche 
cea mai sfîşietoare dintre pocăinţe 
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La continuité 
 
 
je lève le regard 
rien ne manque là-haut 
même pas l’arme blanche 
cachée dans les nuages 
 
mais le soleil tue vite  
et la lune tue vite 
ils voyagent dans le ciel  
avec pour tout bagage  
un projet cruel 
 
une autre nuit est partie 
et un autre jour 
et moi les suivant comme si  
devant moi galopait le cheval  
de la continuité 
 
 
 

 
Biographie 
minimum 
 
 
quelque chose s’est éteint 
quand j’ai ouvert les yeux 
je n’ai vu ni le cheval blanc 
ni le prince bleu 
mais on parlait à l’intérieur 
et j’ai écouté les sept conférenciers 
de mon âme  
 
savaient-ils que la nuit jamais  
ne dévore sa propre obscurité 
 
 
 
 

 

Continuitatea 
 
 
ridic privirea 
nimic nu lipseşte acolo sus 
nici măcar arma albă 
ascunsă în nori 
 
dar soarele ucide repede 
şi luna ucide repede 
ei călătoresc în cer 
avînd ca singur bagaj 
un proiect barbar 
 
o altă noapte s-a scurs 
şi o altă zi 
şi eu le-am urmat ca şi cum 
în faţa mea galopa calul 
continuităţii 
 

 

 
Biografie 
minimum  
 
 
ceva s-a stins 
cînd am deschis ochii 
nu am văzut nici calul alb 
nici prinţul albastru 
dar se vorbea în interior 
şi i-am ascultat pe cei şapte 
conferenţiari 
ai sufletului meu 
 
ei ştiau că noaptea niciodată 
nu-şi devorează propriul întuneric 
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Le pyromane 
 
j’ai mis le feu à mes souvenirs 
et le chien dehors 
a commencé à aboyer comme 
si c’était lui qui brûlait 
 
la panique de me rencontrer en lui 
a éteint l’incendie 
 
ce que je dis n’est pas 
un rêve de pyromane 
même les balles perdues 
sont désormais destinées à tuer 
 
 
 
 

Le 
promeneur 
 
 
la nuit quand se ferment les corps  
et les yeux 
l’arbre d’en face se promène 
d’une maison à l’autre 
ses longues branches frôlent 
les portes et les volets et nous  
font croire que c’est la mort  
qui vient frapper 
 
l’arbre est gros et fort le matin 
et dans ses yeux il y a la malice 
de celui qui se nourrit  
des rêves d’autrui 
 
chaque nuit j’échappe ainsi 
à la mort qui passe dehors 
l’arbre m’enfonce dans la vie 
comme on enfonce un clou 
dans un mur  
 
 

 
 

Piromanul  
 
 
am dat foc amintirilor mele 
şi cîinele afară 
a început să latre ca 
şi cum el era cel care ardea  
 
teama de a mă întîlni în el  
a stins incendiul  
 
ceea ce spun nu e 
un vis de piroman 
chiar şi gloanţele rătăcite 
sunt de acum menite să ucidă 
 
 
 

Cel care se 
plimbă  
 
 
noaptea cînd se închid trupurile 
şi ochii 
arborele din faţă se plimbă 
de la o casă la alta 
ramurile-i lungi ating uşor 
uşile şi obloanele şi ne 
fac să credem că moartea e cea 
care vine să bată 
 
copacul este gros şi puternic dimineaţa 
şi în ochii lui există veninul 
celui care se hrăneşte 
cu visele altuia 
 
în fiecare noapte îi scap astfel 
morţii care trece afară 
arborele mă cufundă în viaţă 
aşa cum afunzi un cui 
într-un zid 
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Sécheresse 
 
 
l’eau s’est retirée dans le ciel 
et il pleut à l’envers 
les nuages se mouillent les uns 
les autres mais aucune goutte 
n’est destinée à la terre 
 
de temps en temps un messager 
un drapeau blanc dans la main 
monte là-haut pour négocier 
 
c’est devenu une habitude 
la pluie offre un verre d’eau 
à ceux qui la rejoignent 
à condition d’être bu sur place 
 
 
 
 

Naissance et 
mort d’une 
tragédie 
 
 
cela commence  
par une petite tache 
dans le ciel 
 
entre-temps comme une autre tache 
un voyage se fait en train avion 
ou navire  
 
cela se passe de nuit 
une poussière noire tombe  
sur les maisons 
 
à l’intérieur on prépare le jour à venir  
 
 
 

Secetă  
 
 
apa s-a retras în cer 
şi plouă invers 
norii se udă unii 
pe alţii dar nici o picătură 
nu e sortită pămîntului 
 
din cînd în cînd un sol 
cu un steag alb în mînă 
urcă pentru a negocia 
 
a devenit un obicei 
ploaia oferă un pahar cu apă 
celor care o întîlnesc 
cu condiţia să fie băut pe loc 
 
 
 
 

Naşterea şi 
moartea unei 
tragedii  
 
 
povestea începe 
printr-o mică pată 
în cer 
 
între timp ca o altă pată 
o călătorie se face în tren avion 
sau corabie 
 
asta se petrece noaptea 
un praf negru cade 
peste case 
 
în interior e pregătită ziua ce va să vină 
 
 



252 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

La mort du 
père 
 
 
1 
 
la porte qui donne sur le jardin 
est toujours ouverte 
il ne faut que très peu d’outils 
pour faire vivre le jardin 
 
mais l’arbre replié 
au beau milieu de l’âme 
traverse de grandes plaines 
avec ses fruits lourds 
 
emmène au moins une chemise 
blanche et des chaussures noires 
 
la mer n’arrive pas 
 
 
2 
 
battre les noix et les amandes 
ne fait plus mal à personne 
les mains rapetissent  
quand on meurt au nord 
 
elles volent une maison 
et se font voler un pays 
 
elles donnent leur manteau 
et la chaleur passe 
d’un mendiant à l’autre 
 
le sud est un jour de joie et de deuil 
 
 
3 
 
tout près sous la ville  
le fleuve  
oublie les montagnes 
 
un pas de trop et l’été finit 
le ciel ne montera pas plus haut 

Moartea 
tatălui 
 
 
1 
 
poarta care dă spre grădină 
este mereu deschisă 
nu trebuie decît puţine unelte 
pentru a face grădina să trăiască 
 
dar copacul aplecat 
chiar în mijlocul sufletului 
străbate cîmpii mari 
cu fructele lui grele 
 
duce cu sine cel puţin o cămaşă 
albă şi pantofi negri 
 
marea nu soseşte 
 
 
2 
 
a bate nucile şi migdalele 
nu mai face rău nimănui 
mîinile se micşorează 
cînd oamenii mor în nord 
 
ele fură o casă 
şi li se fură o ţară 
 
îşi dau paltonul 
şi căldura trece 
de la un cerşetor la altul 
 
sudul este o zi de bucurie şi de doliu 
 
 
3 
 
foarte aproape sub oraş 
fluviul 
uită munţii 
 
un pas în plus şi vara sfîrşeşte 
cerul nu va urca mai sus 
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non il n’est pas question de saisons 
ce n’est pas encore 
l’automne qui commence 
c’est seulement l’été qui finit 
avec dans le regard 
un mètre cube de départ 
 
4 
 
il a fait la poussière de l’usine 
mais ne s’est pas envolé avec elle 
il n’a donc pas pu dire au vent 
ou à la pluie 
ramenez-moi chez ceux qui sont 
restés là-bas 
 
au fond de l’air s’accomplit 
le blanc rituel des nuages 
aucun corps ne rejoint ces âmes 
 
il n’est pas rare qu’une caravane 
de fumée aille là-haut 
se faire bénir 
 
regarde-la bien : elle aussi  
a tendance à disparaître 
 
 
5 
 
n’était-ce pas cela 
que nous voulions 
 
des coquelicots fiers 
au bord de la route 
et au bord des coquelicots 
les montagnes et leurs sources 
 
un peu avant la tempête 
l’arbre encore 
mais le drapeau qu’on hisse 
a d’autres projets 
 
 
6 
 
l’eau passe devant les plantes 
ce n’est pas à elle d’arroser 
 
qu’elles attendent l’arroseur 
 

nu, nu e vorba de anotimpuri 
încă nu-i toamna 
cea care începe 
e doar vara care se termină 
avînd în privire 
un metru cub de plecare 
 
4 
 
a făcut praf din uzină 
dar nu şi-a luat zborul cu el 
nu a putut deci să-i spună vîntului 
sau ploii 
purtaţi-mă către cei care au 
rămas acolo jos 
 
în adîncul aerului se împlineşte 
albul ritual al norilor 
nici un corp nu întîlneşte aceste suflete 
 
şi nu rareori o caravană 
de fum se înalţă 
spre a primi binecuvîntarea 
 
priveşte-o cu atenţie: şi ea 
are tendinţa să dispară 
 
 
5 
 
nu asta era 
ceea ce voiam noi 
 
maci mîndri 
pe marginea drumului 
şi la marginea macilor 
munţii cu izvoarele lor 
 
puţin înainte de furtună 
iarăşi copacul 
dar drapelul ce se înalţă 
are alte proiecte 
 
 
6 
 
apa trece prin faţa plantelor 
nu ea trebuie să ude 
 
nu au decît să-l aştepte pe cel care 
stropeşte 
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7 
 
c’est bientôt le lever du jour 
le soleil dit : 
lève-toi et marche 
et le jour obéit 
 
et quand à mi-chemin  
il se souvient de sa valise  
mise et oubliée  
à la consigne de la nuit 
un imperceptible tremblement 
traverse le ciel 
 
personne ne voit le ciel trembler 
personne ne sait que sans sa valise  
le jour est si léger  
qu’un simple coup de vent  
peut l’éteindre 
 

7 
 
curînd se ivesc zorile 
soarele spune:  
ridică-te şi umblă 
şi ziua ascultă 
 
iar cînd la jumătatea drumului 
ziua îşi aminteşte de valiza 
depusă şi uitată 
la bagajele de mînă ale nopţii 
un imperceptibil tremur 
traversează cerul 
 
nimeni nu vede cerul tremurînd 
nimeni nu ştie că fără valiza ei 
ziua este atît de uşoară, 
încît o simplă adiere de vînt 
o poate stinge 
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 
 
 
 
 
 

Dublet-vis 
 

iudat, dar ca niciodată, ofertele trimise îşi 
atingeau aproape instantaneu scopul. N-
apuca sistemul de dialog al adresei 

electronice să avertizeze că mesajul a fost trimis – 
că imediat se vedeau efectele afacerii propuse 
spre desfăşurare acelui posibil partener – şantiere 
deschise, macarale agitându-şi frenetic cârligele, 
auto-agitatoare intrând vijelios pe poarta 
şantierelor, foreze muşcând parcă tremurându-şi 
troliile din pământul de pe marginea fundaţiilor în 
vederea inserării noroiului bentonitic pentru  
turnarea mai apoi a piloţilor ori a panourilor 
mulate pe marginea acelor găvane de radiere unde 
se dovedea necesar acest lucru. Visă cum capul îi 
cade ostenit pe masă, după atâta amar de vreme 
de stat în faţa calculatorului. Fără pauză. – O vede 
pe ea, în mijlocul petrecerii de sfârşit de an, în 
mijlocul sălii din locaţia unde aceasta se ţinea în 
ajunul acelui Revelion. – Îşi frânge mâinile. Are 
remuşcări. – Cum putuse să fie atât de crudă – se 
auto-întreabă mental-retoric – când ştia deja ce 
sentimente are el?... – Cum de avusese inimă a-i 
surâde sardonic din braţele altora (cu care doar 
dansase – şi el va trebui să înţeleagă la justa-
valoare acel „doar”) -  pe rând, după care, culmea 
cinismului – îşi făcuse la masă poze cu iz 
matrimonial trepte-de-oficiu-stare-civilă, după ce la 
începutul serii pentru formatul unei astfel de poze 
păruse a-i fi dat exclusivitatea lui?... Pozele aveau 
doar  iz... – (şi avea de gând a-l face să înţeleagă tot 
la justa-valoare şi pe aia cu iz – ul...)... 

Până una-alta se cerea să afle unde era 
dânsul acum? – Căci imediat ce se consumase şi 
ultimul  click postat instantaneu pe reţeaua de 

socializare (cu efecte de creier în pre-spălare) el, cu 
fălcile smucindu-i-se spasmodic – părăsise 
sindrofia, spre a lua calea unei destinaţii 
necunoscute, ce îi făcuse inutil de rostit chestia 
semi-shakesperian-hollywoodiană cu „it’s not what 
it appears to be – I can explain...” 

Cât de câinoasă este viaţa!... căci iată că este 
posibil ca, într-un moment nefast, omul iubit să 
dispară „intempestiv” – poate chiar definitiv din 
viaţa ta!... – Şi, după ce suspinând mai comise nişte 
„fotograme” format-matrimonial, falcă-n falcă - cu 
încă o duzină de reprezentanţi ai „sexului tare” 
prezenţi la sindrofie, cu altă duzină efectuând tot 
atâtea dansuri atot-palpator-lascive şi pe întuneric 
– plecă cu inimă grea în căutarea bărbatului iubit – 
da’ cu suflet zdrobit. 

Şi unde nu îl căută?... – În toate crâşmele 
modernizate, deci fără stâlp în mijloc, unde îşi 
băuseră în procesul cunoaşterii grogurile şi 
cafeluţele de început, unde exersaseră până la 
promulgarea legii care vor fi senzaţiile din timpul 
fumării ţigării de după – unde se simţiseră cel 
puţin virtual pe telefoanele mai inteligente ca 
posesorii ba hotărâţi, ba plictisiţi, ba foarte bine – 
fiind la un pas a stoarce pănă la ultimul emoticon 
icoanele cu sfecle aflate în toate stările sufleteşti 
posibile, riscând a-i lăsa pe ceilalţi utilizatori de 
stupefiant cibernetic cu degetu-n gură sub pozele 
agrementate şi fără stări exemplificate. 

L-ar fi căutat la ea acasă, dar nu-şi găsise 
cheile-n poşetă în graba plecării mai devreme în 
acea zi de la birou. Avusese oricum grijă să nu-i 
dea adresa, necum cheia de rezervă. – Îl căutase şi 

C 
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la el acasă(fusese primul lucru pa care îl făcuse în 
secret imediat ce se cunoscuseră, să-i afle adresa, 
în spiritul nu a echităţii – ci a egalităţii între sexe, 
probabil). – „ Ha?... Ce-aţi zis? – Iar şi-a aruncat 
Marinică de la opt de nervos ce e cotoiul negru pe 
tubul ghenei?... Şi chiar de luna asta se triplează 
factura la întreţinere fiindcă s-a scumpit din nou 
giga nu-ştiu-cum cu 0,002% ?... Ai?...” – fusese 
întâmpinată în pragul apartamentului, în crucea 
nopţii, cu gura încleiată de salivă, de către femeia 
cu aspect de cinci cincinale de când ieşise la 
pensie. 

Ahhhh – dar cum nu-i trecuse prin minte?... 
Nu-l căutase în locul de bază unde îşi 
aprofundaseră cunoştinţa, acolo unde tovarăşi de 
viaţă şi muncă fiind(nu se putea altfel decât în 
spiritul strămoşilor lor nu prea îndepărtaţi care 
făcuseră din dânşii ce făcuseră, iar din ţară ce se 
vede) – poate mititelul se refugiase între zalele de 
lanţ ale amintirilor nepieritoare sau, poate – 
sărăcuţul!... – în muncă... da, în ceea ce nu se prea 
refugiau  de obicei dânşii în cele opt ore alocate... 

Iată-l!... Bietul puiuţ!... Răpus de oboseală, cu 
capu’ lui cu perişor ca pana corbului căzut pe 
masă!... Pe ecranul caluclatorului apar alert 
baloanele de dialog ce anunţă răspunsurile 
clienţilor disperaţi în dorinţa lor de a contacta, 
panoramic pe alte părţi de sticlă apărând imagini 
live ale şantierelor unde utilajele se agită deja 
frenetic iar maiştrii, inginerii şi tehnicienii 
aşteaptă înfriguraţi indicaţii preţioase – în timp ce 
muncitori entuziaşti îşi sumecă mânecile 
salopetelor nou-nouţe acum, la ceas aniversar, 
între Crăciun şi Anul Nou, captivaţi de ideea de a 
sărbători această perioadă prin muncă – inclusiv 
noaptea de Revelion!...  

Are remuşcări. – Bietu’  de el!... În timp ce ea – 
şi o dată cu ea şi ceilalţi - în nemernicia ei/lor se 
distra/u – dânsul, prin dăruire şi devotament, 
printr-un efort în plus, făcuse posibil acel 
reviriment de forma  n-aduce anu’ ce-aduce 
ceasu’! ... – Cât de ingraţi fuseseră ei, cei de la 
sindrofie rămânând acolo să se distreze, cât de 
nedreaptă fusese ea cu tachinările ei atot-
palpatoare şi cu iz-uri, cât de... – continuă a-şi 
frânge mâinile în timp ce lui, isprăvindu-i-se 
primul vis, i se deschid nişte ochi roşii, prin care 
pare să se întrevadă o adevărată  deltă de firişoare 
purpurii de sânge. El o priveşte inexpresiv, cu ochi 
de erou rănit letal pe câmpul de luptă care cu 
ultimile puteri, îşi zăreşte iubita ce înotând printre 
grămezile celorlalţi eroi contorsionaţi în toate 
poziţiile, printre gropile de proiectil încă 
fumegânde şi copite de cai ce scurmă agonic 
pământul, ajunge la iubit exact în momentul în 
care acesta pune pentru eternitate bila pe cinci, 
nerămânându-i decât a se prăbuşi hohotind peste 

dânsul, peste el care se înrolase spre a participa 
voluntar la acest război a cărui cauză îi era străină, 
într-un moment când ea se făcuse existenţial 
greşit înţeleasă – în sensul nu că i-ar fi fost pe 
parcursul idilei fidelă – ci fidea, aceasta în 
acordurile genericului de sfârşit cu deschidere de 
carotidă a tragicei maculaturi de celuloid, în 
ambientul camerei de luat vederi care se 
îndepărtează o dată cu lăsarea giulgiului 
genericului...  

...cel puţin lovitura cu tigva de tăblia neoset 
avu virtutea nu numai de a-i mai aduce din minte 
la locul lăsat de Dumnezeu spre cazare – ci şi de a-
l deştepta şi din cel de-al doilea vis, care se 
contorsionase din pricina neacordării priorităţii 
primului. Pe masă, lângă mouse-ul lăsat în deranj, 
sticla de pileală subtilizată în momentul de 
depresie de la locul Saturnaliilor este două pătrimi 
golită, în vreme ce pe ecranul laptopului de 
serviciu joacă multicolor zeci de balonaşe de 
dialog cu aproape toate gagicuţele în relaţii 
deschise, complicate, singure da’ în proxima poză 
de profil limbă-n limbă cu ăl’ cu care erau din 
motive lesne de-nţeles singure – sau poate doar 
făr’ de noimă – pe care le  contactase din toate 
reţelele de socializare cunoscute şi care iată, se 
pronunţaseră pozitiv, după cum multora le şi 
ieşeau testele de toate soiurile. – ... lângă, este 
chiar ea...   ca-n vis, da’ reală – conform părerii lui 
Oscar Wilde că „atunci când zeii vor să ne 
pedepsească, ne îndeplinesc dorinţele”... – Doar 
privirea o are ca din Tartar... 

- N-ai văzut cheile mele? Că când am plecat 
ieri spre baiaram, nu cred că le-am pus în poşetă. 

Adevărul e că nu le văzuse, şi nici Sfântul 
Petre nu se simţea în acel moment. Fusese prea 
ocupat din clipa când intrase în încăpere şi pusese 
sticla cu raşpincă fină pe masă. – Ş-acum avea un 
motiv în plus să aibă spiritul de observaţie şi mai 
tocit, dar nivelul politic ridicat, cu dânsa de-a 
dreapta lui – da’ butelcuţa cu bucurii acum trei 
pătrimi golită. În schimb îl văzu pe el, în mica 
antecameră de dincolo de uşă, ultimul mohican cu 
care dânsa îşi mai făcuse o fotografie cu tendinţă 
urmat de un dans al simţurilor atot-palpator şi-n 
semi-obscuritate – asta înainte de a pleca 
împreună în căutarea cheilor pierdute. – Le 
avusese tot timpul sub fund, în timpul discuţiei 
principiale pe măsuţa rotundă din antecameră şi, 
în toiul convorbirii aprinse la un moment dat, nu 
simţise cum o împung în fese. 

- O. K., honey – sunt aici!..., îi zâmbi celălalt 
avantajos, cum îi şade bine unui amic, cu legătura 
buclucaşă pe care o ţinea între arătător şi degetul 
mare. – Aici le-ai uitat când am plecat ieri după-
amiază, la două. 
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Simţi nevoia să dea dincolo de epiglotă şi 
ultima pătrime de terebentină din butelcă. Dar 
mâna ei se cramponă ferm de gâtul sticlos al 
problemei, cu perspectiva de a se lăsa languros pe 
burta acesteia. 

- Ce, bă, de aia ai plecat aşa grăbit? Ca să vii 
aici să te matoleşti când stai la taclale cu virtualele 
astea?... – Nu-ţi ajung opt ore de muncă?... – 
Treaba ta, ca de obicei nu ştii să sesizezi generalul 
de particular. – Mergem, iúbi, în noaptea asta 

rămân la tine, că să mă duci cu maşina acasă e 
prea departe – uite, vezi, ăsta amic – nu ca tine – 
la....... 

Când, după câteva minute zări maşina cu 
marcă grea da’ la mâna a patra demarând din 
parcare spre a se înfige în asfaltul şoselei, avusese 
deja două realizări căci, încă înainte de raderea 
din clondir şi a ultimei pătrimi, particularul fusese 
pus în dizjuncţie netă vizavi de evazivul general. 

 

 

 
 

Pantagruel şi dogma 
 

           
iziţo, vezi să nu se ardă şi tranşa asta de 
cozonaci, că nu-′şi ce fac din tine! Ce 
Dumnezeu – acum două ore ai spart o 

covată întreagă de ouă! Şi erau de alea ef-ef, de la 
Sofica de la moşie!... 

- Acuşica mă uit, coniţă, doar am tras cu ochiu’ 
la fripturica din ăstălalt cuptor, că de asta mi-era 
frică mai degrabă să nu se arză!... 

- Cimbru ai pus? 
- Pus, pus... 
  - Şi mai mult usturoi? Că ştii că lu’ conaşu’ 

aşa-i place – cu mai mult sos de usturoi!... 
- Ştiu, ştiu, coniţă, că doar cu mâncarea făcută 

de mine a crescut! Da ştiţi, sireacu, cât să chinuie 
cu Postu’ aista în fiecare an de mânâncă după ce 
vinim dă la biserică dă la Înviere până face 
indigestie... anu’ trecut a trebuit să-l sculăm pe 
dom’ doctor Sofronie de la masă să vie omu’ la noi 
că... 

- Deh, dacă-i lacom, eu l-am făcut, eu recunosc 
că-i aşa!... 

- Lăsaţi-mă, coniţă, să-i duc acum în biuró 
oarece, că nu-i foc!... E păcat să poftescă omu’! Zău 
aşa!... 

- Ba-i mai păcat să nu ţie Postu’ pân’ la capăt, 
că Domnul nostru Iisus Hristos a putut să sufere 
ca să ia de la noi păcatele, iar noi atâta lucru nu 
putem să facem din respect pentru El – să fim 
puţin mai cumpătaţi în partea asta de an?... 

- Adevărat, coniţă – da’ dacă omu’ pofteşte?... 
Hai, lăsaţi-mă să-i duc barem lingura aiasta de 
salată de boeuf fără maioneză, colţurile aistea de 
cozonac şi oú’ ăsta alb ciobit!... 
            - Nimic, Ziziţo!... Doar roşiile fierte cu zamă 
cu sare şi pâine –      ş-atât!... – Şi de anu’ viitor 
dacă-i e atât de greu să se abţie – îl pui să-şi ia 
bilet pentru câteva zile la Sinaia!..., zise bătrâna 
abraş. 

            - Haaai, coniţă!... Că e şi el un suflet, n-o fi... 
           - Ispraveşte, Ziziţo!... – Aide, lasă pe domnu’ 
că-i om în toată firea!... Mai bine fii atentă, să nu 
mai faci p-aici vreo boroboaţă!... 
           - Da’ ce vă certaţi aşa, cocoanelor?, 
intervenea tardiv şi cam în zeflemea şi nevastă-sa 
care intra la rându-i în cuhnie, încheindu-se leneş 
la halat, după ce-şi terminase odihna de după-
amiază destinată a nu i se face somn în acea 
Noapte deosebită. 
            - Uite, e vorba de mâncăul de fiu-meu şi 
lacomul de bărbată-tu care pofteşete ca un copil şi 
abia ţine Postu’ cât de cât, noroc cu noi, că nu ştim 
ce face ziua în oraş, las’ că precis se scoate el 
înainte să vie seara acasă!... 
          Aşa era. 
          Cu toate asetea, se simţea captiv ca-n legenda 
Olandezului Zburător, doar că dânsul nu suferise 
de păcatul trufiei ca să-l pedepsească Dumnezeu a 
fi pe cale să treacă acelaşi şi acelaşi promontoriu, 
fără să-i reuşească niciodată. Anul trecut aşa 
fusese, cam întrecuse măsura. De altfel, o întrecea 
ori de câte ori avea prilejul, la Capşa de exemplu 
când mânca până ce exaspera chelnerul care 
îngrijorat, în cele din urmă se cabra: - „ - Coane 
Griguţă, nu-ţi mai aduc nimica!” – „ – De ce, măi 
Barbule? Eu să ştii că mai pot, de ce să nu-mi mai 
aduci?” – De fiecare dată însă, interdicţia rămânea 
în picioare, în acordul tacit-aprobator al celorlalţi 
convivi. În cele din urmă ofta resemnat, 
aprinzându-şi ţigara: - „ – Bine, dacă aşa stau 
lucrurile, atunci adu-mi cafeaua...” – Anul trecut, 
doctorul Sofronie, după ce-l vizitase chiar imediat 
după masa de Paşti când zorii erau încă departe de 
a înalbăstri ferestrele – continuase a avea o 
sărbătoare puţin mai complicată: imediat ce 
ajunsese acasă, primise un alt telefon de la un alt 
„pacient” care se cerea degrab’ „consultat”; acesta 

Z 
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pretindea că este la Universitate, că e vorba de un 
consult pentru Mihai Viteazu – şi că cel care 
telefonase era chiar calul lui; fusese bancul 
nesărat al cine ştie cărui student picat la 
Facultatea de Medicină mai an, care în felul ăsta 
dorise să se răcorească, spre amuzamentul 
doctorului care povestea tărăşenia ori de cîte ori 
avea ocazia. 
            Se auzi un ciocănit discret în uşă. – Ştia cine 
era. Ştia ce are să urmeze. Şi nu se înşelă căci, 
imediat ce tăblia uşii se deschise numai puţin – 
întâi văzu tava, apoi vasul cel mare cu polonicul în 
el, lângă care trona binecunoscuta  cană  şi ea de 
argint cu picior şi toartă, în care ştia ce i se va 
pune spre a mânca împreună cu feliile de pâine 
frumos stivuite. 
            - Bietul băiat, să-l lase aşa, ca pe un câine să 
sufere de foame – ce dacă-i ajun de Paşti, n-ar 
trebui să-l chinuie atâta, zise bătrâna slujnică în 
timp ce punea pe biroul masiv totul, începând să-i 
încarce cu grijă cana cu feliile de roşii ce se 
scăldau într-un fel de saramură uleioasă şi puţin 
sărată. – Ia, conaşule de mănâncă, ia aici, că atât a 
vrut să-ţi deie zgripţuroaiaca, da’ las’ c-om vedea 
noi!... 
            Şi precizarea asta cu alură de promisiune îi 
trezea un deja-vous, căci se repeta an de an, în 
anumite ajunuri pascale cu finalizări fericite, în 
altele rămânând doar vorbă-n vânt. 
           - Ziziţoo!... Ziziţooo!..., se auzi dinspre cuhnie 
imperativul zbieret ce nu prevestea nimic bun. – 
Cât îţi ia ca să duci o tavă dintr-o cameră-ntr-alta, 
ai lăsat cea de-a doua fripturică de izbelişte, e pe 
cale să se ardă!... 
            - Acuş’, acuş’ – vin acuş’ !... Bat-o s-o bată, 
coniţă, că abia am    pus-o la cuptor, cum 
Dumnezeului să fie la un pas să se arză...? 
            - Că e sau nu la un pas, eu ţi-am zis să stai de 
veghe la cuhnie –    ş-aşa să faci!... Ia vezi ce fac 
cozonacii!... 
           - Sunt bine, mai trebui’ să să rumenească!... 
           - Aşa, vezi!... – Aci să-ncremeneşti, pân’ o fi 
totu’ gata! –                S-a-nţeles?... 
           - S-a-nţeles, s-a-nţeles coniţă, porunca lu’ 
matale-i ca de obicei sfântă!... 
           - Aşa, da!... 
           - E, asta-i acu’, şi dacă li s-or arde toate alea, 
n-o fi bună ş-o tocană de cartofi în noaptea de 
Paşti? – Că parcă simbolul contează, să fie reunită 
familia în jurul mesei în aşa o noapte sfântu, nu?... 
– Ce faci, dragă, tot munceşti, tot în biuró? 
            Era nevastă-sa, uşor cinic-non-conformistă, 
aşa cum începea să se vădească epoca ce 
contrazicea simbolismul cu minulesciene nuanţe 
romantic-reprimate. Se deplasa lasciv cu discrete 
unduiri de felină pe culoar închizându-se fără 
grabă la cordonul de la capot, fiindcă tocmai ieşise 
de la duş. Închise uşa camerei care, ca în fiecare 
an, după acea scenă cu final aşteptat, rămânea 

întotdeauna întredeschisă. Ghemul de voci dinspre 
bucătărie ce se aflau în contradictoriu sau în 
consens se auzeau la fel de strident, dar ceva mai 
înfundat. 
            Aşezat din nou la biroul impozant, privi la 
lucrurile din odaie nu mai puţin impunătoare ce, 
cu stilurile lor de diverşi Ludovici combinate cu 
piese ce purtau ca nume patronime de alţi 
monarhi, se îmbinau      într-un fericit eclectism de 
bun gust, de o sobrietate elegantă şi moderată, ce 
dădeau un aer de adâncă pace burgheză încăperii. 
Pendula clasică ce părea a descinde direct dintr-o 
poză napoleoneană mărturisea calm şi nepăsător 
trecerea neînduplecată a timpului. Cele câteva 
tablouri parcă aduse pe pereţii săi direct dintr-o 
galerie a Luvrului întregeau peisajul. Contrastau 
până la ţipăt însă cu un altul, venit dintr-o altă 
epocă – de altfel aşa şi era – din epoca de fapt 
contemporană, inaugurată în urmă cu zece ani, în 
vremea Marelui Război, la jumătatea acestuia, 
ultimul – era convins – pe care avusese nenorocul 
a-l cunoaşte Umanitatea. Eclerorismul. Acesta era 
noul curent inaugurat în noiembrie 1916, într-un 
celebru de acum cabaret, dintr-o nu mai puţină 
cunoscută capitală a unui stat care reuşise a-şi 
păstra neutralitatea. Perspectivele nebănuite la 
început păreau să îmbrăţişeze infinitul, căci se 
dovediseră atot-abolitoare de reguli, mai ales în 
artă unde, se întrevedea perspectiva ca – până şi 
un punct aplicat pe tabla şcolară de către un elev 
altminteri netalentat la desen – a putea fi soscotit 
artă. – Iar cuvinte dintr-o gazetă decupate în 
prealabil cu foarfeca şi introduse într-un săculeţ, 
pentru a fi mai apoi răspândite pe masă şi copiate 
cu tocul pe o coală de hârtie puteau constitui cea 
mai savuroasă proză, dacă nu chiar cel mai 
desăvârşit poem – după cum filá în acel moment 
imaginaţia chinuită a intrepridului – iar asta era 
perfect posibil căci prozodia în poeme ori prea 
multa coerenţă în acele catrene nu mai era 
obligatorie, ba chiar se sugera a fi contraindicată. 
Curentul, benefic la început ce se dorea a fi şi un 
strigăt de protest la adresa moralei dominante 
care nu reuşise cu toate prevederile ei a stopa 
măcelul mondial – se dovedise la început a fi anti-
dogmatic, împotriva unui dogmatism care, într-
adevăr, prin gulerul prea strâmt al esteticii cu 
orice preţ golise, la rându-i, arta de orice idee cu 
adevărat vie, care să oglindească prin mijloacele 
specifice realităţile ce astfel s-ar mai fi putut 
corecta. Însă la rândul său, noul curent, prin însăşi 
înverşunarea sa se putea constitui în una din cele 
mai periculoase dogme care declarând orice urmă 
de calofilie retrogradă – să deschidă perspective 
hegemonice a-talentului şi tuturor acelora care 
neavând urmă de aplicaţii în vreuna din Arte, 
ajutându-i cu noua dogmă a cărei singură regulă 
ce era tocmai abolirea oricărei reguli să devină 
stăpânii eterni, promovaţi în ierarhii după criterii 



Varã 2017  | Contact international 259 

 

abuzive – numai după gradul de înclinaţie vădit în 
artă, nu. 
            Cele două aparate de telefon, pe culoar şi cel 
de pe biroul său, începură să-şi urle strident 
avertismentul că sunt apelate. 
           - Lasă că răspunde domnul, Ziziţo! Tu vezi-ţi 
mai departe de treabă!..., se auzi strigătul 
comandantei-şef a operaţiilor din cuhnie. 
 

 
 
           Ridică receptorul greu de ebonită şi 
recunoscu imediat vocea sobră şi adâncă a 
Profesorului Emerit de la Institut, care totodată îi 
era şef de catedră la Facultate. 
           - Alooou... vă salut cu respect, domnule 
Profesor Emerit. – Bine... Reculegerea cuvenită ce 
trebuie să ne fie caracteristică ajunului marei 
Sărbători... sigur... totul merge conform graficului 
stabilit, corpul-text al noii Teoreme este, ce-i 
drept, în stadiul de eboşă dar, suficient de închegat 
redactat spre a fi putut trimite o copie colegilor 
noştri de la Academia din Zü... sigur... există mici 
divergenţe ce au iscat ceva discuţii aprinse cu 
privire la Concluzie, însă cu privire la enunţurile 
formulate pentru Ipoteză şi Demonstraţie – 
părerile întrunesc deja unanimitatea... 
bineînţeles... exemplarul destinat tiparului va fi 
desăvârşit imediat după Paşti, Teorema va fi 
publicată în Gazetă în proximul număr, ţinându-i 
totodată pe colegii noştri de la Academia din 
străinătate la curent, oferindu-le şi dânşilor, 
imediat după publicarea în ţară, un exemplar 
translat... sigur, domnule Profesor... deja 
aprecierile pentru descoperirea noastră au atras 
superlativul, se anunţă şi un consistent premiu 
pecuniar ce va fortifica considerabil Institutul 

nostru şi din acest punct de vedere... sigur... sigur... 
vă salut cu respect, domnule Profesor Emerit, să 
sperăm că vom avea vreme frumoasă de Înviere – 
Sărbători fericite!... 
            Aşeză receptorul în furcă cu infinit respect, 
uşor, astfel încât dacă interlocutorul ar mai fi 
stăruit o clipă la cască să nu audă dezagreabilul 
păcănit. Pendula indica patru ore de la dejunul 
servit fix la ora 14:00 – şi alte şase ore care mai 
rămăseseră până la Înviere.  
            - Mă duc să mă întind puţin pe divan, îs 
otenită! Tu, Ziziţo, rămâi aici şi să fii cu ochii-n 
patru! – S-a-nţeles?, se uzi glasul zgripţuroaicei 
care trecea acum prin exact faţa odăii sale de 
lucru. 
           - S-a-nţeles, s-a-nţeles, coniţă – du-te de te 
odihneşte făr’ de grijă – eşti pe mâna mea!... 
 
            Golul gargantuesc din stomac îşi semnaliza 
nemilos, din nou, prezenţa – dar nu era chip ca 
până la miezul nopţii să-l ostoiască cum se cuvine, 
în niciun caz cu ceea ce servise la prânz, necum cu 
ceea ce i se oferise pe tăviţă. Neavând altă opţiune, 
mai puse câteva polonice pline din zeama uleioasă 
şi totuşi neconsistentă cu resturile de legumă, şi 
începu să mănânce, cu ultimile felii de pâine. 
Privirea îi recăzu direct pe tabloul eclerorist în 
contrast flagrant cu celelalte din încăpere, în stil 
clasic; putea evoca foarte multe lucruri, de 
exemplu, acum, cu petele de lumină ce cădeau pe 
dânsul putea fi luat drept un ou alb, tare, uşor 
fisurat – şi de aceea nepotrivit spre a mai fi vopsit 
în vederea expunerii pe o masă pascală, de 
exemplu. – Da, da, poate asta voise să evoce 
autorul, pregătirea mesei de sărbătoare, acela 
fusese dat la o parte de preparator, separat de 
confraţii săi destinat colorării. Oul... – De ce 
trebuia să fie oul, care lăsat în pacea lui dintâi 
putea simboliza neprihănirea – parte a unei 
dogme ce-i interzicea consumul într-o anumită 
perioadă a anului, stabilită de ierarhia 
pământească – căci Reprezentantul celei Cereşti 
poposit pentru scurt timp pe Pământ cu aproape 
două mii de ani în urmă – nu dăduse nicio 
recomandare atât de expresă cu privire la hrană – 
ci doar le ceruse oamenilor să fie mai morali, 
subînţelegându-se că destrăbălarea, fie ea culinară 
ori trupească – nu sunt recomandabile pentru cei 
ce vor să vadă Împărăţia...? Asta era, niciodată 
aproape nimic nu poate fi până la capăt explicit şi 
exhaustiv spus – şi atunci intervine problema cu 
subînţelegerea, de cele mai multe ori găsindu-se 
indivizii care, în orice domeniu – religie, viaţă 
economică sau chiar artă, interpretează orice 
legiuire, oricât de bine-intenţionat ar fi fost ea 
redactată – în mod abuziv şi samavolnic, astfel 
încât să corespundă doar intereselor lor înguste şi 
contradictorii, spre aproape sigura nefericire a 
celor mulţi. Lumea nu avea probabil să fie 
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niciodată suficient de înţeleaptă încât după 
stabilirea unui ansamblu de reguli simple şi de 
bun-simţ posibil de respectat de către toţi să nu 
pună alte corsete acţiunii umane, aşa încât, pe 
principiul acţiune şi reacţiune egală şi de sens 
contrar, nimeni să nu dorească, cu excepţia 
nebunilor sau a inşilor vădit rău-intenţionaţi să 
schimbe configuraţia socială posibil continuu, în 
anumite limite, a fi modelată atunci când apar 
inevitabile noi realităţi. Poate că... 
 
            Ciocănitul din uşă se reauzi de data asta cu 
un aer mai discret şi complice. Prima imagine fu ca 
de obicei tava, în diagonală introdusă. Pasul 
bătrânei slujnice deveni vioi, căci într-o secundă fu 
lângă destinatar. 
           - Ia aici, conaşule, că n-o fi foc!... Un pic de 
salată, scamele astea de friptură cum îţi plac 
matale în sos de usturoi, ştraifurile aistea de 
cozonăcel şi pască, cu ouşorul ăsta pe care ţi l-am 
cojit de-a gata. Şi uite, şi zdreanţa asta de melcişor 
însiropat!...– Ia şi te îndestulează că-i mai mare 
păcatu’ ce scoate omu’ pe gură, nu ce înfulecă de 
foame – şi nu-i bine să laşi pe nimeni să poftească 
– că ăsta-i chiar un mare păcat!... 
            Începu să îmbuce grăbit, precum un copil în 
faţa bufetului îngrijat să nu fie surprins cu 
linguriţa în borcanul cu dulceaţă. Mesteca amplu 
trimiţând vremelnic în mustaţa impozantă ce 
devenise uşor gălbuie de la maioneză firmituri de 
pâine, dar şi de gălbenuş. 
           - Mânca-l-ar mama ce mănâncă el!, îl sărută 
bătrâna tandru pe începutul de alopecie, 
nerealizând că nu mai are în faţă pe copilul de zece 
ani din urmă cu peste trei decenii – ci pe bărbatul 
tocmai sărit binişor de patruzeci. 
            - Tiii, ce praf s-a strâns aici, spuse ea 
ajungând într-un colţ al camerei. Dacă mă laşi atât 
de rar să deretic da’ las’, îndată ce trec Sfintele 
Paşti – nu mai scăpi!... 
 
            Termină de mâncat, convenind că era 
pentru prima oară în câteva luni când se sătura şi 
el ca omul cu ceea ce mâncase acasă. Şi-ar fi aprins 
ţigara, dar se simţea moleşit; pe umerii bătrânei 
menajere se materializa acum parcă tabloul 
eclerorist transformat în cele din urmă pe umărul 
respectiv într-un recipient încăpător cu ouă. Însuşi 
pictorul minunii din perete a cărui producţie 
parcă nu mai seamănă cu un ou ciobit, indica la 
bucătărie care oval ţuguiat ar fi bun spre colorare 
– care nu. – Îl vede neverosimul de clar, cu penelul 
în mână, indicând zgripţuroaicei ce să facă, iar 
aceasta îl ascultă supusă, intimidată de glasul 
adânc şi cavernos. Lângă, bătrâna slujnică strânge 
zâmbind toate celelalte accesorii pascale 
necolorabile într-un vas separat, hotărâtă, spre a 
nu-şi face păcat, să le ofere cui pofteşte. Doar că 
acţiunea şefului operaţiunii devine cu trecerea 

timpului din ce în ce mai arbitrară, în vasul 
destinat ouălelor ce urmeză a fi colorate poposind 
din ce în ce mai puţine, până când se ajunge a fi 
date la neconforme toate. Slujnica Ziziţa nu mai e 
chiar atât de fericită, îl priveşte cu mâinile la gură 
şi ochii căscaţi, a ajuns în stadiul în care îi e frică şi 
să scuipe în sân, rezumându-se doar a-şi privi pe 
furiş stăpâna ce, aşezată pe un scaun de bucătărie, 
plânge cu umerii ce i se zguduie. – În acel moment, 
sortatorul decretează clar, cu glasul său sonor de 
stentor:          1. niciun ou nu va mai fi colorat, iar 
sărbătoarea, din acel moment, va fi suprimată; 2. 
Covata cu ouă fierte dar ciobite se confiscă, 
devenind bun al Întregului Popor. – Atunci el, în 
calitate de intelectual, crede că se cuvine a trece 
pragul bucătăriei despre care află ca printre altele 
că nu mai este a sa – spre a interveni în apărarea... 
           - ... scoală, coane Grigoraş, ce Dumnezeu, e 
aproape unu noaptea!... 
           Era doctorul Sofronie care din dreapta 
biroului continua să-l zguduie încetişor în jilţ. 
           - Hai frate, scoală, altădată la vremea asta 
erai în pragul primei indigestii, nu te mai 
recunosc!... 
           - Sărăcuţu’, dormea aşa de frumos că mi-a 
fost milă să-l trezesc. – Las’ c-o merge mâni, la a 
doua Slujbă de Înviere!..., zise milostiv bătrâna 
slujnică. 
           - Păi sigur, în noaptea asta a fost prea obosit, 
de prea mult Post ce a ţinut!... 
           - Lasă-l, coniţă, că pentru mine tot un copil a 
rămas ce, las’ că       n-am răbdat eu să pătimească 
omu’ până la capăt, tot i-am dat eu ceva cât te-ai 
odihnit matale pe divan!... 
          - Aşa, vezi, dacă nu-mi spuneai, eu nu ştiam... 
că parcă nu tot eu ţi le-am lăsat la mână, destul cât 
să vă săturaţi amândoi, ca să nu lepădaţi mai 
devreme... 
         - Vai, coniţă, da’ eu ştiu că matale ai suflet de 
aur, faci mata, aşa, pe reaua, doar de pamplezir. – 
Hai să trăieşti – şi Hristos a înviat!, mai zise Ziziţa 
lăcrimând. 
         - Adevărat a înviat!, zise zgripţuroaica  
ciocnind. – Vezi, vezi, nu te emoţiona atât – să nu 
dai în leaşin!... 
          - Hei, coane Grigore, m-a luat coana mare 
direct de la biserică şi n-ar fi fost chip s-o refuz. – 
Zicea să viu direct, ce să mai mă cheme prin 
telefon, mustăci doctorul umplând ochi două 
pahare cu vin roşu. – Eu la minunăţia asta de 
pască m-am gândit tot drumu’ până aici, toate ca 
toate, da’ bunătatea asta mă dă şi pe mine gata 
făcându-mă să risc o indigestie. – Hai, Hristos a 
înviat! – să fim cu toţii sănătoşi – şi când ne-o fi 
mai rău, să ne fie ca acu’!, încheie dânsul scurta 
alocuţiune, în clinchetul general şi grăbit al 
vaselor, furculiţelor şi tuturor celorlalte accesorii. 

●
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Alfonso GATTO  
(Salerno, 1909 – Grosseto, 1976) 
 
 
 
 
       Încă de la frageda vârstă a studiilor liceale din oraşul natal, Alfonso 
Gatto îşi dă seama de pasiunea lui pentru literatură şi poezie. Se înscrie la 
Univer-sitatea din Napoli, pe care, după câţiva ani se vede constrâns s-o 
abandoneze din cauza dificultăţilor financiare. Asemeni multor poeţi din 
vremea sa (Quasimodo, Montale) Gatto n-a ajuns să obţină o diplomă 
universitară. Fuge la Milano cu viitoarea sa soţie, Jole, fiica profesorului de 
matematică. Locuieşte în mai multe oraşe, unde va profesa felurite meserii, 
cea de vânzător într-o librărie, institutor, corector, ziarist, învăţător. În 1936, 
din pricina antifascismului său făţiş, este arestat şi deţinut timp de şase luni 
la închisoarea San Vittore din Milano.  
         Colaborează la cele mai inovatoare reviste de cultură literară  tip „Italia 
letteraria”, „Circoli”, „Ruota” etc. În 1938 fondează împeună cu Vasco 
Pratolini revista „Campo di Marte”, exponentă a aşa-zisului ermetism 
florentin. Din 1941 i se acordă catedra de italiană la Liceul Artistic din 
Bologna; devenind membru al PCI, este trimis special al ziarului „Unità”, 
asumându-şi totodată şi o poziţie de prim plan în literatura de inspiraţie 
civică şi politică. Ulterior, ca şi Pavese, va demisiona în 1951 din partid, 
devenind un „disident”. Începând din acea perioadă va trăi la Roma ca ziarist, 
operator cultural şi pictor ce se bucură de atenţia criticii de specialitate. În 
1966 i se decernează pentru volumul „La storia delle vittime” premiul 
Viareggio. Este  înmormântat în cimitirul din Salerno. Pe mormântul său este gravat un epitaf de rămas bun al prietenului 
Eugenio Montale: ”Lui Alfonso Gatto/ pentru care viaţa şi poezia /au fost o unanimă mărturie de dragoste”. 
           „Isola”, culegerea sa de debut, definită de Gatto însuşi „absolutul natural” - alături de primele două volume ale lui 
Quasimodo - este hotărâtoare pentru alcătuirea unei „gramatici ermetice”. Limbajul său este rarefiat şi atemporal, aluziv, tipic 
pentru o poetică a „absenţei” şi „vidului”, „bogată în motive melodice”. Gatto a fost un poet din vocaţie şi instinct ce a cunoscut 
de-a lungul feluritelor etape pe care le-a traversat o inegalabilă reînnoire, atât contenutistică, cât şi formală, de la poezia 
„martirilor Rezistenţei” la prospeţimea inedită a iubirii dincolo de orice retorică, de la autobiografism la angajamentul civic.  
 

Prezentăre şi traducere 

Geo VASILE 
 

Un’alba 
          
Com’è spoglia la luna, è quasi l’alba. 
Si staccano i convogli, nella piazza 
Bruna di terra il verde dei giardini 
Trema d’autunno nei cancelli. 
È l’ora fioca in cui s’incide al freddo 
La tua città deserta, appena un trotto 
Remoto di cavallo, l’attacchino  
Sposta dolce la scala lungo i muri 
In un fruscìo di carta. 
                La tua stanza  
Leggera come il sonno sarà nuova 
E in un parato di campagna al sole 
Roseo d’autunno s’aprirà. 
                      La fredda 
Banchina dei mercati odora d’erba. 
La porta verde della chiesa è il mare. 
 

Zori 
 
Când luna-i despuiată, se şi crapă de 
zori. 
Convoaiele pornesc, în piaţa 
Brună de pământ verdele grădinilor 
Se scutură de toamnă în grilaje. 
E ceasul stins când se gravează-n frig 
Oraşul tău pustiu, abia un tropot 
De cal hăt departe, lipitorul de-afişe 
Mută încet scara de-a lungul zidurilor 
Într-un foşnet de hârtie. 
                      Odaia ta 
Uşoară precum somnul va fi nouă 
Şi-mpodobită ca la ţară în soarele 
Trandafiriu de toamnă se va ivi. 
                             Recea 
Tarabă a pieţelor miroase-a iarbă. 
Poarta verde-a bisericii e marea. 
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Parole 
 
«Ti perderò come si perde un giorno 
Chiaro di festa: - io lo dicevo all’ombra 
Ch’eri nel vano della stanza – attesa, 
La mia memoria ti cercò negli anni 
Floridi un nome, una sembianza: pure, 
dileguerai, e sarà sempre oblio 
di noi nel mondo.» 
                 Tu guardavi il giorno 
Svanito nel crepuscolo, parlavo 
Della pace infinita che sui fiumi 
Stende la sera alla campagna. 
 
 
 

Natale al 
Caffé Florian 
  
La nebbia rosa 
E l’aria dei freddi vapori 
Arrugginiti con la sera 
Il fischio del batello che sparve 
 
Nel largo delle campane. 
Un triste davanzale, 
Venezia che abbruna le rose 
Sul grande canale. 
 
Cadute le stelle, cadute le rose 
Nel vento che porta il Natale. 
 
 
 

Il 4 è rosso 
       
Dentro la bocca ha tutte le vocali 
Il bambino che canta. La sua gioia 
Come la giacca azzurra, come i pali 
Netti nel cielo, s’apre all’aria, è il fresco 
Della faccia che porta. Il 4 è rosso 
Come i numeri grandi delle navi. 
 

Cuvinte 
 
«Am să te pierd precum se pierde-o zi 
De sărbătoare, limpede: - spuneam eu 

umbrei 
Ce erai în golul încăperii - aşteptare, 
Memoria-mi ţi-a căutat prin anii 
Tinereţii un nume, o-nfăţişare: deşi 
Vei dispărea, şi-uitarea dăinui-va 
Despre noi în lume» 
                     Tu priveai ziua 
În asfinţit pierdută, vorbeam 
De pacea nesfârşită ce aşterne 
La ţară peste râuri seara. 
 
 

Crăciun la 
Cafeneaua 
Florian 
 
Ceaţa trandafirie 
Şi aerul recilor aburi 
Ruginiţi pe-nserate 
Şuierul micului vapor ce dispăru 
În largul clopotelor. 
Un mâhnit pervaz, 
Veneţia ce-ndoliază trandafirii 
Pe marele canal. 
 
S-au surpat stelele, s-au surpat 
trandafirii 
În vântul ce-aduce Crăciunul. 
 

4 este roşu 
 
In gură are toate vocalele 
Copilul care cântă. Bucuria lui 
Precum haina-azurie, precum stâlpii 
Puri ai cerului, se deschide-n văzduh,  
Răcorindu-ne faţa. 4 este roşu 
Precum numerele mari ale navelor. 
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  Mattina al 
Caffé Greco 
 
Le mummie del caffè  sono rimaste 
A specchiarsi nei vetri, il giorno passa 
Dai cavalli d’un tempo, dalle caste 
Fanciulle allontanate nei capelli 
Alle nere vetrine, a questa cassa 
Ch’entra ed esce da sé sui campanelli 
Squillanti delle somme, c’è un riflesso 
Veloce di riflessi e tutto è fermo 
Sconsolato nell’essere se stesso. 
Il ricordo e l’oblio, un sole infermo 
E l’eclisse che torna sulle lane  
Cadenti dei sepolcri, sulle vane  
Canizie di De Chirico dal bieco 
Sguardo fuggente agli ospiti del Greco. 
Vorresti, tenerezza intenerita, 
Con la testa svogliata sopra il marmo  
Questo labile suono della vita 
E nel silenzio l’oro dei cipressi 
Dipinti sulla tela, il fiume, l’armo 
Dei canottieri in ghingheri, gli stessi 
Di sempre, la panchina della nonna. 
Un riso irrefrenabile di donna 
Che gorgheggia il suo riso, ma sparita 
Col suo serpente lucido di pelo. 
E De Chirico stira il suo panciotto, 
S’alza in piedi, ripassa la sua mano 
Sapiente sui capelli, sembra ghiotto 
Della sua bocca vuota, è già lontano. 
Dalle vetrate s’indovina il cielo. 
 
 
 
 
 

Dimineaţa la 
Caffè Greco 
  
Mumiile cafenelei au rămas 
Să se-oglindească-n geamuri, ziua trece 
De la caii de-odinioară, de la castele 
Fecioare-ndepărtate în părul 
Negrelor vitrine, la sertarul ăsta cu bani 
Ce intră şi iese de la sine în sunetul de 
Clopoţei al sumelor, e o răsfrângere 
Iute de sclipiri şi totu-i neclintit 
Nefericirea de a fi egal cu sine. 
Amintirea şi-uitarea, un soare suferind 
Şi-eclipsa ce revine în lânetul 
Mormintelor dărăpănate, pe vana 
Cărunţenie a lui De Chirico uitându-se 
Pieziş, alunecos la oaspeţii de la Caffé 
Greco. 
Ai vrea, tandreţe-nduioşată, 
Cu faţa fără chef deasupra marmurei 
Acest al vieţii sunet nestaornic 
Şi în tăcere aurul de chiparoşi 
Pictaţi pe pânză, fluviul, echipajul  
Vâslaşilor în zorzoane, aceiaşi 
Dintotdeauna, banca bunicii. 
Un râs nestăpânit de femeie 
Ce-şi gâlgâie hohotele, dar dispărută 
Odată cu şarpele ei lucios la vedere. 
Iar De Chirico îşi netezeşte  jiletca, 
Se ridică-n picioare, îşi trece iscusita 
Lui mână prin păr, părând pofticios 
După gura lui goală, e deja departe. 
De la vitralii se ghiceşte cerul.  
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Sergio SOLMI  
(Rieti,1899 – Milano, 1981) 
  
 
 
 
 
       La liceul clasic „Gioberti” din Torino, viitorul poet, critic literar, 
eseist şi traducător, îl are ca profesor pe marele critic şi istoric literar 
Attilo Momigliano. Ca ofiţer de infanterie ia parte la primul război 
mondial. Este pasionat de mari autori din literatura franceză tip 
Rabelais, Rimbaud, Laforgue, Alain, dar mai ales de figurile 
reprezentative ale literaturii italiene contempo-rane, cu deosebire 
Giacomo Leopardi, cărora le va dedica eseuri, studii critice sau 
antologii. În 1923 îşi publică primul volum de poezie, „Comete”. 
Diplomat al Facultăţii de Jurisprudenţă, va lucra ca avocat şi consultant 
la Banca Commerciale Italiana, ceea ce îi va asigura toată viaţa o 
oarecare independenţă economi-că. Îl va cunoaşte pe ziaristul şi 
politicianul antifascist Piero Gobetti, cu care va avea aceleaşi idealuri de 
libertate, împărtăşite încă de la instaurarea  regimului fascist. În anii 
patruzeci participă activ la mişcarea de Rezistenţă. Conduce periodicul 
„Rassegna d’Italia” şi totodată colaborează la revistele “Il Baretti”, 
“Pegaso”, “”Solaria”. I se decernează premiile “St. Viincent” (1948) şi 
“Montparnasse”(1949). Câştigă de două ori premiul Viareggio (1963 şi 
1076). Din 1968 este ales membru în Accademia dei Lincei.  
 
      În opera poetică a lui Solmi, cantitativ redusă, dar calitativ incisivă – de la volumul primei tinereţi “Fine stagione” până la 
cel din anii cincizeci “Poesie” sau la “Dal blacone” (1968) – se poate spune că fermentează şi se decantează întreaga sa 
experienţă intelectuală, morală şi artistică, care nu refuză noutatea în ofertele sale cele mai sugestive şi provocante – de la 
aeronautica de ieri la astronautica de azi, de la science-fiction la mitologia publicitară a civilizaţiei de consum. Instinctiv, însă, 
este înclinat, prin a sa forma mentis şi formaţie culturală, spre canoanele naturii, spre un gust expresiv, prin limpezime şi 
fermitate, de-a dreptul clasic. Ceea ce nu înseamnă că Solmi n-a perceput şi asimilat simbolismul francez sau modernitatea 
unor Valery, Cocteau, Alberti, Auden, Pound etc.    
 

Prezentăre şi traducere 

Geo VASILE 
 

Canto di 
donna 
       
Canto di donna che si sa non vista 
Dietro le chiuse imposte, a voce roca, 
Di languenti abbandoni e d’improvvisi 
Brividi scorsa, di vuote parole 
Fatta, ch’io non discerno. 
O voce assorta, procellosa e dolce, 
Folta di sogni, 
Quale rapiva i marinai in mezzo 
Al mare, un tempo, canto di sirena. 
Voce del desiderio, che non sa 
Se vuole o teme, ed altra non ridice 
Cosa che sé, che il suo buio, tremante 
Amore. Come te l’accesa carne 
Parla talora, e ascolta 
Sé stupeffata esistere. 
 

 

Cântec de 
femeie 
 
Cântec de femeie ce se ştie nevăzută 
În spatele jaluzelelor trase, glas răguşit, 
De languroase despărţiri şi  neaşteptate 
Înfiorări străbătut, din goale cuvinte 
Făcut, al căror înţeles nu-l disting. 
Oh, glas recules, furtunos şi dulce, 
Înţesat de vise, 
Tu care-i fermecai pe marinari în largul  
Mării, cândva, cântare de sirenă, 
Glas al dorinţei ce nu ştie dacă  
Vrea sau se teme, şi altceva nu spune 
Decât pe sine însăşi,  obscur 
Fremătător dor de iubire. Ca şi cum  
Carnea incendiată vorbeşte uneori 
Şi se ascultă uluită existând. 
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Entro la 
densa lente 
dell’estate 
       
Entro la densa lente dell’estate, 
Nel mattino disteso che già squarciano 
Lunghi, assonnati e sviscerati i gridi 
Degli ambulanti, -ah, i bei colori! Giallo 
Di peperoni, oscure melanzane, 
Insalate svarianti dal più tenero 
Verde all’azzurro, rosee carote... 
Il cielo caldo e puro e torrreggiante 
Di tondi cirri, o bel compatto mondo. 
Lieto ne testimonia, sul pianeta 
Terra, nella città Milano, mentre 
 
E vesti accese delle donne, e muri 
Scabri e preziosi, gonfi ippocastani, 
Acque d’argento e di mercurio, e in alto 
Vaga di sé dimentico e di tutto, 
Lungo le calme vie che si ridestano, 
- oggi,addì ventisette.Luglio mille 
Novecento cinquanta – un milanese.  
 
 

Una volta 
  
Eravamo 
Sulla collina di Bergamo, dentro  
L’erba alta, io te i bimbi. Volgeva 
Su noi, tra pioggia e schiarita, la vaga 
Ruota dei raggi annerati: per l’aria 
Tremula si sfaceva 
Il paesaggio in delizia. 
 
Eravamo alla punta della vita 
(quella che più non torna, più non 
torna), 
Attraversati di luce, sospesi 
In un mondo esitante, ombre gentili 
Assunte in un deliquescente eliso 

Prin groasa 
lentilă a verii 
 
 
Prin groasa lentilă a verii, 
În inima dimineţii ce deja o străpung 
Lungi, somnoroase, însufleţite strigăte 
De ambulanţi, - oh,  culori fără pereche!  
Galbenul de ardei, vinete-ntunecate, 
Salate-n nuanţe de la cel mai fraged 
Verde la azuriu, morcovi rozalii... 
Şi rochiile aprinse-ale femeilor, şi zidiri 
Aspre  şi preţioase, înfoiaţi castani de 

India, 
Ape de-argint şi de mercur, şi peste 

toate 
Cerul cald şi pur bolta turn  
 
A  norilor cirus rotunzi oh lume, belşug  
De frumuseţe mărturisitoare pe planeta  
Terra, în oraşul Milano, în timp ce 
Hoinăreşte , uitând de sine şi de toate, 
De-a lungul străzilor ce se trezesc, 
- Azi, douăzeci şi şapte Iulie o mie 
Nouă sute cincizeci – un milanez. 
 
 

Cândva 
 
Eram  
pe colina din Bergamo, afundaţi 
în iarba înaltă, eu tu şi copiii. Deasupră-
ne 
se-nvârtea, pe ploaie şi înseninare, vaga 
roată  de raze înnegrite: prin 
tremurătorul  
văzduh se topea 
în desfătare priveliştea. 
 
Eram la apogeul vieţii 
(cel care nu se mai întoarce, nu se mai 
întoarce), 
Străbătuţi de lumină, suspendaţi 
Într-o lume şovăielnică, umbre gentile 
Înălţate într-un paradis volatil. 
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Levania    

             
     Quinquaginta milibus miliorum 

                   Germanicorum in aeteris profundo 
                      sita est Levania insula 

                       Johannis Kepleri Somnium 
                          de Astronomia Lunari (1634) 

 
                                 ...Forse 
A Levania approdai nella sepolta 
Esistenza anteriore, ed era il cono 
Dell’ecclissi che l’algida schiudeva 
Nera via degli spiriti. Gli unguenti 
Di Fiolxhilda, la spugna infusa d’acqua 
Sotto le nari, l’affannoso, morbido 
Rotolare nel sogno, il cauto scendere 
Nelle  segrete caverne l’orrendo 
Vindice raggio a sfuggire, ritrovo 
Oscuramente. 
                      E fu per questo, forse, 
Che mai la fida lucerna, o l’esangue 
Sposa d’Endimione in essa vidi, 
Né la solinga cacciatrice, quando 
La miravo fanciullo tra le case 
Sgorgare in bianca vampa, alta fra i 

segni 
Ascendere del cielo. Ma la rupe 
Nell’inaccesso etere scagliata, 
 
L’isola estrema, sentinella insonne, 
Protesa ai flutti interminati. E l’ansia 
Mi sommoveva il cuore di  raggiungerla 
- ippogrifo, proiettile, astronave -                                         
D’attingere al silenzio del suo lume. 
 
...Era il confine, il mondo 
Di lava e roccia, il minerale cieco, 
Il punto fermo apposto alla insensata 
Fantasia delle forme. Era la zero 
Che ogni calcolo spiega, era il concreto, 
Bianco, forato, calcinato fondo 
Dell’essere. 
                           E sovente dai supremi 
Bastioni di Levania il verdeggiante 
Pianeta ho contemplato, l’ombra vaga 
Di oceani e foreste, della vita 
Impetuosa e fuggevole le polle 
Iridescenti – risalendo l’orlo 
Dei suoi convulsi crateri, vagando 
Lungo la sponda dei suoi mari morti. 

 
 
                                  ...Poate 
Că pe Levania am nimerit în îngropata 
Existenţă de-odiniară, şi era conul 
Eclipsei pe care-l deschidea geroasa 
Întunecata cale-a duhurilor. Unsorile 
De Filoxhilda, buretele-mbibat de apă  
Sub nări, anxioasa, molateca 
Zvârcolire în vis, precauta pogorâre 
În tainicele grote, oribila 
Răzbunătoarea rază gata să-mi scape, o 

dibui 
Confuz. 
                                Şi poate de aceea-n ea 
Nicicând de veghe candela, sau palida 
Mireasă a lui Endymion nu mi s-a 

năzărit, 
Şi nici vânătoreasa singuratică, atunci 

când 
Copil fiind mă minunam de cum 
Răsare dintre case, văpaie albă, înaltă 

printre 
Constelaţiile cereşti. Ci stânca 
Azvârlită în neînceput eter, 
Insula avanpost, santinelă neadormită, 
Luând în piept talazuri fără număr. Şi 

dorul 
De-a ajunge acolo pace nu-mi dădea 
- cal înaripat, proiectil, astronavă - 
De-a m-adăpa cu a luminii ei tăcere. 
 
...Era hotarul, lumea 
De lavă şi rocă, mineralul orb, 
Punctul neşovăielnic pus nesăbuitei 
Fantezii a formelor. Era zero-ul 
Pe care orice calcul îl explică, era 

concretul, 
Alb, sfredelit, calcinat punct terminus 
Al firii. 
                             Şi-adesea din mult înalte 
Bastioane de pe Levania am contemplat 
Planeta  verde, umbra nestatornică 
De-oceane şi păduri, a vieţii 
Năvalnice şi trecătoare izvoarele 
Iridescente  - suind spre marginea 
Convulsivelor ei cratere, rătăcitoare 
De-a lungul ţărmului mărilor ei moarte. 
__________________ 
*Levania – nume ebraic-cabalistic al Lunii, 
folosit de Kepler în opera sa “Somnium”
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Năstasă FORȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In a mysterious hell 
 

e greu îi este unui copil să înțeleagă 
emoțiile, să participe la începuturile sale 
de artistă la un vernisaj. Și mai greu mi-a 

fost să fiu fericită în sensul de acum când am 
primit o medalie și un mare premiu la un concurs 
internațional și să am drept cadou o expoziție 
personală sub patronajul Sfântului Luca și al 
Sfântului Nicolae Tonitza. Acest lucru se întâmpla 
în urmă cu opt ani și era aprecierea unui împătimit 
al revoluției sufletului, al ororilor cîrora spiritul le 
este supus, adică unui adept al iadului pe pământ.  

 
Eu, am luat calea îngerilor și am devenit o 

adeptă a copilului care eram și, poate, încă mai 
sunt, aceea de iubitoare a Sfintei Treimi, a Genezei 
și mult mai rar a Apocalipsului. Dar lupta binelui 
cu răul am învățat-o de la Năstasă Forțu 

La Năstasă Forțu nu simt doar imaginație și 
îngrămădire de simboluri în forme și culoare. Este 
un ceva misterios, un secret transmis de om cu o 
forță năucitoare.  

Elleny PENDEFUNDA 

C 
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Arta este un risc pe cont 
propriu 
     

rta este un risc pe cont propriu. Mi-am 
asumat acest risc fiindcă, dincolo de bine  şi 
rău, străluceşte gloria artistului. Artistul 

este un Sisif, un Icar care năzuieşte mereu şi mereu 
spre înălţimi insondabile. 
    Artistul nu se prăbuşeşte în genunea 
anonimatului... Uneori mă simt ca un Iisus  stâlpuit. 
Suferinţa mea este izvorul propriei damnaţiuni... 
Mereu sunt pedepsit să caut drumul Damascului, 
drum străbătut cu sufletul pe nisipul nemărginitului 
timp. Viaţa mea are urcuşuri şi vertiginoase căderi 

care mi-au marcat destinul. Nu puteam să mă nasc 
decât pictor, karma mea străluceşte numai în 
pictură… 
    În viaţa de zi cu zi, pentru cei care nu-şi regăsesc 
echilibrul decât în cotidianul profan al bucuriilor 
mărunte, sunt un neobişnuit. Am conştientizat 
faptul că în a supravieţui nu există decât o singură 
cruce în artă  şi povara crucii o duci pe proprii 
umeri. Nu m-am irosit în zadar. Sunt un izvoditor de 
universuri, Alfa  şi Omega propriei mele creaţii…  
    Pe mine mă poate învinge doar oboseala 
întunericului… 

 Prima pagina din albumul ,,Jurnal de Atelier” de Forțu Năstasă     

 
 

,,Călătorii imaginare”   
 
 

ste pentru mine o mare bucurie să particip 
la deschiderea acestei expoziţii, de fapt 
deschiderea este un fel de a spune, de a 

inaugura prezenţa acestei expoziţii în complexul 
cultural al Bîrladului, în circumstanţele jubiliare pe 
care le cunoaşteţi, care fixează de fapt ce spunea dl. 
Ciucă, şi spunea foarte bine, o presonalitate, cred eu, 
şi crede şi dl. Ciucă, o personalitate de prim plan a 
artei noastre.  

Arta pe care o face dl. Forţu este în primul rând 
o expresie a libertăţii în general, ştiind că meseria 
artistului este libertatea, dar această formă în cazul 
său este prin excelenţă o manifestare a stării de 
libertate. Paul Klee spunea în 1924 la Viena, într-o 
conferinţă, că lumea în care trăim nu este singura 
lume, ci există o multitudine de lumi posibile.  

Năstasă Forţu ne invită la o călătorie într-o 
astfel de lume posibilă, care nu poate fi decât 
imaginară, plonjând într-o lume, într-un spaţiu care 
aparţine imaginarului, aparţine facultăţilor noastre 
familiare(..)de înşurubare într-o realitate mai 
complexă decât ne lasă să vedem simpla privire a 
realităţii. Cred că N. Forţu reprezintă o zonă 
originală a imagisticii contemporane tocmai prin 
libertatea pe care şi-o asumă. Spun şi-o asumă 
pentru că este un pariu greu de susţinut, de-a fiinţa, 
de-a funcţiona în parametrii aceştia care nu stau la 

îndemâna cotidianului. În general existenţa noastră 
cotidiană este supusă unei uzuri permanente, unui 
exerciţiu de rutină şi tot soiul de urgenţe cotidiene 
ne fac să avem o relaţie restrânsă, limitativă faţă de 
artă. N. Forţu depăşeşte ecranul acesta al realităţii 
imediate şi plonjează în spaţiul imaginarului.  

Sigur că în orizontul artei sec. XX astfel de 
demersuri s-au consemnat încă din anii 30, odată cu 
suprarealismul, dar eu cred că şansa pe care ne-o 
poate da peregrinarea aceasta în lumea fabuloasă 
nu se epuizează estetic în cadrele unei tentative sau 
alta şi că rămâne în permanenţă, pentru fiecare 
artist, o deschidere, şi cred că jurnalul, dacă 
acceptând cu ghilimele „călătorie imaginară”, 
consemnarea călătoriei este un jurnal fabulos, ne 
permite să ieşim din cotidian, din aceste 
condiţionări, câteodată falsificatoare existenţei 
noastre.  

Călinescu spunea odată foarte frumos că 
oricine ar trebui să fie o lună într-un an liber, în 
fiecare lună o săptămână, în fiecare săptămână, o 
zi, în fiecare zi o oră, în care să fie liber şi inactual. 
Această stare de libertate şi de inactualitate pe care 
o obţine, pe care de fapt o câştigă Forţu, este, cred, 
chiar condiţia artei. A evada, a fi înşurubat în 
realitate, a fi prezent în toate determinările şi în 
acelaşi timp de-a ieşi din această realitate şi de a 

A 

E 
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putea să contempli de la o anumită distanţă 
metafizică lumea.  

 
Forţu pune în scenă o sumă de reprezentări 

care aparţin unui repertoriu decorativ şi simbolic 
vast, bazat pe mitologiile lumii şi bazat poate mai 
cu seamă pe o mitologie personală, pe un sistem 
propriu de valori şi reprezentări. Cred că a opera cu 
astfel de lucruri, de valori, este o şansă. Demersul lui 
Forţu mi se pare meritoriu dacă consider că în 
concesiile imaginii în sec. XX, care au condus spre 
aceste destrucţii, aceste decompoziţii figurative, 
prin recul, ne provoacă o rechemare a valorilor 
durabile, a valorilor pe care le putem controla cu 
sistemul nostru de cunoaştere. Sigur că nu trebuie 
să vedem în aceste explozii imagistice descrieri ale 
unui sistem mitologic, pentru că ele numai 
întâmplător comunică cu sisteme mitologice, 
sisteme vizuale constituite, pentru că dincolo de 
toate acestea şi, mai important decât toate acestea, 
este ceea ce artistul crede şi este pentru mine un 
fenomen extrem de interesant. În tristeţile, în 
singurătăţile, în bucuriile, în izolările, în exaltările, 
în entuziasmele şi în disperările de la Bîrlad sau 
Vaslui, un artist ca Forţu reuşeşte să construiască şi 
să stăpânească o astfel de imagine. Ştiam despre 
evoluţiile sale şi eram curios să urmăresc. Am 
sentimentul că asist la afirmarea unui artist cu 
adevărat semnificativ pentru evoluţiile imaginii, 
limbajului vizual în Moldova şi evoluţiile limbajului 
vizual în România.  

 
Mă bucur că pot să fiu prezent astăzi aici şi îi 

sunt recunoscător pentru că mi-a oferit ocazia să fiu 
martorul acestei evoluţii. Ne putem aştepta la 
supreme deliberări ale bagajului său imagistic, la 
materializări ale dotării sale, ale înzestrării sale 
fabulative. Cred că în N. Forţu putem să aplaudăm 
concretizări ale revanşei târzii pe care pictura din 
Moldova o aduce pe scena artistică naţională. 

 

Constantin  PRUT 
 
 

 
ucrărilor eșalonate căutărilor sale din 
ultimii 4-5 ani,li se asociaza 
grafica,cumulând lucrări de dată recent ă. 

Ele perpetuează aceeași prioritate a simbolului în 
arta expozantului. De astă dată simbolul-unic și 
general este crucea,in diversele ipostaze, avînd în 
vedere asocierea ei multiplă la conexiunile social –
spirituale. 
 
 

Simbol al jrtfei dar și al mîntuirii –crucea 
devineun insemn de o impresionantă 

polivalență*.Ea reprezintă  unul dintre cele patru 
simboluri fundamentale (alături de cerc ,pătrat și 
centru)-simbol de orientare spațială dar și 
temporală, centripetă prin capacitatea ei magică 
de a-și aduna adepții dar și centrifugă în procesul 
răspîndirii credinței și doctrinei creștine în cele 
patru puncte cardinale… Crucea capătă în lucrările 
autorului conotații determinate de realitățile 
autohtone ale ultimilor șase decenii… 

 
 
Recurgînd la modelul unei cruci populare-

topos ilustrat de gravurile Florentine de sfîrșit de  
secol XV- crucea populată,integrînd în brațele ei 
siluete umane, autorul încastrează în interiorul lor, 
noii martiri numai puțin însemnați ai anilor de 
oroare de după 1948.Curbele tensionate pînă la 
paroxism rememorează aceeași configurație 
artistic din cunoscuta icoană a hramului celor 40 
de mucenici…Este un salt peste aproape doua 
milenii,intr-o lume în care nu s-au mîntuit păcatele 
ancestral,nici epuizat osîndași nici finalizat 
răspunsurile marilor intrebări ale existenței 
umane.Dar crucea semnifică și aspirația specific 
umană ,de înălțare spre Dumnezeire. Va fi asociată 
arborelui cosmic,entitatesugerînd ]ntr-o anumită  
ipostază leg[tura dintre pămînt șI cer. Fuzionarea 
crucii cu arboreal  cosmic va determina noi 
motive,conform variantelor naționaleale crucii 
hacikar a armenilorsau troiței romînești din 
răspîntii sau locuri de reculegere. 

 
Totalizant simbolul ne introduce intr-un 

adevărat univers ,în vastul coral al suferințelor și 
jertfelor umane , al durerilor sfîșietoare și 
aspirațiilor permanente spre Dumnezeu și 
umanitate.Este crucea prăbușirilor dar și cea a 
înălțărilor;întrega condiție umană capătă șansa 
asocierii la acest motiv ,relevîndu-și astfel 
complexitatea dramatică a experiențelor 
umane.Dar mai presus de toate ,lucrările lui Nastsă 
Fortu sugerează efortul de a resuscita o 
dimensiune veche a spiritului uman –sacralitatea –
diluată ,gradat succesiv, din sec.XV încoace în 
operele noastre de artă dar , mai ales a celorlalte 
popoare europene. Este o dimensiune care a 
implicat artei o consistență hieratică care găsindu-
și artiștii  pe potrivă a conferit artei Moldovei 
medievale  lui  Ștefan  cel Mare statutul unui 
apogeu  artistic. Reluarea în același spirit,a acestei 
dimensiuni ,anticipată pe plan European încă din a 
doua jumătate a secolului trecut (Georges Rouault 
etc.),prefigurează în present și viitor unul din 
actele de recuperare ale contemporaneității.  

 

Gh. MACARIE 

 

L 
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Portret de pictor 
 Nastasă Forțu și infernul de fiecare zi 
 

 vorbi despre Nastasă Forțu, trebuie să 
te intrebi dacă îndrăznesti să vorbești 
despre el.Ai toate motivele dacă îl știi 

,dar nu-l cunoști ,să-l categorisești în rândul 
oamenilor sfidători de neobișnuiți. Forțu este un 
încercat de suferință, de o suferință atroce, care își 
simte sufletul macerat de pătimiri. 
         Trei ani de zile a trait în spăimosul cimitir din 
municipiul Vaslui. Această penitență, i-a fost dată 
ca pedeapsă, pentru atitudinea sa de frondă, față 
de ceea ce se întâmpla în România înainte de anul 
1989. Întâmplarea face ca el să-l fi cunoscut pe 
regretatul poet Ion Enache,un autentic răzvrătit, 
cu chemarea diavolească pentru viața boemă. Cei 
doi se completau unul pe altul,amăndoi fiind 
chemați să desăvârșească perfecțiunea acestei 
lumi imperfecte șiIncomode. Ziua lor de artiști 
începea de la orele 12 noaptea când lumea de apoi 
începea să bântuie deasupra crucilor din cimitirul 
din Vaslui ,unde Nastasă Forțu își avea casa. 
         Cu ani în urmă am avut șansa să-i vad o 
expoziție personală la Bârlad. Am avut revelația de 
a întâlni un artist completat de o personalitate 
ieșită din comun. Tablourile sale trădau un spirit 
preocupat de metastazele lumii în care trăiește. 
Imagini desprinse din infernul lui Dante,o 
apocalipsă modernă gata să se prăbușească din 
clipă în clipă peste această planetă înarmată până–
n dinți. Forțu a stărnit Armaghedonul. A revoltat 
prin pictura sa impostura. 
Cei care-i privesc tablourile rămân siderați de 
imaginile pe care le văd pe simezele expozițiilor 
deschise de el de-a- lungul timpului. 
         Starea lui sufletească este a unui stâlpuit 
pentru tot ceea ce trbuie să îndure.Ca pictor îl poți 
apropia de Salvador Dali și Ensor. Sisificul Forțu își 
cară pedeapsa transformată intr-o stâncă care se 
prăvale mereu în tablourile sale. Nu cunosc cât de 
creștin este, dar știu că își creează o lume după 
închipuirea minții sale, cu mâinile truditoare care 
așterne Raiul și Iadul la lumina fosforescentă a 
șarpelui edenic. Chipurile din tablouri, redevin 
ființe vii atunci când el le dă viață pe pânze. El îmi 
spunea că vrea să ajungă in rai, dar el este deja în 
rai și poate fi mai fericit decât cei care tânjesc după 
el 

Adrian PAUNESCU   
 

„Nu puteam sa ma nasc decât pictor, karma 
mea straluceste numai in pictura... Sunt un 
izvoditor de universuri, Alfa si Omega propriei 
mele creatii”. Am reprodus câteva fraze din 

jurnalul artistului, care sunt cât se poate de 
explicite pentru crezul sau. Fortu este un creator 
de prima marime, cu un stil inconfundabil in arta 
contemporana româneasca, un om complex, 
bântuit de mari nelinisti, un spirit profund 
religios....  va veti confrunta cu o constiinta de 
artist pentru care lucrurile importante din viata nu 
sunt negociabile si nu se vând, Doamne fereste!, pe 
câtiva arginti.  

Carmen MIHALACHE 
 

O primă apropiere de domnul Năstasă Forţu, 
din Bârlad, prin mijlocirea uneia dintre aprecierile 
făcute de Constantin Prut referitoare la opera sa: 
„Cred că în N. Forţu putem să aplaudăm 
concretizări ale revanşei târzii pe care pictura din 
Moldova o aduce pe scena artistică naţională  

 Ion TRIF  PLEŞA 
 

 El are această dramă şi cu siguranţă că atâta 
timp cât o va avea va face o pictură mare, nu în 
sensul că lucrează pe suprafeţe altele decât cele cu 
care suntem obişnuiţi. El nu face o pictură de 
budoar, dormitor, sufragerie, ci este o pictură cu 
care se poate ieşi în stradă, practic întreaga artă 
expresionistă, în tot ce face, este un strigăt 
disperat în speranţa că cineva îl va auzi şi cu 
siguranţă avem miturile cristice pe care ni le 
explicăm cu uşurinţă, dar şi această zonă a 
visceralului. Sunt nişte secţiuni în materia vie 
făcute cu luciditatea unui artist pe drumul căutării 
de sine, cu fiecare expoziţie rezolvând acest lucru 
şi eu cred că prin Forţu, Bîrladul are de acum, a 
dobândit, încă un nume important la care în timp 
vom face referire.  

O coerenţă însă a abisurilor impenetrabile 
unde doar speranţa mântuirii prin artă poate avea 
acces. Pictura lui provoacă insomnii şi meditaţii, 
angoase şi disperări mistice, ca semn al aspiraţiei 
spre izbăvirea creştină.” 

Valentin CIUCĂ 
                                                                 

Tema care centrează toate aceste experienţe 
care trec cu mult dincolo de purul exerciţiu plastic 
sunt pretexte şi de fapt mobilizează artistul, este o 
temă foarte gravă, o temă care astăzi invadează 
conştiinţele, ne inundă obsesiv sau ca dezbatere: 
Ispita, Păcatul. 

 Alexandra TITU 
 

 A 
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Năstasă Forţu , deşi, prin virtuţile pe care le 
demonstrează chiar în această expoziţie, audienţa 
lui se adevereşte a fi cu mult mai mare. El se 
înscrie în rândul vocilor distincte ale artei noastre 
contemporane, cultivat şi profesionist al 
construcţiei picturale şi al poeticii alegorice. Este 
deopotrivă un colorist subtil, subjugat însă 
discursului grafic, aproape savant şi virtuoz, cu 
care îşi ademeneşte privitorul aidoma unei 
Şeherezade moderne şi moraliste.  

Pictorul pune în evidenţă cu vervă polemică 
spectacolul unor tensiuni simbol aflate în conflict. 
Semnele distrugerii par să cuprindă totul, visul 
este bântuit de himere ale dezintegrării, făpturile 
angelice plutesc în ceruri de pucioasă.  

El foloseşte cu dibăcie instrumentarul 
suprarealist într-o retorică picturală acuzat 
expresionistă. Aici consistă meritul şi savoarea 
artei lui Forţu, strădania lui de a face lizibilă o 
atitudine, o morală şi o filozofie existenţială prin 
forarea nemiloasă a unor zone ale 
subconştientului încărcat de grele fantasme, dar şi 
de strigăte avertizoare. Năstasă Forţu reuşeşte 
strălucitor tocmai în compoziţii unde reperele 
reale se dizolvă în discursul abstract, energic 
vibrat cromatic, şi în fabulaţia grafică.  
                                                                                                                                                                                                          

                                         Corneliu ANTIM 
 

 
 Pânzele: „Crucea”, „Întunericul cel din afară”, 

„Tatăl minciunii”, „Fiara rănită”, „Desfrânata”, „Fiul 
întunericului”, „Spurcăciunea pământului”, 
„Închinătorul de idoli”, „Urâciunea pustiirii”, sunt 
numai câteva titluri din ciclul „Apocalipsa” de 
Năstase Forţu ce cultivă o artă terifiantă, o „artă a 
primejdiei” cum o numeşte M. Brion.  

Decorul bizar aparţine unui univers represiv, 
o epocă de războaie, de răzbunări şi crucificări. E 
greu de presupus că autorul acestor imagini să nu 
fi fost cel dintâi zguduit de apariţia acelor figuri ce 
trezesc groaza, nu numai printr-o monstruozitate 
deliberată, ci şi prin asemănarea lor cu forma 
omenească, pe care o prelucrează. Forţu el însuşi 
se află în interiorul acestei călătorii, în Apocalipsă. 
Pătruns de un sentiment de comuniune mistică cu 
universul, Forţu îşi crează biblia sa proprie. Este 
mişcat de suferinţele oamenilor, de nenorocirile şi 
răul ce domnesc în lume. Evenimentele trezesc în 
el temeri şi mânii care-l răscolesc, pictura sa 
devine numai gemete, strigăte de protest şi 
revoltă. În seria „captivii” pictorul nu se preocupă 
de aspectul exterior al captivităţii, ci de zbuciumul 
lăuntric. Avem aici tragedia omului, îngrădit în 
timp, dar tulburat de cunoaşterea veşniciei, 
muritor dar cu o viziune a nemuririi, legat de 
greutatea propriului său trup, dar visând la o 
libertate nemărginită. Ideea platonică a claustrării 
sufletului uman în încătuşarea cărnii, se continuă 

în versiunea mormântului. Scene biblice 
referitoare la supliciul răstignirii au constituit şi 
pentru Forţu motiv de creaţie. Lemnul sfărâmat, o 
dată cu cel supliciat, mărturisesc profunzimea şi 
greutatea suferinţei, caznele. Dramele se 
desfăşoară pe fundalul celei mai cumplite nopţi. 
Întunericul este apăsător, agresiv şi luminozitatea 
figurilor este tot ceea ce a mai rămas din 
strălucirea omului. Forţu este un spirit bântuit de 
imaginaţie. Universul său este o lume blestemată, 
iar personajele care îl populează nişte damnaţi, 
mistuiţi de focul iadului. Pământul purtând crucea 
ar fi globul unde sunt închişi condamnaţii ce 
încearcă să se salveze prin obsesia scării ce apare 
ca un leit-motiv, din lucrările sale, ca şi ochiul „cine 
poartă în el privirea, poate lupta”. Forţu nu se 
mulţumeşte cu relatarea tale quale a unui episod 
oarecare, forţa sa de transfigurare a adevărului ia 
avânt, impresiile culese se metamorfozează, se 
încarcă cu multiple valenţe şi începe să îmbrace 
haina fantasticului. Neliniştea sa este hrănită de 
surrealism, iar pateticul caracterizează poetica sa. 
Pentru a folosi termenul îndrăgit de Baudelaire şi 
de Delacroix, „imaginaţie”, imaginaţia sa se exaltă 
mai întotdeauna sub formă de luptă, întregul ciclu 
„Apocalipsa” nu e decât o singură şi lungă tânguire, 
disperare, mărturii zguduitoare ale suferinţei 
omului pe pământ. Lucrările lui Forţu presupun un 
studiu amplu, care cred, ar interesa pe orice 
cercetător în domeniu. 

  Maria HATMANU   
   

 
În lupta cu Fiara apocaliptică, el mobilizează, 

în această confruntare, o energie elementară. Fiara 
va fi cutreierat şi prin istoria noastră, 
ameninţându-ne fiinţa etnică şi credinţa. Vodă 
Ştefan însuşi a încercat să o răpună, alungând-o 
dincolo de fruntarii, şi „rădicând”, în urmă, biserici 
şi cetăţi puternice. Dar fiara din viziunile 
coşmareşti ale lui Forţu este o prezenţă insidioasă: 
ea locuieşte adesea în fibra intimă a fiinţei noastre 
corupte.  

Miza căutărilor lui Forţu este mântuirea. 
Situată la intersecţia marilor nelinişti ale omului, 
pictura sa pare spovedania sugrumată a unui 
personaj dostoievskian torturat de viziuni şi 
obsesii apocaliptice. Artistul, se pare, i-a urmat pe 
Dante şi Virgiliu în Infern, pentru a vedea cu ochii 
săi cum se poartă cel rău cu sufletele rătăciţilor. De 
unde, altfel, această tragic-lucidă conştiinţă a 
prezenţei răului în lume?! Simpla înşirare a 
titlurilor te cutremură: „Urâciunea pustiirii”, 
„Spurcăciunea pământului”, „Fiara rănită”, „Tatăl 
minciunii”, „Desfrânata”, „Fiul întunericului”. 
Numit şi pictat, maleficul este învins, actul creator   

Mihai  PAMFIL 
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Năstasă Forţu pictează  desenează ca un 
hămesit; erupe o imagerie fabuloasă, emoţionantă, 
ciudată, capabilă de un discurs impecabil rostit în 
toate limbile fricii, speranţei, tainei, credinţei şi 
pericolelor. Lucrările sale sunt un soi de enclavă a 
cel puţin 5 secole de europenitate tulbure, 
vulcanică, agresivă şi nedreaptă. O călătorie 
imaginară în cinci straturi ale subconştientelor 
colective, pe cele cinci etaje aflate sub nivelul 
civilizaţiei actuale care, la rândul ei nu e nici ea 
mai săracă în rătăciri şi invazii în pustiurile minţii 
şi sufletului.  
…El nu face o pictură de budoar, dormitor, 
sufragerie, ci este o pictură cu care se poate ieşi în 
stradă, practic întreaga artă expresionistă, în tot ce 
face, este un strigăt disperat în speranţa că cineva 
îl va auzi şi cu siguranţă avem miturile cristice pe 
care ni le explicăm cu uşurinţă, dar şi această zonă 
a visceralului.” 

Paul Cornel CHITIC  
 

olegul meu, dl. Forţu, îşi permite să se 
dezlănţuie de fiecare dată, având un gând, 
având o idee şi combinând la modul, aş 

zice eu, fastuos, elemente ale realului şi 
suprarealului, ale conştientului şi 
subconştientului, încât universul pe care îl 
realizează are o tentă profund personală. Şi mai 
are această artă fantastică pe care o face şi încă un 
lucru bun, care ţine de domeniul curajului: să 
caute un echilibru între geometria unor forme (a 
se vedea lucrarea în care o serie de făpturi 
fantastice se profilează pe un senin de albastru, 
din centrul sălii de expoziţie). Deci combină 
această geometrie strictă, riguroasă cu un 
anatomic mai mult aluziv şi e bine când e aluziv şi 
nu tinde către un şadap pentru că anatomicul 
devine mai aleatoriu şi este mai puţin consistent. 
M-a şocat omul acela cu compoziţia din mai multe 
elemente. Unele elemente devin parte aleatorie a 
alcătuirii ce fac din el un fel de şaradă pentru 
privitor, ceea ce nu e deloc rău. Din alt punct de 
vedere, ceea ce trebuie să remarc şi trebuie să 
felicităm pe autor este îndrăzneala compoziţională 
pe care o simţim din fiecare lucrare şi pentru felul 
agresiv în care tratează formele. Colegul meu 
Forţu simte realitatea ca pe una secţionată, tăiată. 
Veţi observa în tablourile sale în care oamenii sunt 
mărunţiţi, îmbucătăţiţi. Deci aşa simte realitatea şi 
e un mare adevăr că omul este tocat de o realitate 
potrivnică şi faptul că această realitate se reflectă 
în opera unui artist contemporan mie mi se pare 
un lucru demn de laudă.  
 Viziunea sa se desfăşoară într-un registru 
fantastic care dă voie la o anumită libertate a 
artistului şi nu îl îngrădeşte în sistem cum se 
întâmplă cu suprarealismul sau cu arta metafizică. 

  Ion TRUICĂ                                         

Dan Hatmanu l-a învăţat pictura, dar fabulaţia 
prodigioasă (să fie expresionism, să fie 
suprarealism?) pe tema condiţiei umane n-a 
învăţat-o de la nimeni, pe asta o ai sau nu o ai! 
Intensitatea trăirii, transpusă în limbaj artistic prin 
intermediul unei mitologii de coşmar, dar şi a 
apelului la sacralitate, dezinvoltura suverană cu 
care pictează, toate acestea copleşesc. Este încă o 
expoziţie eveniment găzduită de această galerie şi 
încă un fericit prilej pentru mine de a face o 
recomandare fără să-mi tremure mâna scriind-o.  

Horia POPP 
 

Definind un stil Forţu, putem spune că el 
sporeşte repertoriul soluţiilor formale ce 
pendulează între vigoarea realistă şi tensiunea 
surrealismului. Purtând în sine sugestii care 
amintesc de o întreagă experienţă culturală, 
pornind de la verva narativă a iconarilor nenăscuţi 
trecând prin grotescul lui Goya, pentru a ajunge la 
strigătul dureros al unei măşti tragice din tradiţiile 
antice elene, un asemenea limbaj îşi confirmă cu 
tărie originalitatea, trădând un artist autentic.  

 Argentin STRATOPOLOS 
 

Provincia şi 
Bucureştii 
      Până în 1990, filialele UAP din provincie făceau 
adesea turnee şi deschideau expoziţii în capitală 
ori grupuri de critici de artă făceau vizite în 
provincie, sub egida revistei „Arta” (azi abia 
ducându-ţi zilele şi apărând anual), care dedica 
spaţii extinse, eventual chiar numere întregi, 
fenomenului artistic zonal. Astăzi legătura dintre 
centru şi filiale se ţine doar prin şefii acestora, 
atunci când vin la câte o şedinţă plenară. 
Expoziţiile sunt arar itinerate în Bucureşti, iar 
bucureştenii au informaţii minime despre 
mişcarea artistică din celelalte oraşe mari ale ţării 
sau din judeţe. Şi e păcat! Căci toţi ar avea de 
profitat de pe urma acestui schimb de informaţii şi 
de idei. Dar lipsurile materiale ne izolează şi ne 
înstrăinează unii de alţii. De aceea este de salutat 
gestul Universităţii Populare „Ioan I. Dalles” de a 
organiza expoziţii pentru două grupuri de 
plasticieni din Transilvania şi din Moldova. 
...Năstasă Forţu are admirabile apariţii în 
Bucureşti, în vara lui 2001, la Sala Apollo, şi în 
toamnă, la Palatul Mogoşoaia, cu ciclul Apocalipsa. 
Ulterior ne-am explicat această lipsă: artistul şi-ar 
fi copleşit co-expozanţii din grupul Mold ART prin 
opere inspirate şi bine compuse. 

Adrian  SILVAN IONESCU 

C 
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Năstasă Forţu, artistul care 
pictează cu sufletul, cu spiritul 
bântuit de imaginaţie 

De mult timp, de când a început să picteze, 
Năstasă Forţu a făcut un pariu cu arta. Tablourile 
pe care le-a pictat cu mare măiestrie, unele dintre 
ele de dimensiuni parcă nefiresc de mari, stau 
mărturie că talentul bîrlădean a câştigat pariul 
făcut cu mulţi ani în urmă. Este luni. Plec spre 
Bîrlad într-o zi mohorâtă.  Ce va gândi viitorul meu 
interlocutor de această vizită neanunţată... Ajunsă 
în oraş, îl anunţ prin intermediul secretarei de la 
clubul Elevilor că îi voi face o vizită. Nimeni, de 
când cutreier drumurile şi amintirile oamenilor cu 
întrebările mele, nimeni nu m-a primit aşa cum a 
făcut-o pictorul Năstasă Forţu. De la intrarea în 
sediul Clubului, am ştiut că această întâlnire îmi 
rezervă ceva unic. Partea stângă a uşii de la intrare 
este străjuită de o buturugă imensă, pictată cu 
îngeri şi sfinţi. Gândul că acest oraş pierdut în 
zgomot şi praf, în voci stridente şi necunoscute, 
icoanele pictate direct pe lemnul brut sunt atât de 
aproape de copii mă umple de bucurie şi de 
speranţă. Intru pe hol. Un zâmbet îmi luminează 
faţa: în loc de lambriu, pe pereţi sunt aşezate 
picturi ale copiilor. Năstasă Forţu mă primeşte cu 
bucurie, râzând mereu. Asist la un spectacol 
extrem de rar. Biroul lui denotă un gust desăvârşit, 
de la florile din vaze şi până la tablourile înrămate 
şi zugrăvite parcă în pereţi. Aflu că toate 
reprezintă creaţiile lui din tinereţe: capul lui 
Sfântul Ioan Botezătorul din „Iordania” îmi aduce 
aminte că ieri a fost sărbătoarea Tăierii Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul. Acum, la nici o zi, în 
acest birou inundat de lumină, capul sfântului mă 
priveşte fix din tablou şi din icoana pictată pe 
lemn, opera unui elev de-al maestrului, având 
aceeaşi temă. Este paradoxal că se întâmplă 
această coincidenţă aici, la Bîrlad, unde pictorul 
pare efectiv un slujitor al lui Dumnezeu. Tot ce am 
vorbit atât de mult cu acest OM a depăşit hotarele 
biroului şi a mers mai departe, în noapte, la ieşirea 
din Bîrlad, până unde m-a condus. Aici s-au 
încheiat dialogurile de suflet, dialoguri care au 
trecut de la artă la Dumnezeu, la expoziţii, la 
oameni şi profesori, prieteni şi copii, şcoală, 
tablouri, pentru a se reîntoarce, încă o dată şi 
decisiv, la Dumnezeu. Pentru că fără divinitate nu 
ar mai exista artistul şi omul Năstasă Forţu.  

 

Masa  tăcerii de la Bîrlad 
- Buturuga de afară este pictată de copii? 
- Au pictat-o copii de diferite vârste, de la clasa I şi 
până la clasa a XII-a. Curios este că pentru asta 
este atât de frumoasă. A fost pictată de copii fără 
performanţe. Dacă erau nişte icoane pictate 
perfect, poate nu mai erau atât de atrăgătoare. 

Stângăciile în desen, în culoare fac aceste picturi 
mai apropiate de suflet.  
- Este o buturugă destul de impresionantă ca 
mărime. Ce v-a făcut să o pictati? 
- Buturuga aceasta pictată aminteşte de Masa 
Tăcerii a lui Brâncuşi. Pentru Brâncuşi, această 
operă este o cină de taină. Dacă Leonardo da Vinci 
a pictat Cina cea de Taină, unde Mântuitorul este 
în mijloc, la masă, împreună cu cei 12 apostoli, 
Brâncuşi realizează aceeaşi scenă simbolic. Eram 
învăţător la clasa a IV-a şi în manualul de Citire era 
o lecţie despre Brâncuşi, iar în pagina ilustrată 
apărea chiar această masă a tăcerii. Copiii m-au 
întrebat ce reprezintă, iar eu i-am îndemnat să 
numere scaunele. Şi-au dat seama că sunt 12. I-am 
întrebat dacă nu le spune nimic acest număr. „Da, 
sunt cei 12 apostoli, dar unde este Mântuitorul?”, 
au întrebat. „E chiar masa, e altarul din biserică, 
care preînchipuie moartea şi învierea”, a fost 
răspunsul meu. Prin moarte, de fapt, treci la 
înviere. Brâncuşi era foarte pătruns de credinţa 
noastră ortodoxă şi fiind părintele sculpturii 
moderne vine cu o notă originală, personală în 
sculptură. A revoluţionat sculptura modernă 
tocmai prin simbolismul creaţiei.  
 

 
 

„Rutina este moartea unui artist” 
 - Tablourile acestea poartă urme ale tinereţii 
dumneavoastră?” 
- Aceste tablouri sunt făcute în primul an de 
facultate. Lecţiile cu maestrul Dan Hatmanu se 
făceau în natură şi în muzeu. Ne scotea de la orele 
din facultate, cu toate că era criticat de ceilalţi 
colegi ai lui, care erau invidioşi. El ne-a spus că una 
dintre condiţiile să ajungi artist este să studiezi în 
muzeu. Ne-a dus la Palatul Culturii  din Iaşi ,a spus 
să ne alegem câte două tablouri la artă universală 
şi două la artă modernă. Eu mi-am ales la artă 
universală un tablou foarte mare, „Punerea în 
mormânt a Mântuitorului”, de vreo doi-trei metri. 
Nu mi.a dat voie să-l fac, nu a crezut că pot să fac 
aşa ceva. Mă întreba de ce-mi aleg o temă creştină 
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când pot să pictez un peisaj, ceva mai uşor. Nu l-
am ascultat şi mi-am ales „Irodiada” cu capul lui 
Ioan Botezătorul. Directorii de muzee nu prea îţi 
dau voie să lucrezi aici, să copii tablouri. Nouă ne-a 
dat voie la insistenţa domnului Dan Hatmanu, în 
schimb, ne-a spus să pictăm tablourile cu cinci 
centimetri mai mare sau mai mic. Eu am făcut un 
truc şi am lăsat pânza mai mare cu cinci 
centimetri, dar când am luat lucrările de acolo, am 
tăiat acei cinci centimetri pentru că mijlocul era 
pictat la scară exactă. Au rămas uimiţi străinii şi 
Dan Hatmanu pentru că în două şedinţe am 
terminat un tablou. „Irodiada” a fost pictată de un 
anonim din Şcoala Italiană, dar aceşti anonimi erau 
mari de tot. Era incredibil ce puteau să facă. Eşti 
atras şi de un guler, şi de o piatră scumpă, şi de un 
ornament. E frumos să lucrezi după clasici, după 
tabloul original, nu după reproduceri.  
 - În pictura dumneavoastră aţi fost mereu atras de 
latura religioasă, aţi avut înclinaţii spre temele 
creştine. Năstasă Forţu are ceva din verva 
iconarilor necunoscuţi. Este această pictură 
religioasă o formă de exprimare? 
- În pictura românească, cred că am un spaţiu al 
meu. Temele mi le iau din religie, dar nu sunt 
povestite. Sunt metafore, picturi moderne cu teme 
apocaliptice luate din ortodoxism. Curios, sunt 
judecat greşit de cei ce nu înţeleg că doar tratez 
aceste teme moderne, nu le schimb. Asta m-a 
învăţat Dan Hatmanu. Să fiu cu un ochi înapoi, spre 
clasici, şi cu unul înainte, spre arta modernă. 
Totdeauna l-am luat maestru pe Picasso, care, în 
momentul în care era copiat, făcea o cotitură şi o 
lua cu totul invers. Aproape că nu-i mai dădeai de 
urmă. Încerca alte mijloace, cu alte materiale şi 
chiar alte idei şi concepţii. De aceea, tot stilul lui 
este pe perioade. Mereu  a fost un spirit al noutăţii, 
al creaţiei. Eu cred că cel mai important în artă 
este să nu cazi în rutină, să nu devenim osificaţi. 
Rutina este moartea unui artist. Bineînţeles că un 
artist trebuie să se repete, dar trebuie să o facă 
altfel: să semene cu cel din urmă, dar mereu să fie 
altceva.  
 

Tablourile gigant cu care se poate 
ieşi în stradă 
- Sunteţi un apărător al ortodoxiei prin ce faceţi? 
- Mă consider, în pictură, cel care am aruncat 
mănuşa celui rău. Să mă ajute Dumnezeu să rezist, 
pentru că nu-i atât de uşor, nu numai la propriu ci 
şi la figurat, prin viaţa pe care am dus-o. Îi învăţ pe 
copiii care vin la mine să picteze icoane şi 
majoritatea au dat mai departe la Arte Plastice. Am 
bucuria că în fiecare an îmi sunt admişi elevi sau 
termină alţii şi devin pictori restauratori de 
biserici. Chiar dacă la Clubul Elevilor nu sunt 
obligaţi să vină, ceva îi atrage aici şi pe drept 

cuvânt, pentru că în scurt timp pot învăţa o 
meserie.  
- Pictura dumneavoastră degajă personalitate şi 
farmec. Tablourile vă aparţin şi vă definesc. 
- Ele sunt foarte mari: 1,5/2 metri. Am deschis o 
expoziţie la Galeriile „Apollo” din Bucureşti cu 100 
de tablouri. M-am dus cu un camion. Nu era nici un 
tablou mai mic. Toate puteau fi privite din stradă. 
A fost o nebunie.  Ziarele scriau: „Forţu este o 
forţă, o pictură cu care se poate ieşi în stradă”. 
Criticii au scris bine despre mine, dar, în primul 
rând, artiştii mari din Bucureşti s-au purtat foarte 
frumos cu mine. Când eşti acceptat de breasla ta, 
de cei care sunt pălmaşi, care lucrează cu culorile, 
cu pânza, care ştiu să o simtă, să   o umple de 
culoare, ştiu să o atingă cu penelul, atunci este 
extraordinar.  
 

 
 

„Pictura este lucrarea lui 
Dumnezeu, nu a mea” 
 - În ciuda faptului că arătaţi ca un om foarte clasic, 
în viziune sunteţi foarte modern. Sau poate chiar 
religia vă dă modernitatea aceasta? 
Arta este o taină, ca şi religia. Un preot a povestit 
enoriaşilor că el plânge la toate slujbele. După ce a 
spus cuvântul acesta, la prima slujbă nu a mai 
plâns. Frica mea ca artist este să nu pierd acest dar 
dacă mărturisesc ceva din taina lui. Eu risipesc 
acum un har, care pentru mine este o bucurie  
mare. De ce trebuie să vorbesc? Am împrăştiat 
picătura aceea  pe care mi-a dat-o Dumnezeu. 
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Depinde cu ce scop fac ceea ce fac, spre slava 
deşartă, să arăt lumii cine sunt sau să arunc 
cuvântul lui Dumnezeu? Ca să arunc cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie să fiu eu foarte puternic. Sunt în 
formă modern, dar seva mi-o iau din religie. Sensul 
lucrărilor mele nu se explică. Cuvintele cad dincolo 
de pictură. Arta trebuie descoperită, dar dacă ne 
luăm numai după titluri…”Adam şi Eva”, „Idolatri”, 
„Cheia roşie”. Vechea temă Adam şi Eva a fost 
pictată în nenumărate feluri, dar a fost văzută de 
mine în unul aparte. Adam este un pictor, chiar cu 
paleta de culori în mână. La ce se închină omenirea 
de astăzi, ne-am putea întreba. Răspunsul este 
unul pe care nu ni l-am dori. Omenirea se închină 
la plăcere, la bani, la violenţă, la diavol, dar numai 
la Dumnezeu nu. Deci „Idolatrie”. Am plecat în 
ciclul „Apocalipsa” de la ideea unei rugăciuni a lui 
Isaia, pustnicul. Suntem morminte văruite, pe 
dinafară sclipim, dar înăuntru este putoarearea 
păcatului. Este murdăria, instinctul animalic care 
undeva trebuie temperat. Cred că un artist are 
menirea să picteze ce simte. Sunt unii pictori care 
au văzut numai frumosul. Cred că aşa au fost 
născuţi, nu i-a interesat urâtul din jurul lor. Au fost 
atraşi de partea optimistă. Au făcut abstracţie de 
rău, au văzut totul cristalin. „Oul dogmatic” al lui 
Barbilian: „Om uituc ireversibil/ N-ai văzut Sfântul 
Duh făcut sensibil?/ Ia oul, dar nu oul mort”ci oul 
care dă viaţă, de la plus la minus infinit. Plus infinit 
ce este? Crucea este plusul şi cred că noi ne situăm 
pe această axă, de la plus la minus infinit. Lipsa 
dumnezeirii duce la absurditate şi atunci este acea 
zbatere, de care unii artişti au trecut. Deja ei văd 
dincolo, văd dumnezeirea, sunt liniştiţi. Este un 
dar dat de Dumnezeu. Nu te mai interesează 
problemele mici ale vieţii.  
- Ce este pictura pentru Năstasă Forţu? 
- Eu consider pictura un dialog cu cerul, cu 
absolutul, cu Dumnezeu. Un dialog continuu. 
Mergeam la mânăstirea Sihăstria mereu, în anii din 
urmă. În vechiul regim, eram urmăriţi, în  
învăţământ, şi de frică să nu fim daţi afară 
mergeam la biserică cât mai departe, chiar şi la 
mânăstiri. Acum, însă, suntem liberi. În momentul 
în care opreşti de la ceva pe un om, parcă mai tare 
vrea să facă acel lucru. Acum nu mai suntem opriţi 
şi puţin ne-am răcit, ne-am pietrificat. Cred că o 
nouă temă pentru un tablou va fi ploaia care va 
trebui să cadă peste sufletele noastre împietrite ca 
să ni le deschidă puţin. Bucuria creaţiei este chiar 
creaţia. În momentul în care lucrezi, eşti cu totul în 
transă şi vorbeşti cu Dumnezeu. De fapt, creaţia 
este rugăciune. Consider pictura o rugăciune, un 
dialog cu Dumnezeu. La mănăstire venea multă 
lume. Citisem într-un ziar că, în Japonia, Ioan 
Alexandru a apărut pe copertă cu părintele Cleopa 
şi, întrebat fiind cine îi este maestrul poetului, 
acesta a răspuns că părintele Cleopa. Eu i-am pus 
foarte multe întrebări părintelui, chiar şi despre 

francmasonerie, Veneau călugării la mine în chilie, 
îmi aduceau bunătăţi şi mă întrebau: „Ce i-ai spus 
dom'le, că a făcut şedinţă şi ne-a spus că avem o 
vzită importanta în mănăstire?”. Tot el m-a sfătuit 
că în timpul slujbei din biserică să nu fac nimic 
altceva, nici măcar să pictez, chiar dacă  eu cred că 
pictura este o rugăciune. 
- V-a fost greu să acceptaţi acest lucru, care practic 
vă destrăma gândul că pictura este rugăciune? 
- Abia apoi mi-am dat seama de ce mi-a spus asta. 
În tinereţe, când  a intrat în mănăstire, picta 
icoane. În scurt timp, a dovedit un mare talent. 
Venea lumea la el şi îi spunea: „Să ţii la icoana asta, 
costă mult”. Astfel a pus pe el stăpânire setea de 
arginţi şi mândria că este cineva, doar îl lăuda 
atâta lume.    Pictura este lucrarea lui Dumnezeu, 
nu a mea. Dacă harul ne este dat, eu oare trebuie 
să vând acest har, adică să-mi vând tablourile? Nu, 
trebuie să dau tot în dar. Darul dat de Dumnezeu 
trebuie înmulţit. Dacă suntem conştienţi că facem 
asta nu pentru slava deşartă, ci pentru Dumnezeu, 
cred că în felul acesta vom spori în viaţa 
duhovnicească, dar şi ca artişti.  
- Căutaţi cele spirituale, că cele materiale vin de la 
sine. 
 

 
 

Logodit pe viaţă cu arta 
- De ce aţi plecat din Vaslui la Bîrlad? 
- Stăteam într-un apartament foarte friguros, la 
etajul I, într-un ger cumplit şi-mi doream foarte 
mult o casă. Acum am acea casă, dar vedeţi, 
Dumnezeu îţi dă şi pe alta îţi ia. Este ca o 
recompensă, dar de altă natură, e o rupere de tot şi 
de toate. Trăiesc prin artă, logodnica mea este arta. 
Eu căsătorit nu am fost niciodată.  
- Cum aşa. Aveţi două fiice? 
- Da, am fost căsătorit, doar aşa pe acte, dar eu  
aveam altă iubită şi poate că sunt unul dintre 
artiştii care cu adevărat, dacă au suferit, au suferit 
din cauza artei. Probabil că asta este menirea mea. 
Nu am ce să comentez. Acum sunt părăsit de toată 
familia. Sunt singur. Cred că este benefic pentru 
arta mea. Altfel nici nu putea să fie. E dat de 
Dumnezeu asta şi ce mi-a mai rămas, capătul de 
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viaţă, aş vrea să-l închin tot lui şi să las o operă în 
urma mea. Încerc să nu fiu copleşit nici de laude, 
nici de  comentarii. Mi-e frică de cuvintele pe care 
mi le-a spus Dan Hatmanu: „Forţule, arta are un 
suiş, dar are şi un coborâş, pentru ea trebuie să 
mergi şi în genunchi”. Nu aş vrea să cad în acea 
rutină, pentru că mereu  trebuie să fii preocupat şi 
deschis la tot ce e nou şi cred că asta nu poate să 
ne-o dea decât credinţa. 
 - Cum s-a născut dragostea pentru penel şi 
culoare? 
- Din clasele mici îmi plăcea desenul. Eu am făcut 
şcoala la ţară, la Rînzeşti. În clasa a V-a, am primit 
o cutie de acuarele. Nu mai văzusem niciodată 
până atunci aşa ceva. Mi-a dat-o cineva care vedea 
cum scoteam desene frumoase cu creioanele 
colorate. Mi-amintesc că am luat cu degetul şi am 
gustat. Când am văzut cât de frumos iese pe hârtie, 
am rămas încremenit şi am mers acasă să îi arăt 
mamei. Eram înnebunit. Făceam poduri, căsuţe, 
oameni. Îmi plăcea nespus să desenez. Pentru 
mine era un miracol nemaipomenit. Şi acum mai 
păstrez acele desene. Cred că nu sunt mai 
frumoase  astea, pe care le fac acum, decât cele pe 
care le făceam atunci, când eram copil. Erau atât 
de vii, de spontane, comunicau o stare de spirit. 
Am vrut apoi să merg la Liceul de Artă, dar am 
ajuns la cel pedagogic. Fiind un spirit mai libertin, 
plecam de la internat, de la o gazdă la alta, cu o 
ramă şi cu tabloul în spate. Îmi amintesc că la o 

gazdă am tăiat scândurile de la pat şi am făcut 
icoane. Am una din acelea şi acum acasă. 
- Vă este dor de copilărie, de acele vremuri? 
- Vasilian Doboş, pictor şi poet de la Casa Pogor din 
Iaşi, foarte bun prieten cu Cezar Ivănescu, pentru 
care am o mare stimă, mi-a spus odată: „Tu nu eşti 
conştient nici acum ce har ai şi te joci cu el”. Eu nu 
vreau să-mi pierd copilăria, probabil de asta sunt 
aşa, încă îmi mai place jocul. Nu vreau să fiu prea 
serios. Avem mai multe de învăţat de la copii decât 
de la cei mari, pentru că sunt mai curaţi sufleteşte. 
Trebuie să-i copiem pe copii în naivitate, în 
curăţenia sufletească, în a spune „da” când este 
„da” şi „nu” când este „nu”, în onestitate şi 
verticalitate. De multe ori, noi îi desfigurăm prin 
prozaismul nostru, prin nişte reguli în care nu mai 
credem nici noi. Copilăria noastră aminteşte de 
Edenul acela frumos. 
- Care este sensul existenţei artistului Năstasă Forţu? 
- Încerc să reconstitui paradisul pierdut, să ajung 
din nou acolo, chiar dacă este flagelat, rupt, sfâşiat 
pe undeva, de secolul nostru bulversat de atâtea 
concepţii filozofice şi tendinţe. Noi acum trăim o 
perioadă de postmodern, de întoarcere la arta de 
sentiment, la ce-i vechi, cu mijloace moderne, o 
întoarcere la natură, la Dumnezeu, la absolut. Să 
mă ajute Dumnezeu să încerc şi alte teme în sensul 
acesta, al regăsirii lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce 
fac în pictură şi în viaţă vreau să aduc slavă lui 
Dumnezeu. Eu urmăresc mântuirea prin artă.  

 Mihaela MANU 
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Ioan HOLBAN 
 

Poezia, 
ca o pasăre 
suspendată 
între două 
ziduri 

 
oezia lui Dorin Ploscaru din volumele 
Să mori primăvara (1995), Sâmbăta Iui 
Lazăr (1997), Flaşneta (2000), Peştele 

pe uscat (2001) şi Peştele albastru (2005) se 
scrie din asumarea tragică a distanţei care separă 
lumea percepută prin simţuri de aceea văzută; 
aproape fiecare text al cărţilor lui Dorin Ploscaru e 
o litanie a acestei despărţiri şi a înălţării unor 
ziduri între care, suspendată, stă poezia însăşi. 
Lumea care se vede e una de carton, second hand, 
o lume a înlocuitorilor şi a mistificării; astfel, 
superbul peşte albastru e, în fapt, îngheţat într-un 
lighean de plastic, răul de mare se instalează „pe 
lacul de acumulare de la Bicaz", iar trestia 
gânditoare umblă prin casă într-un „halat 
gridungat": astfel: „zăcea aruncat în muzica 
valurilor/ cormoranul căutat cântat căzut/ din 
albastrul oceanului/ verde./ acolo într-un lighean 
de plastic/ îngheţat, stătea peştele albastru sub/ 
apele îngheţate/ ale ochitor tăi./ buburuza, peştele 
albastru pe lacul/ de acumulare de la bicaz. unde 
de ziua/ marinei mergeam cu vaporul, şi ni se 
facea/ rău de mare. elicea vaporului în apă./ da îmi 
ziceam cu sufletul la gât. elicea/ elicopterului 
bolboroseşte aerul./ peştele albastru mi se zbate în 
mâini, mai/ e unul în valuri, e frumos ca privirea/ 
ochilor katiei. e albastru-verzui./ rănit mi-e degetul 
de mânerul lucios de/ la fereastră/ a rămas 
cicatricea./ trestia gânditoare/ ea mi se arată a 
doua zi/ albă, umblătoare, cu buzele arse,/ trestia 
gânditoare/ umblând prin odaie în halatul 
gridungat/ păşind -1 - într-o muzică amărui-aurie 
de amiază/ de după amiază de duminică" (Peştele 
albastru). Mai mult încă, lumea care se vede e una 
a „socialismului tribunard" şi ea se developează în 
fâşâitul enervant al pungii de plastic şi în 
sonorităţile muzicii lui Bregoviş - două dintre 

metaforele obsedante ale poeziei lui Dorin 
Ploscaru: un univers făcut din şabloane, fixat în 
rime procustiene, de felul „floare-albastră, floare-
albastră albă/ este iapa noastră", „verde e coasta, 
frumoasă-i nevasta,/ „căci apele trec/ la vale încet/ 
uşor şi lin/ eu scriu această amintire/ că pe-aici nu 
mai vin", „am o dârlă şi-o comârlă şi te-aştept/ la 
mine-n târlă". 

Alternativa e lumea care se simte; un festin al 
ochiului, mirosului şi gustului e în felul cum 
percepe poetul lumea nevăzută, aceea reală, a 
culorii, parfumurilor şi aromelor. Cromatica 
textelor e dominată de albastru şi verde; nu doar 
peştele e albastru, asemeni păsării albastre a lui 
E.Lovinescu („Ceva din sufletul lui Cătălin avem cu 
toţii..., scria, în 1910, „seninul" critic. O zână 
răutăcioasă ne-a sădit în suflet o năzuinţă către 
lucruri care nu sunt, făcându-ne să trecem cu 
nepăsare pe lângă ceea ce ar trebui să facă 
fericirea şi frumuseţea acestei lumi. Nu ascultăm 
la glasul privighetorii pentru că ne gândim la 
pasărea albastră"); mai sunt, iată, în cărţile lui 
Dorin Ploscaru, albastrul de primăvară şi apele 
albastre în care înoată „fericit, ca într-un somn 
odihnitor". Lumea aceasta nevăzută miroase a 
ţărână reavănă, în dimineţile limpezi de după 
ploile calde, amestecând parfumuri din arborii cu 
ramurile ninse de floare cu cel de azalee, aburul 
din pământ şi „pufnetul cailor" cu parfumul de 
liliac, aerul înmiresmat al bucătăriei cu parfumul 
cântecului unor trubaduri ai „atlantidei 
scufundate": lumea cu înlocuitori, a posesorilor de 
telemobile, picotind în săli de şedinţe şi universul 
(între)zărit în cântecul unor mariachi: „toate 
femeile în dimineaţa aceasta vor/ să fie subţiri, 
alcătuite din fine mătăsuri/ cu aripi serafice/ au 
atins cu pana scrânciobul muzicii/ de-a început să 

P 
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sune răsune peste/ burg menuetul lui andre 
segovia/ interpretat de ei/ doi trubaduri pe/ care 
lumea nu-i/ lua în seamă, treceau trecătorii răniţi/ 
de acordurile grave ale celor două/chitări. cântec 
al atlantidei scufundate./ am păşit mai departe 
ducând cu mine/ parfumul cântului lor/ în timp ce 
din sălile de şedinţe/ ieşeau ca tunaţi posesorii de/ 
telemobile/ care picurau-picoteau întruna/ cu 
luminile verzi ca girofarurile/ miliţiei sau salvării" 
(Doi trubaduri pe care lumea nu-i lua în 
seamă). In sfârşit, lumea albastră şi verde, 
respirând parfumul pământului, florilor şi 
cântecului lui Segovia, are gustul de grâu şi secară 
şi „gustul a ploaie de vară": din această pendulare 
între ceea ce îi spim simţurile şi ceea ce identifică 
privirea creşte poezia lui Dorin Ploscaru. 

Se spune că Lazăr, înviat din morţi de Domnul, 
nu a fost văzut zâmbind ori râzând niciodată în 
toată vremea cât a propovăduit credinţa între 
păgâni: sâmbătă este ziua de pomenire a morţilor, 
ziua de reculegere înaintea sărbătorii Duminicii. 
Din aceste două sensuri ale unor semne biblice, la 
care se adaugă împrejurările vieţii (preot, la 
Mirceşti, apoi, undeva, în Ardeal şi, în urmă, în 
Neamţ; pierderea unui copil, lăsat în Lunca 
Siretului: „am coborât în tinereţe noapte de 
noapte/ dealul cimitirului Mirceşti", la „mormântul 
rădiţei acolo departe", scrie poetul în Peştele 
albastru), s-au ivit titlul şi, în bună măsură, 
substanţa unei cărţi de poezie precum Sâmbăta 
lui Lazăr. Paradigma literară răspunde opţiunii 
stilistice a optzeciştilor, cu accent (prea) apăsat pe 
discursivitate şi fragmentarism, cu intenţia 
textuării realităţii într-un real mereu derizoriu 
(bine exprimat de „greaţa" atoatecuprinzătoare), 
cu efortul de a pune distanţe între o interioritate 
amarnic rănită, aproape muribundă şi un peisaj 
cotidian de o extremă sărăcie, cenuşiu, agresiv, 
respingând orice punte de comunicare cu 
profunzimile omenescului; paradigma de 
sensibilitate este una de esenţă bacoviană cu 
replieri în mineral, cu bătăi şchioape de aripi 
tăiate, cu năzuinţe mereu oprite de un sentiment 
al zădărniciei: ca în această artă poetică, 
semnificativ intitulată Greaţa: „Am purtat un secol 
cu mine răul de/ mare, răul de înălţime, răul/ de 
maşină, starea de greaţă, acum în martie/ mai ales 
când trecem munţii în altă ţară,/ oasele sunt la fel 
de absente, şterse imagini/ pe retina crâncenă a 
uitării, trenurile ne/ duc în gări cosmopolite, 
populate de/ seminţii barbare, fumătoare de pipă, 
cu/ mâini înmănuşate legănându-se în hamacuri/ 
sub balansoare în sordide săli de aşteptare./ starea 
de greaţă urmărit de umbra bolii./ serpentinele îmi 
urcau în vacanţe sufletul/ la gât/ degeaba ţipau 
megafoanele cântece/ vesele, ajungeam acolo livid, 
aproape/ mort. apoi au venit drumurile cu tata/ 
făcute în zi de probajeni, în zi de bâlci,/ într-un 
automobil marca gaz servieta lui/ desigur îşi 

aminteşte starea de greaţă, văd/ tot mai des, mai 
mereu şefi echipaţi cu/ galoane, chipie aurite şi feţe 
mânjite de ipocrizie/ o ţară întreagă infectată de 
cancer, tot/ mai des oameni trişti purtându-şi prin 
gări/ genţile înstrăinării, roşia montană îmi spală 
în şteampurile de aur minereul steril./ în bodegi 
întunecate berea mi-a potolit setea/ flămândă de 
doinire, nu am nici un motiv/ să mă-ngrop de viu în 
biblioteci, mai bine/ în groapa comună la marginea 
satului unde tot/ timpul anului înfloresc duzii/ ai 
pierdut totul, eşti un «uomo/ finitto» . toţi ochii 
lacomi privesc la plimbările/ tale solitare, doar 
lampa verde a semaforului/ te avertizează că 
trebuie să transgresezi/ dincolo, aşa cum ai trece 
canalul mânecii./ somnul puştiului meu e învelit în/ 
puloverul tatălui, în legănarea înmiresmată/ de 
parfumul portocalilor înfloriţi din nesfârşitele/ 
livezi ale greciei, sângele serii spaniole/se scurge 
domol lângă râul căii ferate/ unde trenul ne-a 
abandonat în gara unei/ metropole neştiute, 
necunoscute, cum stau/ căţelele în jurul 
tomberoanelor în margine/ de oraş. prostituatele 
bete îşi leagănă viaţa-ntre/ noapte şi zi". 

Recunoaştem aici motivul literar al 
marginalităţii, al provinciei; nu, însă, fixat într-un 
oraş, într-un loc unde nu se întâmplă nimic, într-
un târg unde „se moare", nici măcar într-un sat 
(despre care, de altfel, poetul scrie într-un fel 
original în cărţile sale) şi nici într-o interioritate 
ermetic închisă: „greaţa" poetului nu are reper, ci 
e o stare a unei „ţări infectate de cancer", a unui 
popor semănând a populaţie, a unui secol bolnav, 
a unei metropole bântuite de prostituate bete 
asemeni „căţelelor în jurul tomberoanelor", a unei 
lumi în surpare, locuită de oameni ipocriţi, trişti, 
înstrăinaţi, fară rădăcini. Soluţia nu e biblioteca 
(„nu am nici un motiv să mă-ngrop de viu în 
biblioteci", spune poetul, spre deosebire de alţi 
colegi de generaţie); cum nu e nici erosul, nici 
jocul şi nici ironia: un curios refuz al oricăror 
spaţii securizante (atât de căutate în poezia 
optzeciştilor), o acceptare şi chiar o căutare a 
rănilor cât mai profunde frapează în Sâmbăta lui 
Lazăr, dar şi în Să mori primăvara, Flaşneta sau 
Peştele albastru. Mai mult, categoria departelui 
(identificată în poemul amintit prin „parfumul 
portocalilor înfloriţi în nesfârşitele livezi ale 
greciei", în „sângele serii spaniole" şi în „setea 
flămândă de doinire") nu este o alternativă, ci e 
risipire, cuprindere a unui univers (a întregului, s-
ar spune) în „gentile înstrăinării": aceasta este 
lumea morţilor din care Lazăr este chemat afară. 
Acestui răspuns la întrebarea adresată lumii şi 
propriei fiinţe şi acestui filtru de percepere a 
realului i se supun toate poemele lui Dorin 
Ploscaru. Trăitor la sat, poetul nu putea să nu scrie 
despre universul acestuia. Ce fel de sat, însă? Cum 
se ştie, în poezia noastră, lumea ţărănească e 
prezentă într-un cod literar minor, folelorizant, 
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intens idealizat fie de sămănătoriştii de la 
începutul secolului trecut, fie de 
neosămănătoriştii care scriau la comandă, între 
1948 şi 1989, tot felul de versuri gen „ce popor 
muncitor/ ce ogor roditor/ opt recolte pe an/ 
depăşire de plan/ în Azerbaidjan". Dacă în proză s-
au scris lucruri importante (de n~ar fi să amintesc 
decât cărţile lui Marin Preda, Dumitru Radu 
Popescu, Fănuş Neagu, Dumitru Velea, Augustin 
Buzura sau Ştefan Mitroi), în poezie, lumea satului 
e folclor, taraf, nuntă, recolte de nu ajung 
hambarele, fluturi, greieri, foşnet de păduri, susur 
de izvoare, ii, catrinţe, chiote de bucurie, cuşme, 
amor prin crânguri, tractoare duduind, combine 
suspinând, câte şi mai câte... In orice caz, niciodată 
aşa: „satul e ars, e pustiu, doar câinii/ în nopţi 
geroase de iarnă mai amuşină prin/ livezi în haite, 
căutând tot căutând ceva/ şi urinând pe scheletele 
cenuşii/ pe talpa săniei de metal trasă de câni/ şi 
de cai în peisajul acesta antarctic" (Peisajul 
acesta antarctic). Felul de a scrie despre sat al lui 
Dorin Ploscaru se subsumează viziunii primului 
poem din Sâmbăta lui Lazăr: este aceeaşi lume 
„săvârşită prin moarte" de unde nu se poate ieşi 
decât strigat de Domnul, „când va suna trâmbiţa". 

în perspectiva relaţiei tensionate a fiinţei cu 
realul (între)văzut, asumată prin simţuri, în 
profunzimile sale şi prin ceea ce se vede, în 
aparenţa sa de carton, poetul defineşte două 
topos-uri esenţiale pentru modul de a-şi plasa 
fiinţa-în-lume: marginea oraşului şi peronul gării 
sunt locurile de unde poate începe libertatea şi de 
unde totul e posibil: chiar şi să-ţi ciopleşti un băţ 
de undiţă din ramurile tufanilor tineri: „acolo în 
depărtare la marginea/ oraşului am privit colinele 
domoale/ înzăpezite, acolo se sfârşeşte oraşul, de/ 
acolo începe libertatea./ dâra de galactee ca 
strigătul/ seminţei se prelinge pe gleznă./ 
scrumbia/ «cu un somn în peşte cu un chit/ în 
pântec») mergi mai la marginea oraşului/ acolo pe 
deal de unde o să-ţi ciopleşti din/ ramurile tufanilor 
tineri un băţ pentru/ undiţă./scrumbia. peştele 
afumat, stau atârnate/ scrumbiile de grinzile 
colibele de pescari pe/ ţărmul pustiu, lucioase, 
subţiri legănate de vânt/ unduite/ ca trestiile din 
băhniţa./ scrumbia, toate neamurile de peşti 
mişună-n/ măruntaiele tale. mama zenovia îşi 
cumpăra/ o scrumbie sărat-afumată şi-o bere./ 
scheletul tău îl vor studia antropologii./ «peştele 
albastru, o peştii cei albaştri/ cât eram de 
îndrăgostit de ei ca de nişte/ pilaştri». Peştele 
albastru e pasărea albastră a poeziei, un substitut 
al fiinţei interioare, singură în faţa iubirii şi a 
morţii, dorind mereu ceea ce e departe şi nu se 
poate avea cu uşurinţă, sperând totdeauna în 
zariştea pe care o (între)vede dincolo de marginea 
oraşului şi dincolo de capătul peronului unei gări: 
totul începe şi sfârşeşte aici: „îmi încep drumurile 
în fiecare/ dimineaţă cu mersul pe peron/ cu 

mersul la gară/ de acolo pot vedea/ pot privi în 
zare/ plecările şi venirile, fluierul/ locomotivelor 
dar mai ales/ pe(r)onul pustiu" (Surâsul 
ipochimen). Marginalitatea are şi un nume în 
poezia lui Dorin Ploscaru: ea este oblomovizare, 
obliterare „pe toate direcţiile" şi obişnuinţa de a 
muri zi de zi. Are chiar şi o vârstă (patruzeci de 
ani), invocată de G. Ibrăileanu în Privind viaţa (la 
patruzeci de ani, spunea autorul Adelei, gândul 
morţii şi „trompetele" ei agită sufletul bărbatului) 
ori, în poezie, de Emil Brumaru („în gară la 
Merişani/ Cad caste din castani/ Şi am patruzeci 
de ani"); „Doamne/ am patruzeci de ani şi nu m-
am/ întâlnit cu america pe stradă", scrie Dorin 
Ploscaru. Lumea second hand, aceea văzută, e o 
zonă a vacarmului, în care femeile „mânate de 
bărbaţi" stau „izmenite în faţa telenovelei numite 
«surprize, surprize»"; doar „prietenia cu câinii" şi 
„venirea prietenilor de la mari depărtări" fac 
starea de veghe în acest maelstrom aiuritor şi, 
desigur, poezia care, iată, poate fi ceea ce rămâne 
„prelins" între fiinţa lăuntrică şi „Blândul 
Nazarinean"; poate „lumea balcanilor"; sau, poate, 
pereţii de sidef ai tristeţii: „amestecată cu 
tămbălăul/ şi ţipătul trenurilor refaci în minte 
vremea/ ta, a tatălui tău şi a bunicilor tăi,/ 
prizonieri în germania şi siberia - un întreg/ neam 
de războinici,/ cântecul stins al acordeonului a 
rămas/ acolo în seară strâns între pereţii de/ sidef 
ai/ tristeţii, singur printre atâţia grăbiţi pasageri./ 
trecători în mare viteză prin/ bâlciul acestei gări. 
despre casa aceea părăsită/ pustie năpădită de 
bălării şi urzici mi-am/ amintit doar acum la 
patruzeci de ani/ în trenul străin ce ne duce 
departe pe mine/ şi pe prietenul meu,/ consătean 
din copilărie derulând în tăcere/ zilele caniculei 
verii, «ca mieii ce-i iei şi/ înţarci de la oi 
primăvara»/ spune unul despre recruţii ce pleacă-n 
armată/ la prundu bârgăului. vine gara suceava,/ 
urmează munţii încărcaţi de zăpadă" (Echimozele 
faciale ale drumului tău). 
Intre vacarmul oraşului şi marginea lui, poezia lui 
Dorin Ploscaru distilează o geografie spirituală şi 
reperele unui spaţiu trecut prin filtrul conştiinţei 
artistice: oameni şi locuri care sunt în poezie 
pentru că fac parte din structura de rezistenţă a 
fiinţei interioare: Bicazul, lacul şi cheile, Fundu 
Herţii şi „cârciuma de la podul Cuiejdiului", „ţaţa 
chiţa", „mama zenovia" şi tatăl, bunica „borbilana" 
şi „bunicu filucu", părintele Constantin Voicescu, 
poeţii Constantin Dracsin, George Vulturescu, Al. 
Pintescu, Augustin Doman, Gellu Dorian, Nicolaie 
Scheianu, „daniel corbu", „grigurcu" şi „memoria 
irinei andone", „laura, aleasa inimii" care face 
colete „cusute cu pânză", nişte nume „acolo, pe-o 
cruce, pe-un braţ" şi Borşa, caleaşca oraşului 
Adjud ori colbul uliţelor din Focşani, cele două 
emisfere ale muntelui Parâng, Cibinul şi Pietrosu, 
munţii bătrâni ai Agapiei, Sihla şi dealul Racovăţ: 



288 vol. 27,  156-159| iunie-iulie-august-septembrie, 2017 

 

un univers care adună locuri din străfulgerările 
membranei memoriei şi oameni înşiruiţi asemeni 
adreselor de email (cu litere mici, legate), în 
corespondenţă directă şi neîntreruptă cu „matca" 
dorinploscara@yahoo.com, în cartea sa de muncă, 
pe care poezia o face carte de viaţă: iată una din 
pagini: „cartea de muncă, citesc, răsfoiesc/ cel mai 
complet roman, cartea de/ muncă pasionantă rută, 
sinusoidă a trecerii/ venirii mele din lumea de 
dincolo în lumea/ aceasta, aici îmi este pe larg/ 
explicat arborele genealogic, pelerinajul/ meu într-
o lume străină, ostilă./ aici îmi este scrisă viaţa şi 
oraşele importante./ numele soţiei şi al copiilor./ 
studiile, vârsta, salariul, ca-ntr-o oglindă/ de apă 

privesc, refac pe rând, mental/ zăpezile herţei, 
dorohoiul în primăvară/ sala de aşteptare a 
paşcanilor, conacul/ vornicului vasile alecsandri cu 
stolurile de/ ciori în răcoarea dimineţii, cu salcâmii 
în floare/ şi viscolul de la talpa, câinele meu boby/ 
îngropat la hlăpeşti. poeţii au venit pe rând/ în 
duminici cu soare să soarbă încet din/ ulcele de 
lut,vinul negru, sub stejarii/ bătrâni din ograda 
bisericii, stau în odaia mea/ de la casa parohială 
mirceşti unde-am/ dormit trei ani încheiaţi (acolo 
unde/ copila mea rădiţa încărcată de frezii/ a 
dormit trei zile în şir)". Aceasta e lumea/ viaţa/ 
poezia lui Dorin Ploscaru, preot de mir şi poet cu 
har.

 

 

mailto:dorinploscara@yahoo.com
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Octavian GOGA  

 
 

Discurs la Academie despre 
George Coşbuc 

“Sunt suflet in sufletul neamului meu,  
Si-i cant bucuria si-amarul.” 

 
La 20 septembrie 1866 se naste George Cosbuc la Hordou-Nasaud (astazi Cosbuc), al optulea din 
cei 12 copii ai preotului Sebastian si preotesei Maria Cosbuc. Veşnică să-i fie pomenirea! 
Discurs de receptie rostit de d. Octavian Goga in sedinta Academiei Romane, la 30 mai 1920 

 
ilele pe care le traim astazi sunt pline de 
emotii. Sub ochii nostri, de cativa ani, se tese 
istoria neamului, zvacnind palpitarile ei de 

fiecare clipa cu o puternica necunoscuta inca. Sunt 
generatii privilegiate in viata tuturor popoarelor, 
carora le este dat sa primeasca roadele unor 
indelungi acumulari de energii si in a caror fericire 
fulgeratoare se rasplatesc veacuri intregi de 
amaraciune. Noi suntem o asemenea generatie, pe 
care destinula cestui neam a daruit-o cu mainile 
amandoua, facand-o sa vada implinirea gandului 
urzit in suferinte de-o mie de ani… 
 

1 Preluare din arhivele Academiei Române aflate în custodia 
publică a internetului 

Unitatea nationala de astazi este incoronarea 
unei opere de straduinti necurmate. Ea a venit ca o 
rezultanta a framantarilor de ieri, ca o consecinta 
logica a unui proces normal de evolutiune, un 
ultim acord intr-o zbucuiumata simfonie. Trecutul, 
din a carui elaborare continua s-a desprins aceasta 
stralucitoare izbanda tarzie, e intunecat si trist. 
Neamul nostru si-a rascumparat in curusl vremii 
existenta pe pretul unor jertfe si incordari mari. 
Dupa gloria proaspata de tinerete, incununata de 
razele legendei, vitregia sortii l-a faramitat sub 
diverse stapaniri straine, tot atatea pietre pe 
pieptul lui, care i-au oprit respiratia libera veacului 
de-a randul. Granitele, infipte in incheieturile 
acestui organism din copilarie, au durut ca niste 

Z 

 
George Coșbuc, Elena Vaida-Voievod,Dr. Ciuta (Bistrița), Alex. Vaida-Voievod, I.L. Caragiale la Karlsbad în 1911 
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piroane in carne si au fost mai primejdioase ca 
orice boala vremelnica, fiindca au stanjenit in 
permanenta cresterea unui trup viguros. Am trait 
perioade tulburi de apasare, sub loviturile lor ar fi 
putut usor sa intervina stingerea noastra. Totusi 
insa, cu rezistenta indarjita a sanatatilor robuste, 
masele romanesti de pretutindeni au pastrat, si in 
cele mai oropsite zile, instinctul sigur al unei 
inrudiri organice. Unitatea de suflet ni s-a 
mentinut astfel fara stirbire de-a lungul vremii. Ca 
la un lac cu adanciri mari, viforele au batut valurile 
de la suprafata si au patat adese oglinda lor; in 
albia de jos insa unda a ramas limpede si pura. 
Trebuia, pe langa aceasta fratietate a paturii 
populare, trebuia si constiinta unitatii de aspiratii, 
crezul care smulge gandul din amortire si-l 
fortifica, trambita fermecata menita sa rascoleasca 
energiile si sa le insiruie in linie de bataie, trebuia 
o sinteza a solidaritatii militante, un foc pururea 
treaz care arde pe culme vestind tuturora ca in 
vaile dimprejur lupta se tine inca. Acest fluid 
miraculos din care beau fortele creatoare ale 
tuturor oprimatilor a fost si la noi ca si in alte parti 
literatura. 
S-a zis, cu drept cuvant, ca la inceputul oricarei 
miscari de libertate e o poezie, la inceputul tuturor 
biruitrelor mari ale revendicarilor nationale, un 
mare triumf literar. E un profund adevar in stirbire 
de-a lungul vremii. Ca la un lac cu adanciri mari, 
viforele au batut valurile de la suprafata si au patat 
adese oglinda lor; in albia de jos insa unda a ramas 
limpede si pura. Trebuia, pe langa aceasta 
fratietate a paturii populare, trebuia si constiinta 
unitatii de aspiratii, crezul care smulge gandul din 
amortire si-l fortifica, trambita fermecata menita 
sa rascoleasca energiile si sa le insiruie in linie de 
bataie, trebuia o sinteza a solidaritatii militante, un 
foc pururea treaz care arde pe culme vestind 
tuturora ca in vaile dimprejur lupta se tine inca. 
Acest fluid miraculos din care beau fortele 
creatoare ale tuturor oprimatilor a fost si la noi si 
in alte parti: literatura. 

S-a zis, cu drept cuvant, ca la inceputul 
oricarei miscari de libertate e o poezie, la 
inceputul tuturor biruintelor mari ale 
revendicarilor nationale, un mare triumf literar. E 
un profund adevar in aceasta axioma curenta. 
Literatura a fost totdeauna o energie precursoare, 
in campul ei s-au adunat mai intai si au cerut 
cuvant puterile latente ale unui popor, indicand 
prin proportiile lor raza de intindere a maririlor 
viitoare. In acest schimb Iliada lui Homer a luminat 
inaintea Athenei lui Pericle, Gloria lui Dante s-a 
ridicat ca un stalp de foc inaintea stralucirii lui 
Lorenzo de Medicis, orizonturile nemarginite ale 
lui Shakespeare au avansat cuceririle coloniale ale 
Engliterei si astfel, urmand o oranduiala 
consacrata, nu este numai o intamplare ca 
Romania unita, Sire, reintregirea solului national 

sub sceptrul Maiestatii Voastre, nu s-a putut 
indeplini decat dupa ce gandul romanesc s-a 
zbatut in avanturile infrigurate, dupa ce poezia cu 
culmile ei eterne a savarsit logodna, dandu-ne de o 
parte geniul lui Eminescu, si de alta paginile 
nepieritoare ale lui Gheorghe Cosbuc. 

Ardealul nostru, in acest zbucium istoric al 
neamului, a trait printr-un popor de tarani. 

Vrajmasia stapanirilor straine, care-si 
pusesera ca tinta desfiintarea noastra, ne-a supus 
unei despoieri metodice vremuri indelungate. 
Clasa conducatoare ne-au absorbit-o elementele 
dominante, biserica a tanjit in umbra cu persecutii 
rusinoase, scoala nu ne-a impartasit cu binefaceril 
ei. Nu ne-a ramas decat atranul rob al gliei, sectuit 
de regimul “Aprobatelor si Compilatelor” sub 
principii Transillvaniei, aceasta misera plebs 
contribuens razletita prin satele de munte si de 
campie si devenita mai tarziu un rezervor de forte 
risipite, cand de dragul politicii din burgul de la 
Viena, cand de nazuintele recente ale 
imperialismului unguresc. Intr-o vreme cand cele 
doua principate dunarene, cu tot cortegiul de 
mizerii ale vasalitatii turcesti, aveau totusi o 
patura conducatoare de stat si un impuls de 
civilizatie proprie, in Ardeal romanismul nu traia 
decat in cadrul unei vieti patriarhale. Aceasta 
izolare a iobagimii noastre insa, veacuri de-a 
randul, s-a rpefacut intr-o cetate nepatrunsa a 
apararii nationale. Oropsitii plugari si ciobani s-au 
retransat in parasirea lor si, o mie de ani, 
pastrandu-si datinile, cantecele, superstitiile, 
torcand firele de argint ale legendelor din strabuni, 
infiorandu-se de tainele naturii care-i infasura in 
mrejele unui fermecator panteism, ei au trecut 
neatins din generatie in generatie patrimoniul 
sufletesc specific al rasei. In acest chip asperitatea 
sortii s-a transformat in supremul nostru scut, 
conservandu-se o puritate de sange intacta in 
toate nuantele ei si pazita de neajunsurile oricarui 
contact strain, ca un tezaur acoperit de ruine. 
Viforul vremii in Ardeal a trecut astfel, ca toate 
furtunile, batand culmile, frangand crestele 
copacilor, dar lasand nemiscate si in deplina lor 
podoaba firicele de iarba. 

Asa ne-au ramas taranii, singura ratiune de 
existenta a neamului nostru, sub ocrotirea politica 
dusmana. Din casutele lor, in a doua jumatate a 
secolului al XIX-lea, dupa inlaturarea intocmirilor 
feudale, au inceput sa se porneasca, pe ici pe colo, 
copii cu ichii limpezi tiviti in lacrimi, dusi sa invete 
carte in orasele din vecini. Cele cateva licee 
romanesti din Ardeal au devenit focarele umile ale 
unui inceput de cultura, in vreme ce molohul 
strain isi intindea de pretutindeni retelele otravite 
ca sa ne sugrume. Opera de deznationalizare a 
guvernelor din Budapesta s-a dezlantuit cu o 
continuitate programatica. Din toate partile 
pandea o cursa, un gand ostil, o primejdie pentru 
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noi. Carturarul ardelean, cu framantarea lui de 
aproape un veac, cu truda de a-si mentine 
mostenire de acasa paralel cu preceptele 
civilizatiei primite prin prisma straina, cu lupta 
surda cu intreg aparatul puterii de stat, cu 
protestarile necontenite ale instinctelor seculare 
in plina revolta, – toate acestea constituie un 
capitol din cele mai triste din povestea noastra. 
Cati n-au ratacit pe acest calvar al luminii, gresind 
drumul si trezindu-se in tabara adversa, cati nu s-
au oprit la calea jumatate, biete fapturi hibride, 
aparitii imutile in economia unui neam, si cati nu-
si plimba astazi sub ochii nostri plagile sufletesti 
ale trecutului bolnav … Pe seama unui intelectual 
roman, taranimea ramanea deci si pe mai departe 
unicul azil in care trebuia sa se retraga dinaintea 
puhoiului ucigas. Nu era alta scpaare decat a-i 
smulge civilizatiei tot ce-si putea da si, incarcat de 
prada, scuturand praful din drum, a te intoarce din 
nou dupa zidul din batrani, a duce mai departe 
firul unei continuitati milenare s a simti respirand 
in jurul tau eternitatea. Taranimea deci, singura 
clasa constituita, cu larga ei armonie primitiva, era 
insasi afirmarea vietii noastre. Din sanul ei plecau 
unde de energie, solii calatoare care reveneau 
iarasi la matca, cu toata agoniseala lor. Tot ce 
cadea dincolo de raza acestui camp erau zbucniri 
razlete, valuri deplasate, aschii sarite departe de 
tulpina neamului. 

Din aceasta taranime ardeleana a rasarit si 
cantecul ei, l-a impletit mai departe Gheorghe 
Cosbuc. Amintirea lui as dori s-o evoc in cuvinte 
pioase sub cupola Academiei Romane, unde mi-ati 
facut onoarea de a rasplati staruintele mele 
chemandu-ma la scaunul lui vaduvit. 

 

 
Șt. O Iosif,Victor Eftimiu, George Coșbuc și Octavian Goga 

 
In judetul Bistrita-Nasaud se gaseste satul 

Hordou, de cateva sute de fumuri. Case albe la 
paoal de deal, stranse in jurul unei bisericute cu 
turnul tuguiat, intre plopi; satenii toti romani, 
plugari, tematori de Dumnezeu, harnici, atosi, 
uscativi, cu lumina in ochi si cu sufletul muiat in 
basme. Sunt din neamul graniterilor, un fel de 
razesi paznici de hotare, care si-au semanat oasele 
pe toate campiile Europei sub pajura Habsburgilor. 
De pe vremea Mariei Tereza soarta lor s-a usurat si 
corvezile iobagiei au scazut in jurul lor. Satul 
Hordou e insa saracut si putintel. Cam la mijlocul 
lui este o casuta cu acoperisul de paie, cu umerii 
garbovi, cu gard de nuiele imprejurul ograzii 
scunde si cu gradinita in fata. Aici traia inca 
parintele Sebastian Cosbuc si preoteasa Maria 
acum o jumatate de veac. Ceaslovul insa si darul 
preotiei se adaposteau de vreo doua sute de ani 
sub tavanul de grinzi. Parintee Sebastian, ca si 
inaintasii lui, era preot de legea veche, chipul 
cunoascut al istoricului “popa romanesc”, asa cum 
la-m vazut pe prispa aproape cu totii in copilaria 
noastra, talcuitor de psaltire, indrumator al 
poporului si cel mai puternic stalp al vietii noastre 
in Ardeal. 

Copilul lui e Gheorghe Cosbuc, nascut la 8/20 
septembrie 1866. In mijlocul unui peisaj 
campenesc, deci in aer si lumina, au privit intaia 
oara imprejur ochii poetului. Tabloul acestei clipe, 
cu misterul lui, nu l-a mai paraist niciodata. 

 
Zarile de farmec pline, 
Stralucesc in luminis, 
Zboara mierlele-n tufis… 
 
Sunt primele randuri din Balade si idile, cine 

stie, un ecou intarziat al clipei cand i-a cazut pe 
frunte cea dintai raza in leaganul de la Hordou,, 
sunt sinteza operei lui Cosbuc. 

A fost o copilarie senina la curtea parinteasca, 
alaturi de fratele sau Aurel, ramas taran si astazi in 
casuta din batrani. Atmosfera de liniste si 
impacare patriarhala. Copilul a invatat mai intai 
slovele la dascalul Tanasuca, ajutorul parintelui, 
cantaret de strana, care-l purta pe genunchi. A 
trecut apoi la scoala primara din vecini, in comuna 
Telciu, si de acolo la Nasaud, unde l-au trimis la 
invatatura. Liceul romanesc de acolo, sustinut de 
fondul vechi al graniterilor, a fost cel mai priincios 
cuib pe seama poetului adolescent. Lumea 
dimprejur era o continuare normala a vietii de 
acasa. Infatisarea rustica de la Hordou reinvia pe 
ulitele stramte cu casele taranesti din micul orasel 
infundat dupa colinele muntilor Bistritei. Era 
aceeasi lume, acelasi port si grai, un clt de 
romanism ferit de orice infiltratie straina. Cateva 
sute de elevi, copii de la tara veniti din toate 
partile, cu mancare in dasagi, aciuiti in gazda la 
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cate-un gospodar din capul satului. Cosbuc ne-o 
spune undeva: “Doisprezece din patrusprezece 
cati urmau clasa a opta a liceului din Nasaud, eram 
baieti de tarani oieri si purtam caciuli si itari. 
Vacantele mi le petreceam prin paduri si prin 
munti, caci numai la scoala eram “domnisori”, iar 
acasa eram “tarani”. O calda infratire populara 
insemna acest liceu, privegheat de dascali crescuti 
pe vremea absolutismului austriac pe la 
universitatile germane, cunoscutii buni pedagogi 
ardeleni, nationalisti militanti, propagatori 
entuziasti ai descendentei noastre latine si oameni 
onesti in slujba lor. Sub conducerea acestora, la 
Nasaud staruia un spirit de indrazneala a 
revendicarilor noastre si societatea de lectura 
Virtus romana rediviva a elevilor, constituita in 
1870, cu activitatea ei e o oglinda a nazuintelor 
literare de pe atunci. 

Aici a inceput Cosbuc sa-si urzeasca cele dintai 
versuri. Daca ar fi ramas analfabet in “caciula si 
itari” totdeauna, s-ar fi ales din el un colacar la 
nunti, un mare mester anonim ca autorul Mioritei 
si suflarea lui de doc s-ar fi topit in flacara pururea 
primenita a folclorului nostru. Pe bancile liceului 
insa, impulsul constient al creatiunii l-a cercetat 
degraba si incurajat de profesorii intelegatori care 
i-au ghicit de cu buna vreme talentul, la 15 ani 
elevul de la Nasaud, scutit de studiile stiintifice si 
mai ales de matematici pentru care nu avea nicio 
tragere de inima – cum ne-o spune dnasul, fiindca 
era izgonita fantezia, – publica versuri in “Muza 
someseana”. Un actual profesor universitar din 
Cluj, distinsul filolog N. Draganu, a avut buna idee 
sa publice intr-o brosura o amununtita si 
interesanta dare de seama despre activitatea 
literara a elevului Cosbuc in liceul de la Nasaud, a 
carui societate de lectura l-a proclamat 
presedintele ei. In cartea acestei societati, intre 
anii 1882-1884, cand a luat bacalaureatul, s-a 
introdus un numar considerabil de versuri de ale 
lui. Sunt desigur strofe incepatoare, asperitati si 
nelamuriri destule, asa cum sunt insa, inspiratii 
din balade populare sau reminiscente din clasicii 
germani, franturi de intelecpune primitiva sau 
accente calde din imnul luminos al naturii pe care 
l-a cantat o viata intreaga, ele anunta pe cantaretul 
de mai tarziu. 

Smulg cateva randuri din Tablou de seara: 
 
Blanda raza 
Lucitoare 
Scanteiaza 
Si-o culoare 
Purpurie 
Se arunca 
Pe campie 
Si pe lunca… 

 

E poezia lui Cosbuc in scutece, un acord 
avansat din Noaptea de vara. Ceea ce se resimte 
insa limpede din indeletnicirile-i literare de pe 
atunci e indrumarea spre genul epic, pecetea de 
capetenie a artei lui. O lunga poveste in versuri, 
Pepelea din cenuse, voinicul care se bate cu zmeul 
si pleaca la “sorbul pamantului”, o apropiere de 
Praslea lui Ispirescu, indica jocul de ganduri si 
imahini care se tesea in jurul tanarului rapsod. 
Fire de taran, iubitoare de basm si pitoresc, cu 
imaginea fecunda si cu ochii infipti in nemarginire, 
Cosbuc s-a infasurat de la inceput in tortul argintat 
al mitului popular, care l0a fermecat mai intai ca 
un cantec de leagan si la urmarit mai tarziu ca o 
vasta problema de creatiune artistica. Toate l-au 
ajutat pe acest drum stropit cu pulbere de stele si 
cu aratarile visului fugar. Mai intai originea lui, 
vatra de la Hordou. In cenusa ei tremurau basme 
de vacuri spuse de oameni ai campului, instincte 
stravechi pastrate in savoarea lor originala intr-o 
caldare de munti, panteismul estetic al primitivilor 
cald si colorat, o itanica mostenire intarziata din 
lumea lui Homer, intr-un ascuns ungher traco-
romanic. Era apoi educatia particulara, a 
carturarului ferit de toate aspectele framantarilor 
moderne, abstractiunea de esenta pura, fara 
zgomot si complicatii, prelungirea binefacatoare a 
unui basm. Toate aceste, brodandu-se pe un 
temperament de visator dezlegat de obezile 
realitatii, au dat nastere unei poezii impersonale, 
al carei fond se pierdea cu vechimea lui in negura 
vremii, dar era sustinut de mijloacele artistice noi 
si superioare. 

Cosbuc, scapat de pe bancile liceului, trecand 
un an si jumatate pe la Universitatea din Clu, care 
l-a dezgustat cu atmosfera sa straina si 
respingatoare, s-a inchis in turnul lui vrajit si pe 
unde s-a dus a intins pretutindeni imparatia 
satului cu zvon campenesc si cu freamat de 
padure. 

Intr-un avant capricios al tineretii infrigurate, 
intr-o tensiune de nervi si intr-o navala de sange la 
tample, tanarul de douazeci si cativa de ani, calator 
in tara basmelor, ducand cu el cine stie ce icoana 
“frumoasa ca un gand razlet”, ascultand un cantec 
care se ridica dinlauntru si era chemat de patima 
lui, s-a lasat prins in vrejurile norocului visat si s-a 
gandit la nunta. Fiorul rapsodului a cutremurat 
lumea intreaga pe unde a umblat mintrea lui in 
“patru margini de pamant”. Pe toti prietenii 
copulariei lui fermecate, pe toti stapanii 
imaginatiei populare i-a poftit la ospat. Si s-a 
intamplat o minune. S-a pornit sa alerge potop 
“din cat afund o mie de craimi ascund”, s-au urnit 
la glasul ciudatului vrajitor care a scormonit din 
meleagurile lor imparati, feti-logofeti, porniti din 
“nouazeci de tari”, craiese si “hinarari” si sfetnici, 
ca intr-un val imens de valtoare cosmica firea 
intreaga … 
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Si-au pornit barbosii regi 
Si sfetnicii-nvechiti in legi 
Si patruzeci de zile intregi 
Au tot nuntit… 

 
Feciorul popii din Hordou a facut o nunta cum 

n-a mai fost, balada nuntii taranesti: Nunta 
Zamfirei. Ca in Teogonia lui Hesiod, unse se fixeaza 
ierarhia zeilor Eladei, in poezia lui Cosbuc, cea mai 
stralucitoare creatiune epica a noastra, se reda cu 
o vigoare elementara si cu o diabolica alchimie a 
versului, cea mai veritabila incarnatie a mitului 
romanesc. Admirabilul poem a fost remarcat de 
Maiorescu si, retiparit, in “Convorbiri literare”, a 
consacrat gloria literara a poetului. 

Pe atunci Ardealul se zbatea sub apasarea 
guvernarii intolerante de la Budapesta. Printre anii 
’80 -’90 ai veacului trecut, spiritul lui Coloman 
Tisza inaugurand opera de magherizare, au 
inceput si protestarile noastre, dar viata publica a 
resimtit loviturile date. Atunci ni s-a infiltrat itrava 
educatiei unguresti, cu pustiirea ei, ale caror 
consecinte fatale, ca proiectiuni postume, se 
intrevad si astazi in unele divagatii de ale clasei 
noastre conducatoare. O atmosfera de temnita 
intelectuala s-a asternut peste provincia 
napastuita, spiritele libere se miscau greu sub 
tentaculele ei. Deasupra granitei insa patrunsese 
suflul dezraobitor al literaturii proaspete, care 
zvacneain cugetele primitoare si fermentul ei le 
fructifica.  

Eminescu, ca un botez de foc, atinsese sufletul 
carturarimii ardelene, scriitori de seama isi 
aruncau zilnic peste baionetele neputincioase de la 
Predealr eteaua fermecata a atator opere de arta, 
grabita si sigura se modela unitatea literara, iar 
Bucurestii devenise in constiinta tuturor capitala 
culturii noastre integrale. Se va gasi oare cineva 
care sa ridice valul de pe framanarea unui creier 
de artist din aceasta perioada zbuciumata si 
fecunda, cand din Ardealul incatusat, ca printr-o 
surda pravalire subterana, se porneau valuri de 
energie spre Reagtul fratilor liberi, si din avantul 
lor impetuos sa deprinda, inform si tulbure, dar 
maret si constient, preludiul stralucirilor viitoare? 
Pentru noi, soarele la Bucuresti rasare, acesta era 
in Ardeal dictonul curent care ne scapa ca un 
miracol de ravagiile Budapestei. Fireste, in acest 
vartej de patimi, Cosbuc, mai mult ca oricare altul, 
simtea chemarile de peste munti spre marele 
atelier al luminei noastre, de unde ispitele atator 
sperante il copleseau in fiecare zi. Plin de visuri si 
de armonii, zguduit in toate fibrele de cantecul 
mare al neamului, el a lasat in urma granita si a 
plecat la Bucuresti si pentru totdeauna… 

De acum, o lume noua imprejmuie viata lui 
Gheorghe Cosbuc. 

Dupa firidele cu muscata de la casuta din satul 
lui, dupa sburdalnica veselie copilareasca de la 
Nasaud si dupa planurile indraznete de boem 
visator de la redactia “Tribunei” din Sibiu, deodata 
valmasagul de oras mar,e cu zgomot de targ si de 
care, siraguri de oameni grabiti negoate, 
indiferenta, o valtoare atat de izbitoare si de 
necunoscuta. Desigur daca ar fi avut cat de putina 
suplete de targovet, cateva dispozitii de tranzitii cu 
imprejurarile, lucrul ar fi mers mai lesne… 

Dar el venea ca un tip rezumativ al unei rase, 
n-avea concesii de facut, el proclamase 
atotputernicia satului de care gandurile nu i s-au 
dezlipit niciodata. Cosbuc era un inadaptabil. Darz, 
indaratnic, concentra in protestarea lui retinuta 
mandria graniterilor purtati prin atatea lupte. In 
clipele cele dintai a privit cu timiditate in jurul lui, 
cu oarecare nepasare apoi, si cu o linie de 
amaraciune la urma … In alergarea nepotolita a 
Capitalei cine sa-l fi ocrotit de pribeagul 
vanturator de rime, frate de cruce cu Pepelea din 
cenuse, dar atat de dezarmat in fata vietii? O 
sincera recunoastere a talentului la inceput, o 
strangere de mana – lumea e atat de grabita cu 
tinerii poeti – si in curand o slujba la minister, 
ajutor de inginer, daca nu ma insel, o razbunare 
postuma a matematicelor… 

Dar si configuratia literara a anilor nouazeci 
era putin prielnica conceptiei lui Cosbuc. Geniul lui 
Eminescu isi proiecta pe toata intinderea lumina 
orbitoare. Poezia lui asemeni unui samum 
contropitor parjolise toata vegetatia literara 
dimprejur si deasupra altarelor cazute in ruine 
stralucea aureola care incununa fruntea bolnava a 
maestrului. O tristete vaga staruia peste tot, 
strofele lui Eminescu isi picurau in inimi plangerea 
lor in surdina, floarea albastra isi scutura petalele 
ofilite si o morbidete ostenita se raspandea in zare. 
Literatura intreaga primise un aspect de doliu, 
deceptionalismul devenise o maniera artistica la 
moda, si un aer de spital te prindea din vitrinele 
librariilor, pline de “file rupte” si de “foi vestede” … 
In descurajarea generala care navalise 
intelectualitatea romaneasca ca o extenuare subita 
poate, dupa sfortarea pripita a trecerii noastre de 
la starile patriarhale la civilizatia Occidentului, se 
afisau si multe dureri inchipuite, teorii de import 
de peste Prut, alaturi de atatea doctrine de 
circumstanta din fierberea fara ragaz a Parisului. 

Toate acestea au contribuit si mai mult la 
izolarea lui Cosbuc. Din strigatul pestrit al 
bulevardelor, el se cerea in zvon de miristi si 
padure, iar impotriva tanguirii unanime care 
napadise literatura curenta se ridicau instinctele 
de sanatate robusta mostenite din muntii Bistritei. 
i cu zi se marea distanta dintre el si mediu, 
devenise un soliloc, un singuratic cu ochii rataciti 
in larg. Cand l-am vazut intaia oara – sunt vreo 20 
de ani de atunci – strecurandu-se pe calea Grivitei, 
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cu trupul lui uscativ, adus putin de spate, cu 
privirile putin pierdute sub palaria cu boruri largi, 
am simtit ca nu vede nimic din apropiere, n-aude 
nimic, ca inainteaza ca un iluminat cu fanatism 
spre o tinta care e undeva departe, foarte departe 
… Asa mi-l inchipui ca a fost de la inceput. 
Copilaria, amintirile, chipul de apostol al parintelui 
Sebastian, glumele de la Nasaud, mama de pe 
prispa, basmele cu Piparusi si Pricolici, toate au 
venit cu el, toate le ducea ca o nemarturisita 
povara pe umerii indoiti prea devreme. El le alinta 
in fiecare ceas, le oranduia, le netezea cu patima si 
cu delicatete, le infasura in dantelele lor usoare, le 
stropea cu plans si cu flori de busuioc, iar intr-o zi 
le-a adunat una langa alta, scumpeturi intr-o lada 
de zestre taraneasca, minunata, cu crestaturi si 
arabescuri inflorite si le-a zis: Balade si Idile. 

Volumul lui Cosbuc, ca un proaspat vant de 
primavara patruns brusc in linistea obosita a unui 
iatac, a zguduit puternic nervii discordati 
dimprejur, a inviorat atmosfera, a deschis un 
orizont nou si a avut marele merit de a reintroduce 
principiul sanatatii in literatura noastra. Autorul 
baladelor si idilelor a descins din lumea basmelor, 
dar a facut popas in satul lui. Ne-a dat o luminoasa 
monografie poetica a satului romanesc. Fireste, el 
nu venea cu conceptia de intelectual chinuit a lui 
Eminescu, cu un sistem filosofic sau cu o doctrina 
sociala, menita sa-l faca analistul crud de fiecare 
clipa, nu era nici fericitul excursionist coborat din 
balconul caselor boieresti in mijlocul unei lunci, 
pentru care distanta topeste conturele, 
pipernicindu-le viata intrinseca si rezumand totul 
in nota decorativa, ca veselul Alecsandri. Daca 
poate fi vorba de o influenta straina, atunci 
clasicismul greco-roman si neoclasicismul german 
i-au imprumutat din mijloacele lor ca sa-si 
realizeze cu mai multa inlesnire opera intuitiei lui 
sigure si pricepute … Dar aceste inrudiri sunt si 
manifestarile organice ale genului epic, care e 
partea de capetenie a creatiunii lui. Cosbuc era 
inregistratorul obiectiv al satului, un miraculos 
seismograf al vietii de la tara in aspectele ei senine, 
idilice, cele mai potrivite cu temperamentul lui si 
de altfel cele mai apropiate de caracterul 
fundamental al poporului nostru. Din primul lui 
volum ca si din celelalte Fire de tort, Din ziarul 
unui Pierde-Vara si Cantece de Vitejie, mentinute 
toate in aceeasi inlantuire programatica, ca dintr-o 
subtila monografie, s-ar putea reconstitui 
psihologia unui sat in toate ipostazele ei. 
Zugravind acest microcosm, pars pro toto, poetul 
ne da insusi tabloul sintetic al neamului. 

Cantarea lui se desfasura in imnul vast al 
naturii. 

Pe seama lui Cosbuc insa, natura are o speciala 
semnificare. Ea nu e cadrul pentru un sentiment 
subiectiv, decorul care se ataseaza propriei 
framantari a autorului. Ea traieste, pentur sine, 

imens laboratoriu de suprema oranduire, in care 
mul e un element subordonat slujind o tinta a ei, 
asemeni unei stanci, unui copac sau unui fulger 
care despica vazduhul. Nimic din egocentrismul 
maladiv al liricii moderne, care in tremurul unei 
frunze nu vede decat radiatiunea unei dureri 
dinauntru. Poezia lui Cosbuc e o harfa eoliana, pe 
care natura canta in draga voie. E conceptia 
omului de la tara, in intimitate straveche cu cerul 
si pamantul, de aceea pulsatiile vii, multitudinea 
de senzatii, panteismul estetic care se revarsa din 
aceste pagini pline de miscare. Fiecare anotimp isi 
desface bogatiile prodigioase ce se risipesc sub 
ochii nostri, stropite cu pulbere de aur. E o 
incrucisare de forte ascunse, un urias erotism al 
firii, o mareata invalmaseala de energii active 
printre care omul apare ca un atom ce se pierde in 
infinit: 

 
Priveam farade tinta-n sus 
Intr-o salbateca splendoare, 
Vedeam Ceahlaul la apus, 
Departe-n zari albastre dus, 
Un urias cu fruntea-n soare 
De paza tarii noastre pus… 
Si ca o taina calatoare 
Un nor cu muntele vecin 
Plutea-ntr-acest imens senin 
Si n-avea aripi sa mai zboare, 
Si tot vazduhul era plin 
De cantece ciripitoare, 
Privirile de farmec bete 
Mi le-am intors catre pamant, 
Si spicele jucau in vant 
Ca-n hora dup-un vesel cant 
Copilele cu blonde plete, 
Cand salta largul lor vestmant. 
 
Poetul privea “fara tinta”, zice el, dar tinta era 

privelistea insasi, stralucita apoteoza. 
Astfel, pe o claviatura larga, cantecul naturii se 

impleteste rasunator. Peisaje, icoane razlete, 
detalii intime se insira intr-un caleidoscop pitoresc 
si delicat. Apropierea dintre om si natura ii face sa 
se confunde, minunile ei se personifica si iau 
infatisari de fiinte rustice, calde, sanatoase, 
rumene, comunicative. Seara e o fata, soarele e 
flacau, vantul holtei siret, vara femeie robusta, 
Prahova fecioara navalnica. Toate-si vorbesc, se 
agita, se harjonesc, isi spun pasul, isi striga 
durerea lor. Din cand in cand fasii de intuneric cad 
pe campul plin de soare, orizontul se intuneca, 
negurile se intretaie brusc, furtunile se incaiera si 
grindina aspra loveste pamantul din care tasnesc 
mugete infricosate … Orchestra unui vifor in 
codru, zbuciumul urias al adancurilor, stancile 
care se despica, apar cu o putere elementara 
zugravite plastic si lapidar ca in Cartea facerii, 
toate supuse unei vesnice si chibzuite rotiri in care 
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astri, plangeri, sori, stele, purced dupa o tainica 
porunca de sus, caci … 

 
-La Dumnezeu 
Sunt toate cate sunt sa fie… 
-Tu lauda mereu 
Suflete, pe Domnul… 
 
In aceasta hora nesfarsita a naturii se insiruie 

si oameni cu ochii limpezi, glumeti, cuviinciosi, 
iubitori de snoave, cucernici, rabdurii, stiutori de 
dreptul lor si turbati ca marea inviforata cand 
nedreptatea le-a umplut paharul. Sunt taranii 
nostri pe care Cosbuc, solul lor, ni-i arata intr-o 
lunga si variata apologie. Ei vin de la munca acasa 
haulind, cand carele scartaie si fumul iese alene 
din camin, ei iubesc, ei canta, ei se zbat, se duc la 
razboi si mor facand trei cruci, iar peste oasele lor 
creste iarba verde ca o binecuvantare de sus. E o 
oglinda senina a sufletului de la tara in aceste 
strofe vioaie, pe care criticii le vor dramui vor 
descifra din ele o erotica populara cu toata gama ei 
de simtire, vor cantari maiestria alcatuirilor epice 
de la povestirile sprintene taranesti pana la 
evocarile arhaice ale trecutului istoric, toate in cea 
mai romaneasca limba si cu o particulara prozodie, 
cu o structura de vers cand turnata in bronz, cad 
grava ca un dangat de clopot in ceasul mortii, cand 
usoara si fina ca un picurat de fluier pastoresc in 
pacea adormita a unei paduri, Credincios si 
neinduplecat cantaret al satului, el imbraca in 
haina, in obiceiurile, si in graiul lui scene smulse 
din negura veacurilor, file de cronici si pagini de 
istorie, pretutindeni cu o rara intuitie de artist, 
facand sa vorbeasca sufletul nostru, fie ca incaleca 
Stefanita Voda, fie ca de la Muselim Selo ranitul 
trimite carte acasa la ai sai. Mai mult: chiar si eroii 
din basme se imbraca taraneste, intelepciunea lor 
e a poporului, pana si ritualul mortuar pastreaza 
formele consacrate din vechime. 
 

Fulger moare, e plans si ingropat taraneste: 
Pe piept, colac de grau de-un an 
Si-n loc de galben buzdugan 
Faclii de ceara ti-au facut, 
In dreapta cea fara temut, 
Si-n mana care poarta scut, 
Ti-au pus un ban. 
Cu faclioara pe-unde treci 
Dai zare negrelor poteci 
In noaptea largului pustiu, 
Iar banu-i vama peste rau, 
Merinde ai colac de grau 
Pe-un drum de veci. 
 
Nu e nici o mirare ca, urmarind astfel un 

popor in toate cararile lui, el i-a dezlegat taine 
adanci si a prins pe alocuri adevaruri mari din 

insasi fiinta lui, dandu-ne poezii rezumative, cum e 
Doina, o cantare a cantarilor noastre de totdeauna. 

Viata in acest timp, ca o perfida ursitoare din 
baladele lui, i-a luat pe rand macinisul energiilor 
zilnice. Cosbuc s-a risipit inainte. Munca lui lierara, 
tumultoasa la inceput, a urmat intr-o continuitate 
neintrerupta. A tradus Aeneida, l-a atras fluviul 
larg al lui Homer, cu splendorile lui intinse. A scris: 
POvestea unei coroane de otel si Razboiul nostru 
pentru neatarnare, talcuit pe intelesul tuturor. 
Spiritul militant, a inceput sa-si propage credintele 
la reviste, pe care le-a redactat alaturi cu altii. 
Literatura pe atunci aaprea ca un apostolat. 
Scriitorul credea in misiunea lui de reprezentant 
ales al unui neam, el se ivea pe arena de lupta de 
cate ori o mare problema preocupa multimea. 
Pleiada Caragiale -Delavrancea -Vlahuta, disparuta 
prea devreme dintre noi, intr-o nobila solidaritate 
rascolea valuri agitate in opinia publica, pastrand 
insa pe seama scrisului un respect religios, 
mentinand totdeauna scrupulele onestitatii 
artistice si prestigiul de atelier. Cosbuc se 
framanta alaturi de ei. Mi=a fost dat adese sa-l vad 
in casa lui Vlahuta, unde in vecinatatea panzelor 
lui Grigorescu se rosteau judecati si se infiripau 
planuri, se incrucisau ganduri si se comentau 
teorii, fie ca le rostea amfitrionul cu fraza lui 
sacadata de mester socotitor, fie ca, intr-o 
impletitura de fulgere, Caragiale isi azvarlea in fata 
noastra verva orbitoare. Cosbuc, cu buzele stranse 
indaratnic, in ochi cu o stralucire patimasa care ii 
lumina fruntea larga de filosof antic, vorbea rar si 
apasat. Ne audcea snoave din calatoriile lui de la 
tara, din nenumaratele rataciri cu trenul cu care 
pleca fara tinta, diseca incet o chestiune de 
filologie. Curand insa se cufunda in tacere, toata 
figura i se muia in melancolie si dadea pe ganduri. 
Abia dupa miezul noptii se scutura de apatia lui 
obisnuita, cuvantul ii era mai pripit, cltul gurii ii 
tresarea de un tic nervos si o fosforescenta stranie 
i se ivea in pupilele aprinse. Nu, atunci nu mai era 
modestul referendar de la minister, cu timiditatea 
stangace a sateanului desconcentrat. O deplina 
constiinta a propriei valori ii ridica fruntea si 
vorba lui se desfacea in fraze scurte, repezi, 
sententioase. Ne vorbea de cei din umbra satelor, 
de obida lor, de politicianii venali, de subprefecti 
nebuni, de suprema dreptate care se astepta acolo 
jos si de grozava judecata din urma. Mi se parea 
atunci ca din noaptea asupririi noastre seculare 
tasnesc accentele lui de revolta ca niste pumnale 
ascutite care se infig in carne. Atunci se mjea pe 
dinaintea ochilor caierul de foc din care se 
smulgeau “firele de tort” si doina lui, doina 
noastra, ne infiora in crestet: 

 
Cand stii haiduci in codru 
Te prinzi cu ei fartat, 
Le-arati poteci ascunse 
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Pe stanci le asterni tu pat, 
Cand pun picioru-n scara 
Tii roibul lor de frau! 
Grabit cand prind ei pusca 
Scoti plumbii de la brau: 
Iar cand ochesc cu hohot 
Tu razi, cand plumbii moi 
S-au dus de-a drept in pieptul 
Spurcatului ciocoi. 
 
Cosbuc n-a ramas pana la sfarsitul vietii sale 

numai un poet al idilelor de la tara. Literatura 
intreaga de altfel si-a dat tributul ei pentru 
infaptuirea revendicarilor populare. E un 
interesant fenome, cum intr-o vreme, cand 
conceptia politica dirigiuitoare din Romania 
moderna, parasind principiile democratiei 
ideologilor de la 1848, si-a stramutat punctul de 
gravitatiune la oras, avand ca ultim scop crearea 
repede, prin orice mijloace, a unei burghezii 
romanesti, intr-o vreme cand in mecanismul vietii 
de stat masele nu-si aveau greutatea lor, scriitorii 
si artistii nostri nu s-au despartit de taran si l-au 
urmat in toate nenorocirile lui. In deceniile din 
urma ale istoriei noastre contemporane literatura 
si arta s-au refugiat la tara si aproape singurul lor 
subiect a fost acest om al pamantului. 

Este desigur, o inalta justificare pe seama lor, 
faptul ca mai tarziu constiinta obsteasca le-a 
verificat unanim intuitia si ca in bataia tunurilor, in 
zile de cumplita restriste, realitatea s-a desprins 
asa cum au vazut-o acei care manuind un penel, o 
dalta, ori un condei, au crezut in torentul 
energiilor populare. Este nu numai o confirmare a 
caracterului profetic pe care l-a avut totdeauna o 
opera de arta, este tarzia revenire si recunoastere 
a legitimitatii artistilor in afirmarea marilor 
adevaruri ale neamului. 

Cosbuc, poate in mai mare marua decat 
oricare altul, a slujit aceasta idee. Pentru dansul 
dezrobirea satelor era mai mult decat o problema 
de ordin literar, era o convingere fanatica de 
luptator. In masura ce se departa de viata 
patriarhala, el, oraseanul deplasat, simtea si 
umbrele care falfaiau departe. Deodata cu 
perspectiva distantei a inceput sa inegistreze 
realitatea. Ca alungate de un duh rau se dadeau la 
o parte viziunile fermecate, fugeau ielele si 
glumele, ca sa-i apara inainte chipul stors de vlaga 
a muncitorului trudit, rezemat pe coarnele unui 
plug, care ara pentru altii: 

 
Si galben, romane, ti-e steagul 
Iar galbenul spune de voi, 
De cei de la pluguri, taranii, 
Voi galbeni de foame, sarmanii, 
De boale purtate cu anii… 
… 
Si toata nadejdea-i la voi. 

 
Cum sa nu se fi cutremurat de groaznica 

aratare, el, apologetul vrajilor idilice, smuls din 
feeria unui vis frumos si azvarlit in fata tabloului 
brutal de mizerie si neomenie? 

Intrebari de constiinta l-au navalit, 
protestarea i-a zguduit toate fibrele, a fxat 
raspunderi, a pipait ranile, a scormonit raul cu 
intreaba otrava a lui si atunci, din demnitatea lui 
zbiciuita, din dragostea lui infrigurata pentru cei 
care l-au trimis in lume, ca un tipat deznadajduit, 
ca o trambita de alarma, ca un program de lupta s-
a inchegat cantecul furtunos: 

 
Voi ce-aveti ingropat aici? 
Voi grau? Dar noi stramosi si tati, 
Noi mame si surori si frati! 
In laturi venetici! 
Pamantul nostru-i scump si sfant 
Caci el ni-i leagan si mormant; 
Cu sange cald l-am aparat, 
Si cate ape l-au udat 
Sunt numai lacrimi ce-am varsat: 
Noi vrem pamant! 
 
Spre gloria poetului si spre binele tuturor, 

trambita sa auzit si o larga transformare a 
intervenit in structura tarii. 

Pentru Cosbuc satisfactia a venit prea tarziu, el 
a concretizat insa cel dintai, intr-o superioara 
forma artistica, nevoia acestei transformari. 

In vuietul orasului in care z-a zamislit euritmia 
versurilor sonore, el mai purta cu sine un fir 
ascuns, o neintrerupta chemare pasionata, 
puternica. Era dragostea de a lui, ramasi acasa, 
acolo, in infundatura de la Hordou, dorul de 
Nasaudul copilariei, cu graniterii si cu plopii, erau 
amintirile ce se dezlipeau din neguri si ii bateau la 
geam in nopti de insomnie. Ce crize, ce zbuciumari 
se vor fi dezlantuit in acest suflet delicat purtat in 
pribegie, ce valuri de indoieli il vor fi strabatut in 
saltul vertiginos care l-a dus de la dascalul 
Tanasuca pana la filosofia sanscrita si la tertinele 
lui Dante? De cate ori nu va fi privit inapoi, de cate 
ori nu l-a oprit in drum palpairea sangelui din vine, 
de cate ori nu l-au durut poverile misterioase din 
stramosi? In astfel de clipe, optimismul lui 
taranesc cadea infrant: 

 
Mai traiesti si-ti merge bine 
Vechi strajer nu m-ai uitat? 
E de mult de cand n-am stat 
Ulmule, sub tine. 
Tot aici? Amar e gandul 
Vesnic nemiscat sa stai: 
Vezi de-atunci eu alergai 
Lumile de-a randul! 
Ce te miri? Eu vin,f artate, 
Trist asa si linistit – 
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Sunt batran! M-au obosit 
Caile-alergate. 
Eu cantai si-n departare 
Eu priveam razand pe lunci 
Cum m-am cumitit de-atunci, 
Rad asa de-arare!… 
 
Cu cat se strangea mai tare cercul orasului 

imprejurul lui, cu atat mai des il cercetau vedeniile 
de demult ca o blanda mustrare uneori, ca o adiere 
calda si binefacatoare cateodata: 

 
In vaduri ape repezi curg 
Si vuiet dau in vale, 
Iar plopi in umedul amurg 
Doinesc eterna jale. 
Pe malul apei se-mpletesc 
Carari ce duc la moara, 
Acolo mama, te zaresc 
Pe tine intr-o cascioara. 
 
Cosbuc se gandea acasa cu staruinta, cu 

patima. Nu numai ca nu era dezradacinatul care si-
a ucis trecutul, dar isi scurgea viata de fiecare clipa 
din acest trecut, era o fire conservatoare, ale carei 
radaciuni erau mai puternice decat copacul insusi. 
El era rdeleanul nedesfacut de glia lui, desigur nu 
in sensul barbar si inoportun al unui regionalism 
miop, scos la suprafata uneori in zilele noastre de 
catre drumeti intarziati ai scolilor unguresti, pe 
care sunt sigur ca s-ar insarcina bucuros sa-i 
scuture si sa-i treaca prin botezul unitatii de suflet, 
asa cum a cantat-o el, dar ardelean prin stransa 
legatura cu toata comoara de simtire a acestui 
minunat colt de pamant. In interiorul lui de la 
Bucuresti, alaturi de o sotie devotata si de un copil 
admirabil, pe care-l iubea cu o dragoste fanatica de 
parinte, era o atmosfera de simplitate si cuviinta 
severa ca in vrednicele familii ale vechilor dascali 
ardeleni, podoaba intelectualitatii noastre de ieri. 
Ardealul l-a tulburat incontinuu, cu toate 
problemele lui culturale si politice. Le urmarea cu 
pricepere si devotament. La procesul 
Memorandului din Cluj, studentii de la Bucuresti 
au venit cu poezia lui In opressores raspandind foi 
volante miilor de asistenti, un patetic strigat al 
iredentei noastre: 

 
Dumnezeu ni-e intr-ajutor, 
Daca si el e de-al lor, 
Nu-l mai vrem ocrotitor, 
Ne infratim cu iadul! 
 
Granita, Cosbuc n-o mai putea trece inapoi. Nu 

se prezentase la serviciul militar si conta ca 
dezertor din armata austriaca. Se ducea insa in 
fiecare vara la Predeal si cand il vedeam la 
Bucuresti, toamna, ne spunea cu un zambet obosit 
ca a fost pana la stalpul de frontiera si ca l-a 

alungat de acolo un jandarm cu pene de cocos. Ce 
furutni mute vor fi batut atunci in adancurile din 
care au tasnit accentele sombre de balada? Abia 
prin anii 1910, o amnestie colectiva i-a deschis 
poarta. Cu cel ditnai tren s-a dus la Nasaud si apoi, 
infrigurat, a luat centrele noastre de-a randul. Mi-
aduc aminte la Sibiu, cand a calcat intai dupa 20 si 
cativa de ani, palid, bolnav, neurastenic, coplesit de 
amintirile tineretii, voluptatea revederii il durea. 
Se nimerise tocmai o serbare culturala, lumea 
dimprejur era adunata intr-o sala de conferinte. 
Mi-a cerut sa-l duc acolo, fara sa suflam un cuvant. 
L-am dus. S-a retras intr-un colt de balcon si s-a 
pitit sa nu-l vada nimeni. Privea cu un tremur de 
pleoape in toate partile, la taranii din Rasinari, la 
costumele de la Saliste, la ceata de preoti, brane 
albastre, brane rosii … O miscare s-a produs subit 
in sala … Cineva l-a recunoscut, lumea intreaga s-a 
ridicat in picioare sa-l vada, sa-l aclame. Deodata 
un glas de popa traganat a inceput cantecul si intr-
o clipa femei, barbati, copii s-au asociat, a cantat 
toata lumea si canta si el plangand: 

 
Pe umeri pletele-i curg rau, 
Mladie ca un spic de grau 
Atata mi-e de draga… 
 
In inima lui Cosbuc, a zvacnit cu putere idealul 

implinirii hotarelor. In poezia lui Spada si corabii, 
dedicata A.S. principelui Carol, pe vremea cand mic 
mic copil il vedea jucandu-se in gradina castelului 
Peles, el intrevede sfarsitul luminos de epopee. Cu 
glas de prooroc despica taina vremilor: 

 
Si eu, si-acei, ce pe a vietii cale 
De patru ori facuram drum mai lung 
Decat al tau, mai pot spera s-ajung 
Sa vad pe culmi izbanda vietii tale? 
Tu cresti acum voinic, si Dumnezeu 
De nu-i mahnit pe noi ca sa ne bata 
Cu ce-a stiut mai aspru el vreodata 
Sa bat-un neam, – vai, neam roman al meu, 
De ce chiar tu sa ai o judecata 
Asa de grea? – de nu-i mahnit pe noi, 
Cu bine-ti va spori-ndelung si anii. 
Cu brat voinic iti vei opri dusmanii 
Si-n lupte vei conduce-ostasi eroi. 
Visam si noi, visam de mult voinicul 
Ursit sa scape-o fata de-mparat, 
Cum Fat-Frumos ursit a fost s-o scape. 
El iar o sa ridice-n neam furat 
De-ai sai dusmani, si-aproape aruncat 
Sub bulgarii-nmormantatoarei sape. 
Veni-va el si peste munti si ape 
Sumet va stapani in vest si-n est 
In inima-mi o stiu, o stiu eu bine! 
… 
Si va veni si-un timp dorit, 
Cand cele-nguste-si vor mari cuprinsul, 
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Cand cele ce-au fost jos vor fi-ntr-adinsul 
Si nu ne va-ngradi-n puteri invinsul 
Sirag de munti. 
 
Minunea visului s-a implinit. Cosbuc insa si-a 

profetit si prabusirea lui, el n-a mai fost sa cante 
izbanda, balada cea din urma. Viforul napraznic l-a 
frant langa groapa copilului lui, in zilele de 
umilinta, cand Bucurestii gemeau sub calcaiul 
invaziie dusmane si cand poetul ratacea ca un 
sceptru din “Infernul lui Dante”, cu ai carui fiori si-
a incins ani indelungati tamplele carunte. 

Ce-a fost Cosbuc in evolutia noastra literara? 
Sa ne-o spuna el: 

 
Sunt suflet in sufletul neamului meu 
Si-i cant bucuria si-amarul. 
 
Noi stam smeriti in fata geniului creator al 

neamului, care si-a rascumparat cu jertfe actul de 
justitie de care s-a impartasit, si-acum, cand 
staruie inaintea noastra umbra lui Gheorghe 
Cosbuc, ii inchinam si ei cuvintele scrise pe 
mormantul florentin in biserica Santa Croce: 
Onorate l’altissimo poeta! 

 



Varã 2017  | Contact international 299 

 

 
 
 

Poesia este numirea revelată a asemănării omului cu Sacrul, a tainei dăruite 
acestuia spre a o transmite Cerului când, eliberat de minte și de cele ale 

„știutului”, în supra-înțeles, ex alphabetum, el, Androginul, reia legătura cu 
Divinitatea prin ”Cârja Inimii”. Onomaturgia, așadar, o „face” Poetul fericit 

așezat atât în naștere cât și în „ne-naștere”, atent de-a purure la rostirea 
Tăcerii Unului, Îndreptătorul Căii. 

Petru SOLONARU 
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Lidia GROSU 
 

Întâlnire de suflet cu oameni 
de suflet  

 

La 5 mai 2017,  studenții de la 
facultățile USM, dar în special cei de la 
Litere, Jurnalism și Științe ale 
Comunicării, Istorie și Filosofie au avut 
prilejul să le cunoască îndeaproape pe 
două mari personalități în domeniul 
științei și literaturii. Este vorba de Liviu 
Pendefunda, academician, profesor 
universitar, vestit neurolog captivat de 
domeniile literaturii, inclusiv poezie, 
critică literară , autor a peste o sută de 
cărți, dintre care 45 sunt dedicate 
literaturii, dar și pictor, și editor al revistei 
”Contact internațional”, Iași, România și 
Alex Cetățeanu, editorul revistei 
”Destine literare”, savant, poet, scriitor 
român emigrat în Canada, care s-a aflat 
pentru  prima dată în Republica Moldova. 
Moderatoarea acestei activități, Lidia 
Grosu, poetă,critic literar, secretar 
științific al Senatului USM, le-a făcuto 
succintă prezentare, invitându-i pe cei 
prezenți să fie activi, mai aproape de 
poezie și de armonia acesteia cu celelalte 
arte, care împodobesc viața oricui, 
indiferent de profesia aleasă...  

Dialogul literar-artistic dintre 
studentele de la Facultatea de Litere 
(decan, doctor Adriana Cazacu-Țigaie), 
ghidate de doctorul în filologie Ludmila 
Usatâi, conferențiar universitar, și  acești 
doi titani ai scrisului împătimiți de frumos 
a fost unul dintre cele mai emoționante. 
Printr-un recital de poezie cutremurător 
de frumosîn baza operei protagoniștilors-
au distins studentele de la anul II-Licență, 
Specialitatea Limba Română-Limba 
Engleză, inclusiv: Lucia Stegărescu, 
Oxana Bulicanu, Ina Sârghi, acestea 
demonstrând o ținută scenică impecabilă, 
deși altul le este domeniul profesat. Fire 

exaltată de metaforă, Lucia Stegărescu, 
care este și poetă, având deja 2 cărți de 
autor, a fost încurajată să recite și din 
propria creație, versul ei, plin de lirism și 
spirit patriotic, transmițând poziția civică 
a eului și atitudinea față de valorile 
naționale, motiv și expresivitate, în mod 
specialapreciate de către oaspeții 
prezenți. Din creația proprie a mai recitat 
și Valentina Fărâmă, studentă la anul I a 
aceleiași specialități. 

 

 
 

De menționat, că atmosfera a devenit 
cu atât mai cuceritoare, cu cât s-a simțit și 
înrâurirea însuflețitoare asupra acesteiaa 
cântecelor interpretate (vocal, chitară) de 
talentata Natalia Țurcan, studentă la 
Limba Română-Limba Greacă, cu vocea-i 
de o melodicitate inimitabilă, prin care s-a 
simțit mirifica binecuvântare cerească. Au 
răsunat melodiile: ”Oameni de subsol”, 
(din repertoriul Silviei Grigore); ”Umbra” 
(pe versurile lui A.Păunescu și intrepre-
tată de Nicu Alifantis); ”O marmaroménos 
vasiliás/ Regele de marmură (din 
repertoriul luiHáris Aléxiu) – în limba 
greacă.  
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De această unduire a valului 
sensibilității s-au lăsat atrași și dl Liviu 
Pendefunda împreună cu fratele său, 
coleg de breaslă, Alex Cetățeanu, ambii 
fructificându-și harul și darul întru  
înviorarea publicului cu un recital de 
poezie din creația proprie, dar și din alți 
scriitori români, studiați/cunoscuți de 
către studenții de la Facultatea de Litere, 
inclusiv: Tudor Arghezi, George Topâr-

ceanu, Ion Minulescu etc. La întrebarea 
”Care ar fi fost scriitorii ce ar fi 
contribuit la formarea Domniilor sale 
ca oameni ai scrisului?”, atât Alex 
Cetățeanu, cât și Liviu Pendefunda au 
subliniat importanța, în acest sens, a 
alimentării continuie din izvoarele 
antichității, a clasicismului, dar și continua 
valori-ficare a literaturii naționale și 
universale. 

 
În final, autorii au exprimat 

recunoștință pentru cadourile primite din 
partea conducerii USM, rector Gheorghe 
Ciocanu, profesor universitar, totodată, 
aducând mulțumiri și studenților pentru 
atmosfera sărbătoreascăcreată în cadrul 
acestei întâlniri de neuitat, dar și 
manifestând dorința de a se mai afla în 
instituția prestigioasă de învățământ 
precum  Universitatea de Stat din 
Moldovaîn care se simte cultivarea la 
școala marilor valori prin crearea 
armoniei dintre cunoaștere – prin 
studierea profesiei alese – și 
harul/talentul promovat la justa valoare, 
acestea contribuind la perceperea 
frumosului de către tineretul studios și 
încadrarea lui în acest univers ce domină 
benefic lumea, act demonstrat și în cadrul 
acestei întâlniri de suflet. 
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Traian VASILCĂU 
 
 

Ale Tale, ale 
mele 
 
Ale Tale, Doamne, zările. 
Ale mele întristările. 
Ale Tale slăvile de veci. 
Ale mele lacrimile reci. 
Ale Tale marea și pămîntul. 
Ale mele crucea și mormîntul, 
Unde-aștept de secole, din tină 
Să mă-mbraci în strai nou de Lumină! 
 

7 mai 2017 

 

*** 
Cînd fi-va să-mi reîntîlnesc Izvorul 
Un crîng de lirice mi-o duce dorul. 
 

7 mai 2017 

 

Bocet 
 
Priviţi, se lasă seara 
În toţi: în crini şi-n prunci. 
Şi dacă vindem Ţara 
Ce vom mai fi atunci? 
Auzi? Răsună-n soare 
Tăceri cosite-n lunci. 
Şi Ţara de-o dispare 
Ce vom mai fi atunci? 
Citiţi în cartea ierbii 
Bocete lungi-prelungi. 
Şi de ne plâng şi cerbii 
Ce vom mai fi atunci? 
Priveşti, auzi, citeşte – 
De sfinți ştiute munci. 
Şi-n tot ce arzi, sporeşte, 
Ca să mai fim şi-atunci...        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Neamul 
etern 
 

Pentru Mihai Zdrăguș 

 
Neamul meu ne-ncoronat 
Are nimb de iasomie, 
Numai Dumnezeu îl știe 
Și-l sărută ne-ncetat. 
Neamul meu neîntronat 
Are jilț din cimbru verde, 
Numai Dumnezeu nu-l pierde 
Și-l cuprinde ne-ncetat. 
Și-n îmbrățișarea lor 
Toți se nasc și nu mai mor. 

 
28 aprilie 2017, 

Călărași 

 
 
  

Necredinciosul 
 
Eu sunt Toma cel Necredinciosul, 
Plin de îndoieli, mă pierd mereu, 
Chiar cînd văd că doar Tu ești 
Christosul, 
Domnul meu și Dumnezeul meu. 
Eu sunt Petru cel Necredinciosul 
Și Te mint și Te trădez mereu, 
Chiar cînd știu că doar Tu ești  
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Christosul, 
Domnul meu și Dumnezeul meu. 
Eu sunt Iuda cel Necredinciosul 
Și Te vînd, printr-un sărut, mereu, 
Chiar cînd simt că doar Tu ești 
Christosul, 
Domnul meu și Dumnezeul meu. 
Eu ți-s fratele, Necredinciosul, 
Care n-am iubire ca Zacheu 
Să-ți dau inima, să-i fii Christosul, 
Domnul meu și Dumnezeul meu. 
Să-mi spui: "Nu mai fi Necredinciosul, 
Pune mîna-n rana mea, sunt eu!, 
Ca-n veci să cuvînți: El e Christosul, 
Domnul meu și Dumnezeul meu!" 
 

22 aprilie 2017 

 

 
 

Blocați în 
zăpadă 
 
Blocați în zăpadă privim 
Ce Pronia bolții ne-aduce. 
Priveliștea asta e Cruce 
De din Noul Ierusalim. 
Blocați în zăpadă privim 
Cum ninge-a potop peste lume. 
Acum, dacă ne pocăim, 
Trăim pe-a Nădejdilor Culme. 
Blocați în zăpadă privim 
O horă a fulgilor, sfîntă. 
În Tine, Iisus, nu murim, 
Cît Dragostea-n inimi cuvîntă. 
Blocați în zăpadă privim, 
Ca vameșul la o răscruce, 
Ce Pronia bolții ne-aduce 
Și Domnului ne spovedim. 
Și-n loc să urîm, lîngă Cruce 
Noi reînvățăm să iubim! 
21 aprilie 2017 
 
 

Eminescu-
ngîndurat 
 

Pentru Constantin Cojocaru 

 
Doborîm cruci, mișelește. 
Numa-n Cer nu s-a arat. 
De acolo ne privește 
Eminescu-ngîndurat. 
Numa-n Cer, Doamne, Ferește, 
Ura nu s-a semănat. 
De acolo ne privește 
Eminescu-ngîndurat. 
Cosesc sfinții Bucurie, 
Ceru-i rod îmbelșugat. 
Niciodată să mai fie 
Eminescu-ngîndurat. 
 

19 aprilie 2017 
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Nașterea pe 
nou 
 
La etajul nouă unde scriu, 
Ca-n chilia unei mănăstiri, 
Să mă nasc pe nou e prea tîrziu, 
Ca să poți, Tăcereo, să te miri? 
Zilnic cerc să văd de mai sunt viu 
Și-mi strig numele fără cuvinte. 
Am îmbătrînit de timpuriu, 
Nici murirea nu mă ține minte. 
Spre Golgota trepte urc mereu 
Și cînd cuie-mi bat eu însumi mie 
Mi le zmulge grabnic Dumnezeu. 
"Te grăbești", îmi zice, "iasomie, 
Înflorește-ntîi și-apoi vei sta 
Între spini-tîlhari la judecată, 
Lacrimile te-or crucifica 
În amurg, și-n zori, și înc-odată 
Și atunci, fiind numai Iubire, 
Să ierți pietrele ce te lovesc 
Și-mbrăcîndu-te-n disprețuire 
Să renaști în chip monahicesc." 
 

17 aprilie 2017 

 

V-aștept! 
 
Eu mor pe Cruce, voi vă veseliți, 
Eu lacrimi n-am, voi însă-aveți de toate 
Și-n dar îmi oferiți întreaga moarte 
Și vă iubesc, deși păcătuiți. 
Eu mor pe Cruce, voi tot chefuiți, 
Eu îmi dau Duhul, voi dați cep la vinuri 
Și numai eu mă sting, boltă de chinuri 
Și vă iubesc, deși păcătuiți. 
Eu ochii îi închid, voi dănțuiți, 
Eu pot să iert pîn-dincolo de sine 
Și-n Cer v-aștept, să înviați cu mine 
Și neam de neam să nu mă răstigniți! 

 
14 aprilie 2017, 

Chișinău 

 

 

Ultimul 
dangăt de 
clopot 
sărman 

Pentru Ludmila Cotoman 

 
Paharul a rămas cu ceai pe masă 
Cînd ai plecat, 
Parfumul tău mîngîie-ntreaga casă 
Cu-adevărat. 
O rochie-ai uitat, de in subțire, 
Cînd ai plecat, 
S-o-mbrace azi a clipei amintire, 
Cu-adevărat. 
S-au ofilit tăcerile în glastră 
Cînd ai plecat, 
Iarba a-mbrățișat orice fereastră 
Cu-adevărat. 
S-au adăpat din lacrimă cocorii 
Cînd ai plecat, 
Și au închis, preatriști, ochii viorii 
Cu-adevărat. 
Eram atît de singur fără tine 
Cînd ai plecat, 
Credeam că tot ce-i dus nu mai revine 
Cu-adevărat. 
Purtam pe umeri dealuri de păcate 
Cînd ai plecat, 
Nopții îi spuneam: Zi și zilei: Noapte 
Cu-adevărat. 
Puteam să mor atunci, strivit de clipe, 
Cînd ai plecat, 
Dar Dumnezeu mi-a-ntins a Lui aripe 
Cu-adevărat. 
Mi s-a oprit de-atîtea doruri ceasul 
Cînd ai plecat, 
Și nu mai zbor și-mi ruginește glasul 
Cu-adevărat.  
Se-aude-abia, ca-n ziua spăimîntată,  
Cînd ai plecat, 
Un clopot amurgit ce-am fost odată 
Cu-adevărat. 
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Și-i tot mai stins și nu-și mai amintește 
Cînd ai plecat 
Și-n el un singur dangăt mai trăiește 
Cu-adevărat. 
.......................................................... 
Și-n el un singur dangăt mai trăiește 
Cu-adevărat. 
 

4 aprilie 2017 

 
 

*** 
Nici timpul nu mai e amicul nostru, 
Pomii au înflorit, dar ninge iar, 
Nu se respectă nici un calendar 
Şi o să ne jucăm de-a Popa-Prostu’. 
Oamenii îngheţaţi roiesc de-a valma, 
Vînd ultimele ştiri, zîmbesc bizar 
Şi printre ei parcă o văd pe mama 
Din cer venită cu un felinar. 
M-am înfrăţit de-o vreme cu nebunii 
Şi-n cîrciuma din vis, aghezmuit, 
Joc biliard cu amintirea lunii, 
Pierd ne-ncetat şi-s foarte fericit. 
Oricare vers ce-l scriu e-o ciocîrlie 
Zburînd din ochii mei prin Dumnezeu. 
Că n-am murit definitiv mai ştie 
Vîntul netrebnic, afumat mereu. 
Mîine voi fi murit de tot în stele, 
O să veniţi în grabă şi atunci 
Găsi-ve-ţi numai cîntecele mele. 
Să le luaţi, să le-ngropaţi sub lunci. 
 

1999 

 
 
 
 

Împărtășanie 
Pentru  Geo Vasile 

 
Nici un păcat nu mi-i străin, 
Orice păcat îmi este Frate. 
Părinte, tu, ulcior divin, 
Dă-mi apa cea fără de moarte. 
Stropește-mă cu ea din plin, 
Din ticălos fă-mă dreptate. 
Nici un păcat nu mi-i străin, 
Orice păcat îmi este Frate. 

Dă-mi să gust tainele puțin, 
Să-mi sece plînsurile toate. 
Nici un păcat nu mi-i străin, 
Orice păcat îmi este Frate. 
 
Greșalele îmi aparțin, 
Sarcini, le port, neîncetate. 
Nici un păcat nu mi-i străin, 
Orice păcat îmi este Frate. 
Și cad, și mă ridic din chin 
Și de iertări cerești am parte, 
De orișice păcat străin, 
Nici unuia fiindu-i Frate! 

 
09 aprilie 2017 

 
 
 
 
 

Altar de 
Rouă 
 
 
Vreau Liniștea să-mi fie sfînt sălaș, 
În care lacrima să-mi odrăslesc, 
Tăcerea ca pe-o floare s-o-ngrijesc, 
S-o strîng la piept, s-o cresc și s-o-
ndrăgesc 
Și-n veci să nu-mi doresc mai bun lăcaș! 
 
Vreau ne-ncetat al Liniștii trofeu, 
Luați-vă averea Lumii vouă 
Și desfătarea veche, și cea nouă!, 
Dar Liniștea Altarului de Rouă 
Lăsați-mi mie, pentru Dumnezeu! 
 
De azi și pînă cînd mă voi topi 
În focul Liniștii fără cuvinte, 
Pierdeți-mă! Nu mă mai țineți minte! 
Doar cînd voi fi mormînt printre 
morminte 
Să încercați de mă puteți iubi! 
 

2 aprilie 2017 

 
 

https://www.facebook.com/geosum
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Mărgăritarul 
Mariei 
 

"Flacăra Iubirii doare! Mai bine această 
Durere...!" 

(Maria Mardare - Fusu) 

 
Ai un mărgăritar ascuns în tine, 
Pe care-l porți din naștere, mereu. 
Ți-l vede Îngerul și Dumnezeu, 
E-al tău, deși deloc nu-ți aparține. 
L-ai dăruit de-atîtea ori, da-l ai! 
Și-n flacăra Iubirii ziditoare 
În loc să ardă, zilnic e mai mare 
Și-are gravate-n el tăceri de Rai. 
Te doare ca o rană, acest Dar  
Și-l duci cu negrăită bucurie 
Și-auzi pe cineva strigînd: "Marie, 
Cuvîntul meu e-acel mărgăritar! 
E-așa de-amar și dulce al tău chin, 
Ce-l simți de cîte ori te rogi să-nvie 
Crucificata lumii Poezie, 
S-o-nalțe-n Ceruri Fiul meu divin!". 
 

26 martie 2017 

 
 
 

Lalea și crin 
 
Te am în poză doar, o țin în ramă, 
Cu ea vorbesc, ei îi tot cînt așa: 
"Mă veștejesc fără de tine, Mamă 
Și aștept ziua cînd ne vom vedea. 
Eu, spin și tu, lalea ce-a dat în floare, 
Eu, fiu risipitor ca nimenea, 
În lumea unde nici un om nu moare, 
Unde toți cîntă: " Sfîntă-i Voia Ta!" 
Acolo vreau în noaptea mea, adîncă, 
Ce plînsul ultim, grabnic, mi-l va bea, 
Să fiu, înviforat, un spin pe-o stîncă 
Și-n crin să mă preschimbe mama mea! 
 

26 martie 2017 

 

Un timp al 
înfloririi 

                            Pentru  Laurian Stănchescu 

  
Acum e ziua cînd poți înflori. 
Fericele-nflorit!-să-ți cînte lumea 
Și tu, suind spre veșnicire culmea, 
S-aștepți Crăciunul care va veni. 
  
Marea își cheamă stelele la cină 
Și mierlele, și ultimii străini. 
A pogorît Lumina peste crini 
Și-oricare pustiit e doar Lumină. 
  
Acum poți înflori fără-ncetare, 
Cu nerăbdarea celui nenăscut. 
La poarta Poeziei s-a făcut 
Pojar de vrajă  înfremătătoare. 
  
Și tot ce fost-a plîns e nobil vin, 
Și toată deznădejdea e Iubire, 
Slujești Desăvîrșirea ca un mire, 
De-aceea tainele te aparțin! 
  
 

Din amintire 
  
S-a sistat producţia de cruci 
Şi-a sporit producţia de funii. 
Hai, iubito, pe sub raza lunii 
Să ne amintim, verzite lunci. 
  
S-a sistat producţia de zori 
Şi-a sporit producţia de noapte. 
Hai, iubito, sub un ram de şoapte 
Să ne amintim nemuritori. 
  
S-a sistat producţia de crini 
Şi-a sporit producţia de corbi. 
Hai, iubito, într-un cor de orbi 
Să ne amintim ca pe lumini. 
  
Şi din amintirea cea subţire 
Să renască-ntreaga omenire. 
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Lîngă-o 
floare 
  
Clopot bate, de oriunde, 
Sfarmă geamul somnului. 
Cor de îngeri se aude 
Din pridvorul Domnului. 
 
 Clopot tace, de oriunde, 
Clipa urcă scări spre cer. 
Cor de îngeri nu se-aude, 
Ora-i seacă de mister. 
  
Şi de-odată, de oriunde, 
Liniştea grăbit cosind, 
Domnul rănilor se-aude 
Lîngă-o floare-ngenunchind. 
 
 
 
 

Iubire cu 
maci 
  
M-au invadat colnicele cu maci, 
În zori de zi mi-au sîngerat privirea. 
Mamă a mea, pe unde eşti şi taci, 
Dăruie-mi iar podoaba ta – Iubirea ! 
  
Mamă, te rog, copac îngenuncheat 
De dor, de care nu mai au leac vracii. 
Dăruie-mi iar Iubirea pe-nserat, 
Să nu rămînă lumea ne-ncetat 
Pămînt de morţi din care-or zbucni 
macii ! 
 
 
 
 
 
 

La seceriş 
  
Ce gust divin au zările senine, 
Ca poezia ce m-a înfiat. 
S-au pîrguit cîmpiile din mine. 
E secerişu-n toi. Am înviat! 
 
  
Florile au petale aripate, 
Cerul din ele-nvaţă a zbura 
Pîn-la pristolul de Eternitate 
Şi dincolo de dincolo de ea. 
  
Aceasta e durerea lumii, mare, 
Că n-o mai răsări vreun crin în ea, 
Copii ai lacrimii izvorîtoare 
Uita-vor a visa şi-a se mira. 
  
Cuvinte aruncate la podea 
Ca nişte haine netrebuincioase, 
Avea-vor oamenii–şi  nici o stea 
Să-i înfioare-n inimă şi-n oase. 
  
Ce gust divin au zările blajine, 
Ca poezia ce m-a înfiat. 
S-au pîrguit cîmpiile din mine. 
E secerişu-n toi. Am înviat! 
  
Sufletul meu în palma Ta, Părinte, 
Tremură-abia cînd mi-s mai mult pustiu, 
Dar nu mi-s trist şi rog în jurăminte: 
,,Cuvinte care dor, vreau să vă scriu. 
  
Să nu rămîneţi singure pe lume, 
Cum am fost eu odată pe pămînt. 
Şi botezate cu alese nume 
Fiţi pururi păstorite de Cuvînt.’’ 
  
Plec din trecut, urmaţi-mă îndată, 
Splendori la gîtul vostru o să-nşir, 
Nu iau prea mult spre patria cealaltă – 
Un braţ de poezii şi-un trandafir. 
  
Ce gust divin au zările prealine, 
Ca poezia ce m-a înfiat. 
S-au pîrguit cîmpiile din mine. 
E secerişu-n toi. Am înviat! 
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Dintre 
netrecute 
  
În toamnă sufletul meu sîngerează. 
Al vostru suflet, oare, cum mai e? 
Îmi dărui nestematele Durerii, 
Mi le tot dărui şi nu ştiu de ce. 
 
  
Vin iepuri aurii din văi de şoapte, 
Mi-i zăvorîtă gura c-un poem 
Şi ochii ceruiţi îmi lasă-n noapte 
Inscripţii pe Etern să nu mă tem. 
     
 
Flori mării duce-voi ca amintire 
Şi cocostîrcilor scoţînd în plisc 
Singurătatea lunii fără risc 
Şi cîte-o stea căzută din iubire. 
  
 
Pe cimitire viaţa mea mai plouă 
Şi deştele ei reci scriu cu tăceri 
Balada veche şi atît de nouă 
A lumii dornice de mîngîieri. 
 
 
 
 

Ca mîine... 
 
 
Această toamnă n-are copîrșeu, 
Nici loc de veci, nici cruce creștinească. 
O voi înmormînta în trupul meu, 
Prohodu-i va citi o stea domnească. 
 
Și nimenea nu-și va mai aminti 
De-o toamnă care-a fost să nu mai fie 
Și-n trupu-mi ce îl poate-adăposti 
Ca mîine-o viscoli pentru vecie. 
 
 
 

Totuși, sunt 
iarba 
 
Nimic nu-i veșnic, nici aceastã cruce, 
Care-mi închide ochii și se duce. 
  
Nici soarele din ierbi cînd se avîntã 
Din lumea vîntului în lumea sfîntã. 
  
Totuși, sunt iarba, care, prinsã-n coasã, 
Sub tãlpi de cerbi se-ncercuie mai deasã, 
  
Cu lãnci în mîini, ea trece înainte 
Sã-și sape reședințã în morminte. 
  
Nimic etern, mor frunzele-n cãrare 
Și, trist în toamnã, sufletul de mare… 
  
Chiar și-acest cîntec mîine va dispare. 
Moare acum, de-i dați o lumînare. 
 
 

Poem 
popular 
 
 A fugit somnul din mine 
Şi-l îmbun cu-n vis: nu vine! 
  
Viaţa mi s-a dus din soartă. 
Nedreptatea-mi bate-n poartă. 
  
Şi nu-i soare, ci mi-i lună, 
Cea de-mi lasă-n zori cunună. 
  
Dar cununa nu-i cu flori, 
Ci cu bezne şi fiori. 
  
Viaţa, viaţă, lujer sfînt, 
Ce răsari din verbul SÎNT 
  
Şi apui în lumînare, 
Eu ţi-am fost frumoasă floare, 
  
Dar m-a scuturat un vînt 
Şi-acum glăsui din pămînt. 
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Cîntec de 
vînt 
                          (Mamei) 
 
De cînd te-ai dus în veşnicie 
Am devenit mai întristat, 
Îmi vine vîntu-n ospeţie  
Şi-mi şterge chipul lăcrimat. 
 

A înflorit durerea-n mine 
Şi am crescut ca un nebun, 
Care bea-nsingurarea lumii 
Şi plînge-n plopii din cătun. 
 
Cu vulturii  se ia la ceartă, 
Nu are leac — s-a lămurit 
Şi-n orice an cînd moare toamna 
E necăjit că n-a murit. 
 
De cînd te-ai dus sunt disperare, 
Cîntec de vînt, apus de zi, 
Ninge în mine cu uitare 
Şi nu ştiu dacă vei veni. 
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Dragoș NICULESCU 
 
 

Domnişoară 
 
Stimată domnişoară, sînt îngerul 

tomnatic, 
născut dintr-o beţie a saltului în gol,  
port în genunchi sfielnici elan de cal 

sălbatic 
şi vulturii dorinţei, flămînzi, îmi dau 

ocol. 
 
Priveşte, domnişoară, cum construiesc 

soldaţii 
un pod de bărci legate pe fluviul dintre 

noi 
şi ne întind bucata de pîine evadaţii 
din închisoarea clipei ce-apasă pe-

amîndoi! 
 
Prin vene-mi curge seva podgoriilor 

apuse, 
cînd mă zbăteam ca leul în cuşca unui vis 
şi salahorii pîclei se zguduiau de tuse, 
cărînd în lăzi de zestre nămolul din abis. 
 
Cum să-mi îndrept aripa cea frîntă şi 

murdară 
cînd plouă-acid pe timpul rămas ca un 

şantier 
înpustiit,  pe care doar ciorile coboară 
în spasmul cuminţeniei ce strînge ca un 

fier? 
 
M-am petrecut în falduri, alunec pe 

lumină 
şi simt răcoarea nopţii ca un ogar de soi, 
sînt predispus la taină şi fluier peste 

vină, 
usuc pe răni noroiul şi-apoi mă spăl cu 

ploi. 
 
Mi-aş construi aripe din lemnuri de 

baladă 
şi-aş exploda în jerbe topindu-mă în mit,  
 

 
ca să mai muşc din mărul ce stă-n curînd 

să cadă 
ca un păcat de aur pe sufletu-mi coclit. 
 
Ascultă, domnişoară, cum cîntă 

veşnicia!… 
În trupul meu de înger tomnatic port 

scîntei. 
Sunt cel ce-a fost şi spaima, precum şi 

bucuria. 
Sunt liber, domnişoară. Atâta doar: să 

vrei. 
 
 
 

Foc în exil 
 
 
Te-aştept în colibă, e balta aproape, 
Pădurea, aici, este verde mereu 
Şi caii sălbatici adorm lîngă ape 
Şi ploaia miroase a lacrimi de zeu. 
 
Te-aştept, fără noimă, cînd trenul mai 

ţipă, 
Cînd lemnul pocneşte a semn dureros, 
Te-aştept în tăcere, te-aştept în risipă, 
Te-aştept fără spaimă şi fără folos. 
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Aprind cîte-un foc, să îl vezi de departe, 
Prin papuri şi sălcii, – lumină în drum, 
Şi-o barcă din trestii anin, să te poarte 
Ea singură-n locul cu flăcări şi fum. 
 
Ţi-e viaţa uscată, o simt dintre valuri, 
Şi nici n-ai copacul să-l îmbrăţişezi, 
Întinzi şi în somn cîte-o mînă spre 

maluri, 
Să ieşi din vîrtejuri şi să te salvezi. 
 
Dar nu e scăpare, oraşul e-o groapă, 
Şi-n jurul lui, viaţa ‒ un cîmp pustiit, 
Pe care o barză, tîrîndu-se şchioapă, 
Îşi simte pămîntul, sub ea, pregătit. 

 
Încearcă măcar să te-abaţi pîn-la mine, 
Prăji-vom un peşte la jar, vom bea vin, 
Şi-n tainele nopţii spăla-vom rugine, 
Cu ochii spre lună şopti-vom “Amin!”. 
 
Te-aştept unde doarme adînc veşnicia, 
În mijloc de smîrcuri şi plauri, şi stuf, 
În locul în care se-ntoarce pruncia  
Din mersul ei silnic, cu glod şi zăduf. 
 
Se-aude iar trenul. Încet, fantomatic. 
Un şuier… Apusul a fost mîngîiat. 
Te-aştept în coliba din mediul acvatic, 
Te-aştept lîngă Dunăre, la Calafat. 

 
 
 

Aproape de liman 
 

Mi se făcuse somn de-atîta mers şi m-am întins pe tăietura 
galbenă a unui copac. Nu am mai apucat să adorm, căci spatele 
mi s-a udat de seva albă care mustea înăuntru şi se ridica la  
suprafaţă prin venele lui tăiate, lipicioasă ca un sînge. 
Mi-am scos merindea şi m-am tras la umbră să mănînc şi să  
beau apă din izvorul pămîntului, care-mi curgea, printre pietre  
şi muşchi, la picioare. 
 
Cît mai aveam oare de mers pînă la castelul sau cetatea  
care se zărea în depărtare? O zi? Sau poate două? Poate acolo 
va fi chiar sfîrşitul lungului meu drum, acolo, între pereţii 
groşi de piatră, încoronaţi cu maiestuoase creneluri. Acolo 
poate fi totul ‒ frumoasa domniţă însingurată ce-şi aşteaptă,  
ca şi mine, izbăvirea, bătrînul învăţat care mai tot timpul 
adorme printre ocheanele lui, cu capul pe ceasloave, cu  
lumînarea aprinsă, servitorul hoţ pe care îl voi elibera în 
pustie, punîndu-i în palmă cîţiva bani mari, de aur, biblioteca 
în care mă voi afunda nesătul pentru totdeauna, cu stîlpii ei  
bruni, din lemn cireş, cu tainiţele întunecoase în care voi  
adormi şi voi visa atîţia şi atîţia ani de-acum încolo.  
 
Drumul meu trebuie să fi avut un rost. 
Paşii eu doar i-am tras după mine, iar înaintea 
urmelor ce le-am lăsat trebuie să fi fost urmele 
pe care am mers, firul întins de călăuza nevăzută 
care m-a adus pînă aici, în luminişul aceste păduri. 
 
Iată o pasăre rotindu-se şi ţipînd deasupra bătrînei cetăţi! 
Oare nu e chiar acvila care m-a însoţit prin munţi, peste ape, 
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pe deasupra colinelor şi cîmpiilor care se uneau cu cerul 
învineţit, ca un mozaic al răbdării tăcute, fierbinţi, istovitoare? 
 
Acolo trebuie să fie limanul a toate, capătul meu de drum  
şi sfîrşitul. E prea adîncă liniştea acestor păduri, statornicia fără  
moarte a locului, a acestor ziduri brumării, despre care nimeni pe lume, 
niciodată nu ar putea spune cînd au fost ridicate, întărituri care 
vor cădea odată cu pămîntul. 
 
Mai departe de acele ziduri nu mai poate fi nimic. 
Doar marea, după care voi tînji pînă cînd voi închide ochii 
şi chiar mult, mult după aceea, cînd foşnetul valurilor va răsuna  
în seva mea albă, luminoasă precum aripile unei eternităţi pierdute. 

 
 

Lacustră 
 

Stăteam de vorbă sub ape, într-o linişte desăvîrşită. 
Domneam, pe fundul lacului, ca un rege şi o regină 
într-un palat acoperit cu o cupolă de sticlă, prin care 
pătrundeau, pînă la noi, razele de lumină, jucînd, 
în dreptul chipurilor noastre, un dans feeric de brocarturi 
scumpe, înşelătoare. Aşezaţi pe buturugi, la masa 
scoasă din vechiul barcaz scufundat, ne sprijineam 
de coloanele de trestie şi papură; mîna ta se odihnea 
pe capul unui sceptru împletit din stuf. 
 
Verzi deveniseră ochii noştri şi nu mai aveau pupile. 
Se lăsase peste lumina lor semnul eternităţii şi al împăcării, 
deschişi, acolo jos, într-o lume stranie, în care 
toate dimensiunile sublimau într-una singură, uniformă. 
Beam esenţe de alge şi muşchi, îndulcite cu miez de trestie, 
din căni scobite în lemn. Mîinile noastre se mişcau încet 
prin densitatea fluidă, degetele ne erau albe şi reci, lunecoase, 
cu pielea ridată cumplit, ca a unor bătrîni. 
 
Vorbeam sub ape, şi vorbele noastre se înălţau – 
ciorchini de aer globular – către suprafaţă, spărgîndu-se, 
fără sunet, în albia valurilor tăiate de vînt. Afară, tot peretele 
de stuf şoptea sub lumina soarelui ce pălea. Dedesubt, 
noi nu simţeam nimic; aici, umbrele şi sclipirile se 
îngemănau în permanenţa unor timpuri prinse sub un 
cavou de sticlă străvezie, care nu trădau nimic despre neputinţa 
dinainte, care sfidau orice silinţă de închegare a ceea ce va urma. 
În împărăţia negrelor scoici şi-a mîlului era linişte.  
Peştii şerpuiau în voie pe lîngă noi, argintii ca nişte linguri  
scăpate sub ape de fantomele unor pescari bărboşi 
şi veşnic flămînzi. Aşteptam amîndoi o nouă înserare… 
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Frumoasa altor vremi 
 
Tu mă adormi, căci porţi miros de lapte 
Şi-n părul tău curg rîuri cu smochini, 
Iar pe genunchii-ţi roz iau foc în noapte 
Vechi acatiste scrise-n iambi felini. 
 
Atunci cînd popii, galbeni, cad în transă, 
Cînd falşi fachiri se scurg pe funii-n jos, 
Lovindu-mă de frunze-ţi cer o şansă 
Şi pregătesc pocale cu spumos. 
 
O, tu, sălbatico, ce porţi în vene 
Suav parfum de străzi şi de-nserat, 
Lasă-m-o clipă să-ţi fac vînt cu pene 
Şi să te ung cu-arnică pe păcat! 
 
Tu cea crescută-n nunţi de felinare, 
Împărăţind hoteluri de nevoi, 
Aprinde-mi foc şi scrîşnet din amnare 
Şi-apoi aruncă-mi zdreanţa în noroi! 
 
De-ai împuşca cu glonţul rece-n fluturi 
Şi dintre toţi doar unul te-ar iubi, 
Trăgînd cu ochi legaţi, de după scuturi, 

Pe mine-n piept, rîzînd, m-ai nimeri. 
 
În rochia ta se zbat adieri febrile, 
Pantofii tăi pocnesc scîntei pe nervi, 
Am să te-aştept încins cu proiectile 
Sub asistenţa foştilor tăi servi. 
 
Mi-ai nins pe timp, femeie îndrăcită, 
Spurcatu-ţi mers l-am altoit de hram 
Şi pielea de pe suflet, jupuită, 
Ţi-am atîrnat, s-o vezi cînd treci, la 
geam. 
 
Acolo, printre pietre, la Oracol, 
Cînd aprindeai platane mari de foc, 
Cît n-adormisem încă la spectacol, 
Parc-am simţit că nu eşti cu noroc. 
 
Tu, ce mi-ai lunecat amar prin vise, 
Ţie buchete la ruini ţi-aduc, 
Frumoasă doamnă-a tainelor ucise, 
Şi-apoi mă-ntind în patul tău de nuc. 
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Ieşirea de serviciu 
 

 
Azi nu se lucrează, se-nchid lacătele, se trag obloanele. 
Vine ursul să ne întindă oasele, să ne calce în picioare. 
Străzii acesteia de pulberi n-o să-i mai rămînă nici numele, 
Oficiul Stării Civile se va muta într-o moară încăpătoare, 
iar darul de nuntă cel mai sigur va fi tradiţionala jimblă cu sare. 
 
Daţi-vă jos, clopotari adormiţi pe funii, ucenicii voştri  
îşi doresc de-o viaţă să mănînce şi ei o pîine! 
S-au mai împuţit apele Veneţiei aşteptînd întoarcerea lui  
Ştefan ce Mare ca să-şi răscumpere păcatele.  
Visînd într-una la patimile purificatoare, s-au înmulţit 
ciorile-n gard şi beţivii neamului, zarurile măsluite îşi 
decantează spuza în tîrtiţele puilor prăjiţi. 
 
Mama soacră ţipă că a ologit-o lumina, vecina aia singură, 
de la 4, iar s-a încurcat cu pompierul din schimbul 3, iar  
şi-a dat foc la casă. Războaiele civile beau Marghiloman 
şi mănîncă icre la “Dragomir”, în timp ce fetiţele deochiate 
adorm în scaune, sub  ventilatorul mare al frizeriei. 
 
Ia mai ascute-mă, Doamne, într-o luptă de clasă cinstită, 
ia mai piteşte-mi în gaura din beci o cotă obligatorie!  
Dă-mi zaţul vieţii la remaiat ca pe-un ciorap de damă 
ofilită şi cîntă-mi din trompetă Valurile Dunării pînă la 
imbecilizarea completă, pînă la uitarea de sine. 
 
Mi-e dor şi mie, fraţilor, de-o revoluţie! Unde mai sînt 
revoluţiile de altă dată!?... N-a mai rămas mai nimic de 
cules de prin terciul vieţii. Ar trebui să ne bîzîie muştele, 
să vină în galop o herghelie întreagă de cai albi peste 
urbea asta stătută, peste ifosele fiicelor de servitoare 
ajunse ţoape naţionale. 
 
La cantina publică s-a mărit porţia de pilaf, s-a îngroşat  
compotul. Iubiţii fac varice în aşteptarea patului conjugal,  
stau de şase la closetul bătrînilor. Cei mai mulţi dintre noi  
au cotit-o, au ieşit din sistem, au murdărit cerul cu lehamite,  
cei mai singuri au luat calea codrului frate, să înfiinţeze o 
casă de cultură şi odihnă pentru tătarii rămaşi pe-acolo,  
care se cred încă în război. 
 
Ieşirea de serviciu e ca pe vremuri, nu trebuie să plăteşti nimic; 
oricum te-aşteptă nişte chiloţi întinşi la uscat. 
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Heraldică 
 

Am fost hrănit de mame cu burţile frumoase, 
mi-au nechezat în sînge huţulii ursitori, 
cînd adormea speranţa aveam dureri de oase, 
cînd pîrîia norocul mă bîntuiau fiori. 
 
Îmi amintesc cum vara mă înecam periodic 
şi mă trezeam cînd toamna spărgea cîte-un pahar,  
cum frecventam iabraşe dintr-un ţinut mai nordic 
şi-nsămînţam valută, să par mai gospodar. 
 
Şi nici nu mai contează de chiar au fost acestea, 
corsar de-am fost pe mare, de-am fost băiat model, 
mă-mbăt ca cu Băbească doar cînd gîndesc povestea, 
parcă străbat cu trenul saloane de hotel. 
 
Hai, Doamne,-ntoarce roata, sînt vremurile triste, 
nici hoţii de corăbii nu mai muncesc cu spor, 
pe Bistriţa luntraşii vomită în batiste 
şi-acarii sorţii Tale fug pe păuni în zbor! 
 
Fă, Doamne, chiar pustiul de bine ce-l aşteaptă 
căţărătorii vieţii, la ei, pe-acoperiş, 
ascunde-mă să-ţi suflu cuvîntul ce îndreaptă 
şi-apoi, ca mulţumire, dă-mi lapte sfînt şi griş! 
 
Mă văd ciocnind cafeaua cu uşa de la Capşa, 
plătind birjarii nopţii spre un alcov de soi 
şi-apoi într-o pădure jucînd cu pomii leapşa 
ca să mă spăl sub ploaie de timpuri şi noroi. 
 
Am fost cules din lanul copiilor de suflet 
şi obligat ventuze să port ca să iubesc; 
azi numai anticarii mă recunosc la umblet, 
denobilîndu-mi ceara din osul meu domnesc. 
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Antón Lizardo 
 

 
Apele mării şi gîndul meu liber, zburînd peste valurile  
apusului roşiatic înspre Antile, pierzîndu-se apoi în  
marele ocean şi, de acolo, călătorind cine ştie unde,  
cine ştie cînd… 
Aşa aş sta pînă la bătrîneţea din urmă, aici, în taverna 
portului de la capătul lumii, la masa de lemn murdar,  
dormind şi visînd lîngă paharul de Tequini, la umbra  
stufului şi copacilor cu frunze mari, nepămîntene… 
 
Antón Lizardo, cîţi venetici or fi tăiat şi cîţi or fi împuşcat 
fiii rebeli ai acestor pămînturi pentru mirosul ăsta  
de scoici calde şi alge putrede al patriei tale?! 
Aici, în acest cap de ţărm din Alvarado, la sud de Veracruz, 
la un strigăt de Boca del Rio, aici e locul unde îţi poţi pierde  
singurătatea omenească şi te poţi contopi cu singurătatea  
spaţiului, a apei şi a pămîntului, a nisipului şi a cerului.  
Viaţa începe aici a doua oară şi ultima; larma oraşului e departe,  
abia acum începe, dar e departe, nu răzbate pînă la plajă… 
 
La mijlocul vieţii, aici, pe acest cap de ţărm, la sud de Veracruz, 
la un strigăt de Boca del Rio, departe de Europa care m-a crescut,  
la mijlocul vieţii voi mai fuma cîteva ţigări şi-apoi mă voi tocmi  
cu bătrînii pescari pentru un vas mai trainic cu care să mă rup 
pentru totdeauna de pămînt. Jumătatea vieţii ce-a mai rămas  
va fi a apei, a mării necuprinse şi a călătoriilor pline de aventuri. 
 
Mi-a spus Gonzalo, cîrciumarul care nu poate să plece cu mine, 
că noaptea trecută s-a împuşcat o femeie în oraş fiindcă bărbatul ei  
trăia în intenţii serioase cu a cincea prostituată a vieţii, una dintre  
frumuseţile publice ale tîrgului, un bun comun care începea  
în curînd să se ofilească. 
 
O, Antón Lizardo, ţărmul meu iubit, cît de departe voi fi 
de toate acestea şi cum o să-mi amintesc că tu mi-ai fost 
frate şi alean la necaz, că ţie îţi datorez viaţa mea, care 
va urca de-acum pe talazurile zilelor şi anilor!... 
 
Să mai beau un pahar şi apoi mă voi pierde în înserare 
către colibele pescarilor ce nu vor şti niciodată că plec 
fără gîndul întoarcerii, fără durerea nici unei amintiri 
ce nu poate fi vindecată. 
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Omul de 
zăpadă 
 
Copii frumoşi, sînt Omul de zăpadă 
Care-a văzut prea multe-n viaţa lui 
Şi care mai aşteaptă doar să cadă 
Pe el omătul Dumnezeului. 
 
Nu mă mai pot juca precum odată, 
Cînd nas de morcovi îmi puneaţi şi ochi 
Din doi cărbuni, iar mătura stricată 
Mi-o aşezaţi sub braţ ca pe-un deochi. 
 
Acum vă las, fiindcă e-un rost în toate 
Şi vreau s-o fac atîta cît mai pot, 
În sens invers şi-ncet de a-i străbate 
Poveştii mele albe drumul tot. 
 
A fost frumos atîţia ani de zile 
Să ne jucăm alături, nu-i aşa? 
Definitiv rămîne scris pe file, 
În cartea fericirilor de nea. 
 
Cînd veţi vedea că nu mai sînt în locul 
În care mă clădeaţi voi tot mereu 
Veţi şti, mai mari, că-mi port în mine 

focul 
Şi mă topesc după un plan al meu. 
 
Că Omul de zăpadă e-o poveste 
Ce din păcate are un sfîrşit, 
Ca orice basm, dispare fără veste 
Cînd timpul vieţii noastre-a-mbătrînit. 
 
Veţi şti, de-asemeni, că am fost aparte 
Şi că m-aţi plămădit din fulg ceresc, 
Că frigul lumii îl simţeam ca moarte, 
Plîngînd prin rîsul vostru pămîntesc. 
 
Eu plec acum, cît încă mai e iarnă, 
Prin încălziri globale mă disip, 
Las viaţa voastră-ntreagă să discearnă 
Trecutelor zăpezi frumosul chip. 
 
Mă voi gîndi la voi întotdeauna, 
Vă voi vedea-n paltoane şi galoşi 
Şi voi simţi cum mi-aşezaţi cu mîna 
Bulgări pe trup şi-am să v-aud voioşi. 

 
Cînd veţi fi mari şi trişti şi singuri poate, 
Cînd veţi uita frumosul nostru joc, 
Din liniştea zăpezilor trădate 
Vă voi aduce-n vis semn de noroc. 
 
Iar de nu veţi avea nici somn în noapte 
Şi un opaiţ va lumina la geam, 
Eu, Omul de zăpadă şi de lapte, 
Am să vă ning precum cînd ne jucam. 
 
 

Înger fără 
statuie 
 
Port cicatrici pe suflet, dar am cămaşa-nchisă, 
istoria mi-e fixată de sfinxul din Bucegi, 
spre ceruri telefoane mai dau cu cîte-o fisă 
şi mai curtez şăgalnic fecioarele de regi. 
 
Nu am mai fost la mare de la o vreme-ncoace, 
s-au ramolit, se pare, stabilopozii vechi, 
mă răcoresc în crame de mănăstări posace, 
unde te ia răcoarea şi vinul de urechi. 
 
Sînt ultimul romantic, rămas cu o ştafetă, 
o să mă plimb cu facla pe fundul vreunui lac, 
cioplesc, în continuare, la camera secretă 
şi transfuzez speranţe cu sînge geto-dac. 
 
Tu ce mai faci, iubito? Să ştii, mi-e dor 

de tine, 
sînt mai bătrîn, desigur, dar încă mă mai ţin, 
mai pun faţa de masă şi-o sticlă pe ruine 
şi-aşa, fumînd, spre-o cioară, paharul ţi-l 

închin. 
 
Se rechiziţionează statuia mea de înger… 
Dormi-voi prin avuzuri, ca cel ce-am 

decăzut, 
însă rămîn cu dreptul pe frunze să mai 

sînger 
şi să-i urez de bine cui mîrşav m-a vîndut. 
 
Ehe, sînt alte timpuri…, e-un ceas al 

demolării, 
mansardele sînt pline de-ocheanele cu 

glonţ, 
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eu mă sfinţesc metodic cu scrîşnetul 
răbdării 

şi mă răzbun pe soartă legînd-o strîns de 
clonţ. 

 
Cunosc deci anotimpul după golanii 

zilei, 
sărbătoresc căderea drept început mai 

bun, 
cînd mi se face foame păzesc Cutia Milei, 
cînd scîrţîie credinţa alunec pe săpun. 
 
 

Prea scurtele 
ierni 
 
Ca lama unui brici mă taie raza 
şi sîngerez cu boabe de argint, 
mi s-a topit, a jilţului, speteaza, 
răceala ei curată n-o mai simt. 
 
Picioare de cleştar o iau la vale, 
ce-a mai rămas din neguroase oşti, 
cînd jilţul meu de gheţuri se prăvale 
şi-ncepe anotimpul pentru proşti? 
 
Nimic lumina şi nimic seninul… 
Prinsesem pojghiţi aspre, de taiga, 
mă oţelise la privire vinul, 
pe care-l beam gîndind la dumneata. 
 
Mai viscolea cu patimă de glonte, 
mai nimereai să vii din cînd în cînd, 
te aşteptam pe blănuri de arhonte 
şi focul înmuiam, să-ţi fie blînd. 
 
Au fost prea scurte iernile acelea, 
acum nu mai e iarnă pe pămînt, 
doar sufletul meu trist mai umblă lelea, 
tot căutînd al iernilor mormînt. 
 
Şi dacă tot va fi să fie soare, 
şi poezii s-or scrie pe asfalt, 
eu mă voi deporta unde-i ninsoare, 
luînd Siberii vaste cu asalt. 
 
Şi, poate-atunci, făcînd popas o clipă 
să beau un ceai din caldul samovar, 

te voi zări prin fumul gros de pipă, 
pe care-o voi aprinde din amnar. 
 
Te voi găsi, la fel şi tu, fugită 
către limanul albelor zăpezi 
şi-abia atunci, iernatică iubită, 
de boala mea de frig ai să mă crezi. 
 
 
 

August în 
flăcări 
 
O ultimă lună a verii de foc… 
Din soare bălteşte mercur clocotit, 
E timpul cînd rănile-n suflet se coc, 
E timpul iubirii ce-n noi a murit. 
 
O secetă-n firea întreagă e-acum, 
Pîrjolul ne muşcă perfid şi total 
Şi nu e scăpare pe nicicare drum, 
Absente sînt apa şi noi, şi un mal. 
 
Din lipsa de umbră se naşte infern, 
E "unul" terestru infernul deplin, 
Nevoia de dublu e sensul etern, 
În lipsa lui totul e jar şi e chin. 
 
Nici marea să vină aici lîngă noi 
Şi valul s-arunce colacul lichid, 
Şi tot n-ar fi bine, căci nu sîntem doi, 
Ar fi, în răcoare, un salt invalid. 
 
Nisipul se scurge, betoanele fierb, 
Iar ceasul se-opreşte sub semnul fatal… 
Ca spre o vedenie un muget de cerb 
Înalţ către tine apelul final. 
 
Mai e încă timp, şi o toamnă mai e, 
Şi-o iarnă, pierduto, veni-va la rînd; 
Să dăm un răspuns omenesc la de ce, 
Întîi să-ncercăm reunirea în gînd. 
 
Un august în flăcări – toridul sfîrşit 
Al verii ce strigă stins către viaţă, 
Sau poate acel început fericit 
Al toamnei de azi, deschisă spre ceaţă. 
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Liliana POPA 
 

Întâlnire 
 
Hai să ne întâlnim printre nori 
Nu e nevoie de bagaj 
Nu trebuie sa te mai uiți în jos 
N-ai grijă, n-o să te împiedici. 
Uite de cînd vorbim, norul meu și-a  

schimbat forma 
Iar norul tău se odihnește pe fruntea  

unui munte. 
Gândurile se mai zbuciumă în fața  

minciunii, 
Devin piatra cuvintelor 
Ce nu se mai întorc pe pămînt. 
Întotdeauna mi-am dorit să număr  

stelele 
Să intru în ținutul fără hotare, fără 

minciună 
Și să aprind cu gîndul meu lumină  

crudă. 
 
 

Neîmblânzit 
 
Spiritul meu gonește în noapte 
Ajunge la Troia, pe zid de cetate 
Părtaș e la lupta lui Hector cu Ahile 
Și numără coifuri pe stîncă, la  

Termopile. 
Sufletul meu se plimbă desculț prin  

lume, 
Alunecă-n hăuri, se îmbracă în genune, 
Adoarme pe un nor așteptând dimineața 
Se spală cu rouă așternînd ...... 
La Masala adoarme între aripi de vultur 
Prea tîrziu să salveze și ultimul flutur 
Și-ar vrea pe fruntea lor să așeze nimb 
Pentru tot ce nu s-a oferit la schimb. 
Dar poate totul e doar o poveste, 
Și doar spiritul meu tot caută-n lume 
De vină e vântul ce mă cheamă pe creste. 
Vântul de seară mă strigă pe nume ! 
 

 
 

Domnului 
profesor 
Adrian 
Gavrilă 
 
Cu mintea ta scormonitoare 
Prin purgatoriu ai trecut râzând 
Glisând prin lumea asta mare 
De la rigoare spre splendoare....... 
 
 
 

Albastre  
 
De pe crestele albastre coboară seara, 
Să-mi rotunjească umerii de piatră 
Şi braţele şi vina neiertată, 
De prin păduri se aude vioara 
Şi vîntul ce aleargă prin corzile crengi. 
De pe crestele albastre coboară şi noaptea 
Pe genunchii mei să îţi facă culcuş 
Şi vîntul adoarme pe creanga arcuş 
Şi-ţi picură cînturi şi şoapta.... 
Pe genele noastre albastre adorm 
Poveştile pereche, neştiute, rătăcite. 
Culese de pe străzile înguste 
Ce seara, în amurg, le aud şoptite. 
Dimineaţa, din ceaţă uşoară, din clar - obscur, 
Lumina de jur - împrejur ne înconjoară, 
Se înălţâ din abur de munte spre înalt,  

nefirească, 
Şi îmi lasă o floare de colţ pe tîmpla mea  

albastră. 
Bușteni 
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Îmbujorată 
m-am trezit 
din vis 
 
Deasupra mea o creangă de cais. 
Ce-mi presăra petale și silabe, 
Miroase a poezie, la mine în odaie... 
Înfiorată m-am trezit din vis 
Lasindu-mi gindul neânchis 
Rătăcitor de atunci prin alte lumi 
Tot cauți adevăruri să aduni. 
Încă visam cînd m-am trezit din vis 
Eram ca intr-o sfera inchis. 
Dar tu n-ai lacrimi, nu ai timp 
Îmi sperii visul meu cu nimb. 
Miroase a poezie, la mine în odaie 
 
 
 

Așteptind 
absurdul  
 
Liniștea adoarme pe luciul apei 
Coboară din cer neștiută 
Să nu tulbure sărutul 
Oprit la poarta minții. 
Stelele clipesc a uimire 
Și surd e valul lunii. 
Fluturi de seară, 
Dansează printre florile de tei 
Plutind spre moartea din zori. 
Mă cufund în noapte 
Ca într-o ie de borangic. 
Mă cufund în ochii tăi 
Să  ascult toate poveștile începutului. 
Așteptînd absurdul 
De teama unui nou burlesc. 
 
 
 

Cînd a fost 
începutul 
 
Cînd a fost începutul 
Cînd a începutul sfârşitul, 
M-am îmbolnăvit în timp. 
Secundele au devenit fulgere, 
Bucurii, urme de paşi, locuri 
Şi un brîu împletit de fulgere... 
Nimic nu mai e alb 
Nimic nu mai e albastru 
Nimic nu mai e la fel. 
Am schimbat fiecare ban 
Pe clipe 
Ce au prins contur. 
Nu-mi mai mângîâa încheietura mîinii. 
Acum e lujer de floare. 
Şi ochii şi gura 
Genunchii şi părul, 
Le-ai respirat 
Şi au rămas acolo. 
 
 
 
 

Fetita de pe 
plajă 
 

(Erica) 
 

Într-un joc nesfârșit 
Îsi toarnă în palma cu degete răsfirate 
Nisipul din lopățica albastră. 
Câteva fire de nisip poposesc în mânuta  

de copil. 
Mereu ne umplem brațele cu ce credem 
ca ne e de trebuință... 
Rămânem cu inefabilul..... 
A obosit marea. 
Se retrage. 
Inocente fire de nisip....... 
Albena 16 iulie 2016 
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Oraşul meu 
 
Visez mereu un oraş fantomă 
Cu case înalte şi străzi înguste 
Cu porţile ferecate zi şi noapte.... 
Atît de înguste, 
Încît e de ajuns să deschizi o fereastră 
Şi să-i oferi o cafea vecinului, 
Peste lumi. 
 
Păpuşi de porţelan dansează 
Pe străzile înguste, 
Se aşează în vitrinele deschise 
Şi citesc Boccaccio. 
 
 
 
 

 
Paiaţe râd pe străzi,  
În clădiri aulice 
Şi ajung în turnul celor uitaţi. 
 
M-am îndrăgostit de treptele săpate în stâncă 
De pietrele din caldarâm. 
Le-am străbătut până au devenit transparente 
 
Ziua caut grădinile secrete, 
Seara plutesc în gândul meu 
Spre alt oraş din alt vis, 
Cu amfiteatru şi porticuli, 
Cu pieţe publice şi statui. 
Ca seara să adorm pe treptele de marmură 
Ale aceleiaşi catedrale. 

(Florența) 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 

…Eternitatea în ora 
trecătoare 

 
u aproape patru decenii în urmă, Paul 
Ricoeur coordona un volum grupînd mai 
multe studii despre timp semnate de 

filosofi, istorici, teologi, sociologi, printre autori 
numărîndu-se Hans-Georg Gadamer, Abel 
Jeanniere, Ted Honderich, Louis Gardet, Arnold J. 
Toynbee. În introducerea la volum Paul Ricoeur se 
întreba cum era posibil ca în aceeași lucrare să se 
confrunte opiniile contrare ale filosofului analitic, 
atent să reducă discursul nostru despre timp al un 
minimum conceptual, și cel al gînditorului 
meditativ preocupat să înalțe experiența timpului 
la un maximum spiritual. Cum este posibil ca 
vorbind despre timp, unul să spună cît mai puțin, 
iar altul cît mai mult? Filosoful analitic și filosoful 
meditativ nu se contrazic, mai curînd nu se 
întîlnesc; unul este preocupat să vorbească despre 
timp, celălalt despre “experiența profundă” a 
timpului, unul urmărește economia conceptuală, 
celălalt intensitatea spirituală. Unul dintre 
misterele cele mai insondabile pentru omul care 
încearcă să înțeleagă propria existență este cel al 
naturii timpului. Timpul, dincolo de obiectivitatea 
(?) măsurării sale, dincolo de subiectivitatea trăirii 
interioare, este una din pecețile infinitului, un 
subiect captivant și deopotrivă nebulos. Sigur, 
timpul este una din pecețile infinitului; alături de 
el sînt spațiul, dar și succesiunile numerice, 
subiecte care au preocupat din cele mai vechi 
timpuri astronomi, filosofi, matematicieni, teologi 
în încercarea de a surprinde trăsăturile 
caracteristice ale infinitului. Ce este infinitul? O 
întrebare căreia îi caută răspuns Brian Clegg într-o 
carte recent tradusă în limba româna: Scurtă 
istorie a infinitului, București, Editura Nemira, 
colecția “Anticipația”, traducere din limba engleză 
Vlad Lupescu, 2016, 264 p. 

Fie că a privit bolta înstelată, fie că a gîndit la 
șirurile de numere, din străvechi timpuri omul a 
fost preocupat de ideea de infinit. Pitagora, Platon, 
Aristotel sînt cîțiva dintre iluștrii filosofi greci 
interesați de cercetarea infinitului; pitagoreicii 
socoteau că “ce este dincolo de cer” este infinit, în 
vreme ce Platon credea că infinitul poate încăpea 
în univers; Aristotel era convins de infinitatea 
timpului, de existența infinitului, de întinderea 
nemărginitului univers (“Dar cel mai important 

lucru care creează o dificultate comună pentru toți 
este faptul că numărul pare că este infinit, pentru 
că în reprezentare el nu se epuizează, ca și 
mărimile matematice, și ceea ce este dincolo de 
cer.”) Pentru Pitagora “totul este număr”, 
numerele reprezentînd cărămizile universului, 
numerelor de la unu la zece fiindu-le atribuite 
proprietăți caracteristice. De la unu la googol, 
adică 1 urmat de 100 de zerouri, este cam tot atît 
cît de la minusculul grăunte de nisip la numărul 
firelor de nisip care ar acoperi mările și vîrfurile 
munților, infinitul despre care scria Arhimede într-
una dintre cele mai ciudate cărți din istorie, 
Calculul firelor de nisip. Brian Clegg îmbină 
paginile despre numere și fracții cu cele despre 
filosofii antici, cu gîndurile lor despre număr și 
infinit, paginile despre celebrele și eigmaticele 
paradoxuri ale lui Zenon din Elea cu cele despre 
misterul versurilor lui William Blake (“Să vezi 
Lumea în grăuntele minuscul de nisip / Și-întregul 
Paradis locuind o floare, / Strînge-n palma mîinii 
Infinitul fără chip / Și Eternitatea în ora 
trecătoare”). Plotin a fost unul dintre filosofii antici 
care a susținut că Dumnezeu, pentru el Unul, era 
infinit; Augustin avea să fie cel care a apropiat 
concepția platoniciană de creștinism, “de fapt, 
scrie Brian Clegg, el avea să argumenteze nu 
numai că Dumnezeu este infinit, ci și că poate avea 
de-a face cu infinitul și-l poate conține.” Pînă la 
infinit, Augustin cercetează numărul șase despre 
care  afirmă că este unul perfect, fiind alcătuit din 
unul, doi și trei, care și prin adunare și prin 
înmulțire dau cifra șase. Trecînd la cele eterne, la 
cosmologie, la numerele care continuă la nesfîrșit 
Augustin este convingător cînd scrie despre 
infinitul cuprins în divinitate: “Deși nu există o 
numărătoare a numerelor infinite, infinitatea 
numărului nu Îi este neînțeles Lui, a cărui 
înțelegere este infinită. Iar dacă tot ce este înțeles 
este definit sau făcut să fie finit de înțelegerea celui 
care cunoaște, atunci tot infinitul este inefabil finit 
pentru Dumnezeu, căci este cuprins de 
cunoașterea Sa.” Unul dintre marii teologi 
medievali, Toma de Aquino, susținea că nimic 
creat nu poate fi infinit, argumentînd cum creația 
poate fi finită chiar dacă Dumnezeu este infinit. 

 

C 
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De multe ori infinitul era sau mai este încă 
văzut ca o iluzie, “fiind la fel de intangibil ca și 
capătul curcubeului, dar o țintă utilă”, scrie Brian 
Clegg, iar faptul că Wallis folosește primul 
simbolul ∞ pentru infinit nu-l apropie sub aspectul 
percepției sale. “Dacă am atribuit un simbol pentru 
infinit, am devenit oare fluenți în limbajul 
matematicii infinitului? Nicidecum”, întreabă și 
răspunde Brian Clegg amintind contribuțiile lui 
Cusanus, Copernic, Galilei, Newton sau Leibniz. 
Ultimii doi au lucrat independent la calculul 
infinitezimal, au dezvoltat metoda fluxiunilor, 
Newton ferindu-se ca nu cumva Leibniz să-i fure 
ideile. Dincolo de conflictul dintre cei doi, Leibniz 
rămîne creatorul calculului diferențial; dar în 
conflictul teoretic al celor doi apare un al treilea, 
episcopul anglican Berkeley, cel care va insista 
pentru recunoașterea importanței matematicilor 
moderne care descuie tainele geometriei și ale 
naturii. Dar infinitul nu se lăsa prins așa ușor, 
“infinitul îmi chinuie gîndurile”, scria Alfred de 
Musset, dar nu numai pe ale lui, ci și pe ale unei 
alte pleiade de matematicieni iluștri din secolul al 
XIX-lea; unul dintre aceștia a fost Bernhard 
Bolzano care explorează granița dintre 
matematică și filosofie, reprezentată de infinit, 
“adevăratul” infinit găsindu-se doar în Dumnezeu, 
în absolut; în cartea sa Paradoxurile infinitului, 
Bolzano studiază natura mulțimilor și seriilor 
infinite. Urmașul său a fost Georg Cantor, cel care 
“a dat jos infinitul de pe piedestalul lui virtual, 
expunîndu-l vederii publice”, după plastica 
exprimare a lui Clegg. Cantor a luat conceptul de 
infinit și de număr infinit ca punct de plecare al 
cercetărilor sale, fondînd o aritmetică a infinitului, 
creînd un număr transfinit ordinal. Cantor s-a 
apropiat la propriu de infinit mai mult decît duce 
mintea omenească și asemenea altor 

matematicieni importanți capacitatea sa de 
concentrare s-a diminuat. “Teoria multimilor a lui 
Georg Cantor a deschis o poartă. A fost o realizare 
extraordinară, dar periculoasă, întrucît teoria 
mulțimilor s-a apropiat cu studiul său de infinitul 
posibil”, afirma Brian Clegg. 

Că îl recunoștem sau nu, că îl intuim sau nu, 
infinitul există dincolo de percepția sau acceptul 
nostru; David Hume spunea că problema cea mai 
mare a infinitului este incapacitatea noastră de a 
ni-l imagina, “capacitatea minții noastre nu este 
infinită”. Așadar un subiect fascinant, misterios, 
dar o temă dificilă, confruntînd capacitățile 
noastre limitate de înțelegere cu nemărginitul, fie 
el temporal, spațial, numeric. Brian Clegg reușește 
să ne apropie de infinit și conceptualizarea sa într-
o abordare clară, explicită, istorică de la Arhimede 
și Pitagora la Cantor și W. Quine, îmbinînd 
armonios stilul alert, presărat cu glume, și 
demonstrația matematică. Avem conștiința 
înnascută a morții, trăim experiența vieții, 
irevocabilitatea trecutului și imprevizibilitatea 
viitorului, prin puterea spiritului și a imaginației 
putem concepe infinitul; în aceasta constă misterul 
timpului: tot ceea ce întîlnim în realitate este 
limitat, dar imaginația noastră nu cunoaște limite 
peste care să nu treacă. Poate că una dintre cele 
mai frumoase descrieri ale “nașterii” timpului este 
cea făcută de Platon în dialogul Timaios unde scrie 
despre părțile timpului (a fost, este, va fi), despre 
atribuirea lor greșită existenței veșnice, mai puțin 
cînd spunem este  care se potrivește faptului 
actual, în vreme ce a fost și va fi pot fi enunțate 
numai despre devenirea ce se desfășoară în timp, 
“căci acestea sînt mișcări, pe cînd ceea ce este 
veșnic identic și imobil nu poate deveni nici bătrîn, 
nici mai tînăr prin trecerea timpului.” Alcmeon din 
Crotona spunea că toți oamenii trebuie să moară 
pentru că sînt incapabili să lege sfîrșitul lor de 
începutul lor. Omul este conștient de ciclurile 
naturii, așa cum este conștient de moartea sa, ceea 
ce îl face să creadă că poate folosi timpul, 
concepîndu-l in abstracto. De la filosofii greci pînă 
la concepțiile moderne, infinitul a cunoscut 
interpretări diferite; la începuturi, termenul care 
exprima infinitul era apeiron (nedeterminat, 
nedefinit, nelimitat), apoi epicurienii l-au 
identificat cu vidul, făcînd din atomi condiția 
originală a universului. Creștinismul a elaborat o 
concepție pozitivă a infinitului, Dumnezeu și 
lumea regăsindu-se conciliați în aceeași esență 
divină. Paul Klee este autorul unui tablou numit 
Angelus novus, expresie a unei transcendențe 
imanente, a unui zbor imobil, o pasăre în zbor 
către viitor, cu privirea îndreptată înapoi, un da 
spus vieții sau, cum ar fi spus Nietzsche, un da 
spus “unei singure clipe”, un da spus astfel întregii 
existențe, unei singure clipe care exprimă 
eternitatea. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 

 

Lumina întreită a Cuvântului 
cunoștință, conștiență, conștiință 
 

Disciteque o miseri! Et rerum cognoscites causas! 
Quid sumus? Et quidnamvicturi gignimur? … Ordo 

Quid datus… humana qua parte locates es in re? 
Persius1* 

 
m văzut și am întâlnit adesea oameni care nu știu să folosească anumite cuvinte pentru a descrie 
o  stare sau un fapt. Și cel mai des am întâlnit aceste greșeli în presa de toate tipurile. Este vorba 
despre folosirea incorectă a cuvintelor cunoștință, conștiență, conștiință. 

Este greșit să folosim expresia "și-a pierdut conștiința" sau "cunoștința" când varianta corectă este 
aceea în care ar trebui utilizat cuvântul "conștiență".  Atunci când, spre exemplu, un om leșină, el își 
pierde conștiența, adică starea în care ne aflăm când suntem treji și putem gândi. Lingvistic se observă în 
numeroase limbi ale pământului diferențe asemenea limbii române care definesc diferit aceste noțiuni: 
engleza, hindi, swahili, idish, suedeză, vietnameză, turcă, samoană, celtica scoțiană, lituaniană, javaneză, 
chineză, cebu etc.  

 
 

Cunoștința 
 

Eventuala demarcație între filozofie și știință  
a fost făcută posibilă prin ideea că esența 
filozofiei era „teoria cunoașterii”, o teorie 

distinctă față de științe  
pentru că stătea la baza acestora...  

Fără această idee, a unei „teorii a cunoașterii”,  
este dificil de imaginat ce ar fi fost „filozofia”  

în epoca științei moderne. 
Richard Rorty1  

 
CUNOȘTÍNȚĂ, cunoștințe, s. f. 1. Cunoaștere. ◊ (Mai ales în 
e x p r . ) A avea (sau a lua) cunoștință de ceva = a ști, 
a cunoaște, a fi informat. N-am decît să iau cunoștință de ce 
s-a întîmplat. DUMITRIU, N. 121. Ajungînd la curtea 
împăratului vecin, luă cunoștință... de împrejmuirea curții. 
ISPIRESCU, L. 76. Pasămite aveau zmeii cunoștință de 
vitejia lui. ISPIRESCU, L. 221. A aduce (ceva) ia 
cunoștința cuiva = a informa pe cineva despre ceva, a 
face cunoscut. M-o trimis... să aduc la cunoștința măriei-
voastre, că el, cică, poate să vă facă podul. CREANGĂ, P. 80. 
A aduce la cunoștința publică = a da de știre tuturor. În 
cunoștință de cauză = cunoscînd bine ceva. Liberul-
arbitru nu este deci nimic altceva decît capacitatea de a 
decide în cunoștință de cauză. ENGELS, A. 134. A-și pierde 
cunoștința = a nu mai ști de sine, a leșina. Și ca să vă bag 
în ceață de tot, mai există expresia "a-și pierde 

                                                 
1 *Satirele lui Persius, G.G. Ramsay, 1918, citat de Joseph de 
Maistre, Istorie și Masonerie, Ed. Amarcord, 1995 
1 Richard Rorty Filozofia și oglinda naturii 

cunoștința", care este corectă, atâta timp cât odată cu 
conștiența se pot pierde elementele vizibile de legătură cu 
mediul înconjurător și nimeni nu mai poate aprecia 
funcțiile creierului și ascendența sufletului ori arcurile 
reflexe din subconștient în strânsă legătură cu cele divine.  
♦ (Rar) Minte, rațiune, judecată. ◊ E x p r .  A-și veni în 
cunoștință = a-și veni în fire după o rătăcire a minții, a 
recăpăta judecata normală. Să o lăsăm singură... poate că 
și-a veni in cunoștinți. ALECSANDRI, T. I 208. 2. (La pl.) 
Totalitatea noțiunilor, ideilor, informațiilor pe care le are 
cineva într-un domeniu oarecare. Bogate cunoștințe 
lexicografice. 3. Persoană pe care vorbitorul o cunoaște, cu 
care are legături de prietenie. Lipseau tocmai cunoștințele 
cu care ai fi putut să faci conversație, să te înveselești. Nu 
fuseseră invitate sau ținuseră să lipsească într-adins. PAS, 
L. I 227. Judecătorul îmi era veche cunoștință. C. PETRESCU 
S. 182. Și ce frumos scrisesem, domnule! a zis Niță, mîhnit, 
cunoștinței sale. CARAGIALE, O. II 244. ◊ E x p r .  A face 
cunoștință cu cineva=a lega relații sociale cu o persoană. 
Acolo am făcut cunoștință cu o mulțime de contese și de 
prințese. ALECSANDRI, P. 313. Generalul Mavru a făcut 
cunoștință cu Nicu Bălcescu. GHICA, S. A. 144. (Familiar) A 
face cuiva cunoștință cu cineva = a înlesni cuiva să intre 
în relații sociale cu altul, a prezenta pe cineva cuiva. Am 
să-ți fac cunoștință și cu doi prieteni ai mei. PAS, Z. I 126. – 
Pl. și: cunoștinți (SADOVEANU, Z. C. 188, NEGRUZZI, S. II 
148). 
CUNOȘTÍNȚĂ s. 1. pregătire, (înv.) știínță. (Nu avea nici o 
~ în acest domeniu.) 2. (la pl.) carte, cultură, instrucție, 
învățătură, pregătire, studii (pl.), (înv. și pop.) slóvă, (înv. 
și reg.) cărturăríe, (reg.) scrisoáre, (înv.) mínte, 
pricopseálă, pricopsíre. (Lipsit de ~; posedă multe ~.) 3. (la 
pl.) elemente (pl.), noțiuni (pl.). (Cîteva ~ despre...) 4. 
informație, știre, veste, (prin Transilv.) hir, (înv.) 
mărturíe, pliroforíe, știínță. (Ai vreo ~ despre el?) 5. relație 
(Ai vreo ~ la minister?) 2 

 

                                                 
2 Definițiile sunt preluate din DEX 

A 
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Cunoașterea poate include informațiile 
sensitive, sensoriale sau abilități dobândite prin 
experiențe ori educație, raportând primul arc 
reflex, cu aspect implicit (cum ar fi abilitatea 
practică sau expertiza) sau explicită (cum ar fi 
înțelegerea teoretică a unui subiect) și poate fi mai 
mult sau mai puțin formală sau sistematică. Platon 
a dat faimoasa definiție a cunoașterii drept 
„convingere adevărată justificată”. Cu toate 
acestea, nu există o singură definiție a cunoașterii 
unanim acceptată și sunt numeroase teorii care 
încearcă științific sau filosofic să explice ori să 
reprezinte verbal acumularea de cunoștințe prin 
procese cognitive complexe: percepție, 
comunicare care să conducă mai departe 
încreierul uman la asociere și raționare, ceea ce se 
leagă în timp cu capacitatea de conștientizare, cea 
care, eu consider, că  aparține tuturor ființelor nu 
numai a celor umane.  

 
Antropologia, la care am făcut apel în studiul 

științific a omului (Homo sapiens) este descrisă ca 
o disciplină holistică care se ocupă de studiul 
tuturor oamenilor, din toate epocile și tratează 
toate dimensiunile umanității. În centrul acesteia  
se află ideea de cultură și noțiunea că aceasta 
reprezintă specia umană, că specia noastră și-a 
dezvoltat o capacitate universală de a concepe 
lumea simbolic, de a preda și învăța astfel de 
simboluri în mod social și de a transforma lumea 
(și pe noi înșine) pe baza acestor simboluri. Nu 
trebuie eludată  teoria că fără o legătură cu mediul, 
cu natura din care omul face parte, nu am putea 
explica implicarea acestuia în existența sa.  La 
început antropologia era o știință a istoriei, 
inspirată de triumful metodei științifice în științele 
naturale, antropologii secolului al 19-lea 
considerând că fenomenele socio-culturale erau 
guvernate de legi și principii care pot fi 
descoperite. Această convingere, existentă încă 
înainte ca științele sociale să-și formeze teorii și 
metode, era dublată de viziunea iluministă a 
umanității, încrezătoare în emanciparea socio-
culturală a oamenilor și critică față de 
îndepărtarea acestora de natura lor inocentă. 
Această dublă sensibilitate, față de tradițiile 
culturale (tradiție) și față de procesele schimbării 
sociale (modernizare), rămâne preocuparea de 
bază a acestei viziuni. După Wikipedia, antropolo-
gia cuprinde antropologia culturală/ socială, care 
studiază evoluția, condițiile de trai, relațiile între 
oameni și instituții și modul în care aceștia 
performează simbolurile socio-culturale - 
cercetarea presupunând, de regulă, o interacțiune, 
cea lingvistică, care studiază limba și limbajul în 
contextul lor socio-cultural, ca sistem simbolic și 
de comunicare (Edward Sapir și Benjamin Lee 
Whorf), antropologia fizică, care studiază 
alcătuirea corpului uman din punct de vedere 

biologic, și trăsăturile distincte ale raselor umane, 
modificarea acestor aspecte biologice pe parcursul 
evoluției omului și antropologia arheologică, care 
studiază preistoria (dar și cultura modernă), a 
umanității pornind de la obiectele rămase în urma 
trecerii oamenilor. 

 
Am apelat la aceste  noțiuni pentru a putea 

înțelege și dificultățile separării funcțiilor 
sistemului nervos și înțelegerea metodelor 
epistemologice pornind de la definiția lui Platon 
care afirma faptul că în cunoaștere trebuie 
întrunite trei criterii esențiale: să fie justificată, 
adevărată și credibilă.  Ceea ce descriam și eu 
într'o prelegere anterioară, Wittgenstein a 
observat, urmărind paradoxul lui Moore, că există 
subiectivitate în decodarea informațiilor primite 
de creier și coroborarea dintre acestea să difere 
chiar dacă traducerea lor conduc spre aceeași 
decriptare și definire a senzațiilor receptate. El 
continuă să argumenteze că acestea nu corespund 
unor stări mentale distincte, ci mai degrabă unor 
modalități distincte de a vorbi despre convingere. 
Mișcarea și acțiunea urmează să fie tălmăcite în 
următoarele acte de interpretare fizică și 
metafizică în imagini, sunete, mirosuri, gusturi ori 
sensații tactile. Ceea ce diferă nefiind starea 
mentală a vorbitorului, ci activitatea în care acesta 
este implicat, implicând la filosof tălmăcirea 
ulterioară prin limbaj. El privea cunoașterea ca un 
caz de recunoaștere a familiarității. Mergând pe 
această idee, „cunoașterea” a fost reconstruită ca 
un concept separat, care evidențiază trăsăturile 
relevante, dar care nu este ilustrat în mod adecvat 
de nicio definiție clasică. De aceea mi s'a părut 
necesară intervenția mea de a defini, diferenția și 
lămuri în această prelegere primul act de 
interacțiune a sistemului nervos de reflexele 
motorii care explică construcția unui model de 
acțiune în mintea omului și trecerea pe mai 
departe la identificarea asemănătoare compu-
terelor moderne în memoria glială, explicitarea 
cauzală și utilizarea informațiilor pentru a realiza 
o anume transformare de stare în realitate, cu 
valorizarea acestora și evaluărea consecințelor 
rezultatelor dobândite prin cunoaștere. Urmând 
calea funcției cognitive ce implică al doilea act 
reflex, cel al conștienței.  

 
Deci antropoepistemologic diferențele sunt 

clare: spirit, suflet și trup, conștiință, conștiență și 
cunoaștere, supuse în întregime arcurilor reflexe 
recunoscute ca determinante pentru viața omului 
în lumină. Dar, de fapt, să mă opresc puțin la a 
explica ce înseamnă epistemologie (ἐπιστήμη). 
Aceasta este o ramură a filosofiei3 care se ocupă cu 
teoria cunoașterii științifice, contrară cuvântului 

                                                 
3 wikipedia 
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doxa, care însemna părere, opinie, deci o 
cunoștință nesigură. Pe lângă generalizările asupra 
procesului cunoașterii științifice se procedează și 
la o analiză critică din perspectiva teoriei generale 
a cunoașterii umane ca de exemplu prin 
descoperirea supozițiilor filozofice preexistente în 
teoria și metoda utilizată de omul științei. 
Epistemologia descinde din latura cognitivă a 
filozofiei și se încadrează în teoria științei 
desemnată prin termenul de metaștiință sau 
scientologie, inserându-se în grupul disciplinelor 
ce studiază știința alături de istoria științei, 
metodologia științei, sociologia științei, economia 
știiinței, psihologia științei, logica științei, etc. 
Dintre marile minți ale omenirii care s'au 
preocupat de această cunoaștere trebuie să'i 
amintesc într'o ordine aproximativ cronologică pe 
Empedocle, Sir Francis Bacon, Roger Bacon, René 
Descartes, Galileo Galilei, Isaac Newton, Robert 
Grosseteste, Immanuel Kant, Thomas Kuhn, Imre 
Lacatos, Ștefan Lupașcu, Ernst Mach, Noam 
Chomsky, Mihai Drăgănescu, Charles Pierce, Sir 
Karl Popper, Bertrand Russell etc. 

 
Mă opresc la două mari personalități care 

merită atenția noastră. Sir Francis Bacon, care a 
pledat dintru începutul nașterii științei moderne, 
pentru inventarierea cât mai exactă a rezultatelor 
științei. Astfel el  obține o clasificare în funcție de 
trei criterii (ce presupun "diviziunea sufletului") - 
memoria, imaginația, rațiunea, diferențiind istoria 
naturală sau civilă ca o știință a memoriei, poezia 
narativă sau dramatică și parabolică drept o știință 
a imaginației, iar pentru științele rațiunii 
(domeniul filosofiei), elaborând filosofia primă 
(știința axiomelor), știința despre Dumnezeu 
(teologia), știința despre natură (speculativă: 
fizica-cauze materiale și eficiente; metafizică-
cauze formale și finale), știință despre om 
(practică: mecanica; magia naturală - arta 
invențiilor), și a continuat cu domeniul logicii și 
moralei. El a accentuat și asupra eliberării 
spiritului uman de sub tirania diverselor erori, 
prejudecăți și iluzii, denumite de el idoli (ai 
tribului, care țin de natura umană și se pot clasifica 
în simțuri și intelect; ai peșterii, determinați de 
educația fiecărui om, are un caracter individual; ai 
forului sau pieții publice, prin care sunt desemnate 
neconcordanțele limbajului cu viața reală, cu 
societatea; ai teatrului, generați de autoritatea 
tiranică a vechilor sisteme filosofice bazate pe 
eleganță și coerență), elaborând și un tabel al 
esenței și prezenței (cazuri în care o natură simplă 
se manifestă - ce cauzează ea?), tabel al deviației 
sau absenței (cauze în care natura simplă e 
alterată sau lipsește) și un tabel al gradelor sau 
comparației (cazuri în care natura simplă variază, 
astfel încât se pot identifica grade de variații ce se 
pot compara). El este inițiatorul empirismului și 

senzualismului modern: faptul că simțurile ne dau 
cunoștințe certe și constituie izvorul tuturor 
cunoștințelor. De la acestea pornesc toate 
manifestările ulterioare alke funcțiilor superioare 
ale creierului4. Francis Bacon a scris și o celebră 
utopie, Noua Atlantidă, imaginând o societate 
organizată pe baze raționale, științifice, neputând 
însă să (limitele științei moderne!) să explice 
implicarea diferitelor funcții ale creierului în cele 
trei tipuri de cunoaștere: filozofia divină (a puterii 
lui Dumnezeu), filozofia naturală (a diferențelor 
naturale), filozofia umanului (a cunoașterii de 
sine). 

 
Ștefan Lupașcu pornește în eseul Cele trei 

materii5 de la teoria conform căreia realitatea este 
structurată pe trei niveluri de materialitate - 
materia este forma „unei sistematizări energetice 
dotată cu o anumită rezistență”, prin urmare orice 
obiect al cunoașterii este un ansamblu de 
evenimente energetice, rezultatul armoniei dintre 
forțe antagoniste aflate în conflict, de unde și 
faptul că întreaga realitate este un sistem de 
sisteme aflate în complexitatea trei tipuri de 
structuri: un sistem de sisteme cu antagonism 
simetric, al stării T și alte două sisteme aflate în 
echilibru disimetric, inverse unul altuia, dominate 
de un anumit dinamism sau sistem în care relațiile 
de antagonism sunt mai slabe, ceea ce le conferă 
acestora un aspect mai pronunțat de materialitate. 
Cele trei materii sunt deci: materia-energie fizică 
(pozitivă), materia-energie biologică ( negativă) și 
materia-energie cuantică similară energiei psihice, 
fiecare corespunzând la trei tipuri de cauzalitate, 
trei tipuri de spațio-temporalitate, trei tipuri de 
sisteme și sistemogeneze, trei tipuri de structuri și 
tot atâtea tipuri de dialectici. De aici și teoria sa că 
omul este exponentul ontic al dialecticii T iar tripla 
sa structurare: fizică, biologică și psihică care pot 
analiza disocierea sa psihică, estetică, etică și 
religioasă. Acestea toate pornesc de la cunoaștere. 

 
Așadar să trecem la cel de-al doilea pas al 

prelegerii noastre – conștiența. 

 
 
 

                                                 
4 Francis Bacon pune astfel în opera sa principală Novum 
Organum (1620) bazele metodei inductive, caracterizată prin 
folosirea analizei, comparației, observației și experimentului. 
Considerând lumea ca fiind de natură materială, iar mișcarea ca 
o proprietate inalienabilă a materiei, Bacon recunoaște 
existența a multiple forme de mișcare și a diversității calitative 
a naturii. Accentuarea unilaterală a rolului analizei și al 
inducției în cunoaștere, în detrimentul sintezei și al deducției, 
conceperea pur analitică a experimentului (menit să separe 
unele de altele 'formele' sau 'naturile' prezente în corpuri 
pentru a determina esența fiecăreia) au conferit metodei 
baconiene un caracter metafizic (nondialectic). 
5 Ștefan Lupașcu, Cele trei materii, 1960 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Grosseteste&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Grosseteste&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1620
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Compara%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Observa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Experiment
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Conștiența 
 

Viul este și un rezultat al neformalului care 
acționează  

ca o sursă euristică fenomenologică.  
Și materia nevie poate proveni din sursă 

euristică6,  Fenomenologică, din ortosensuri 
generate de informaterie,  

dar odată produs cuplajul cu lumatia,  
producerea de ortosensuri încetează. 

Mihai Drăgănescu7 

 
CONȘTIÉNȚĂ s. f. faptul de a fi conștient; stare 
caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la 
stimuli interni sau externi. (< fr. conscience, lat. 
conscientia) 
CONȘTIENȚA desemnează o stare corticală particulară, 
caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la 
stimuli interni sau externi, marcând o conștientizare a 
persoanei proprii și a mediului ambiant. Conștiența 
reprezintă un aspect al funcționării creierului, este deci un 
fenomen nervos, propriu organismelor posesoare de 
sistem nervos central bine dezvoltat, devenind progresiv 
mai complexă pe măsura dezvoltării filogenetice și 
atingând gradul maxim la om odată cu apariția limbajului 
– fenomen esențial, care a contribuit la dezvoltarea ei. 

 
Deci, cum am afirmat anterior, funcția 

cognitivă implică conștiența subiectului, implică 
capacitatea acestuia de a modela realitatea în 
mintea sa, de a se modela pe sine ca agent purtător 
de conștiență și creator de cunoaștere, dar și de a 
se separa de modelele de sine și de realitate, 
tratându-se pe sine ca sursă a modelării și 
conștientizării modelării realității. Dacă e să 

                                                 
6 Metodă de studiu și de cercetare bazată pe descoperirea de 
fapte noi; arta de a duce o dispută cu scopul de a descoperi 
adevărul (DEX).  
7 Mihai Drăgănescu (1929-2010), Inelul lumii materiale, Ed, 
Științifică și Enciclopedică, București, 1989. A  lucrat la un 
proiect “structura - modelare fenomenologică, conceptuală și 
simbolică“, bazat pe filozofia sa originală a științei elaborată 
anterior, între 1977-1993. Printre obiectivele acestui proiect: 
de a aduce idei noi în metodologia științei și de a dezvolta teorii 
orthophysice (structural-fenomenologice) ale realității fizice și 
informaționale, a proceselor mentale conștiinței. Lumatia «este 
un concept filosofic desemnând o componentă a materiei 
profunde, componentă care, cu informateria, formează un 
„binom“ al nașterii universurilor, o "matrice a lumii"» (Ion 
Pachia Tatomirescu, Dicționar estetico-literar, lingvistic, religios, 
de teoria comunicației..., Timișoara, Editura Aethicus, 2003, p. 
221). Lumatia intră în sinonimie parțială cu termenul 
de materie în accepțiunea lui Aristotel, «cu deosebirea că forma 
pe care ea o poate lua depinde de cuplajul cu informateria»; 
«lumatia este materie profundă nestructurată, care nu se poate 
structura de la sine, ci numai de către 
informaterie; lumatia reprezintă o materie suport cu caracter 
energetic care ar rămâne în nemișcare și echilibru total dacă nu 
ar interveni al doilea principiu, informateria; lumatia și 
informateria constituie matricea fundamentală a 
lumii; lumatia informată prin cuplajul cu informateria ia forma 
materiei unui univers.» (Mihai Drăgănescu, Inelul lumii 
materiale, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989, 
p. 240). 
 

sintetizăm diversele surse conștiența este 
proprietatea sistemului cognitiv de a se identifica, 
diferenția structural și dinamic, poziționa și 
orienta intențional operant, în diferite cuplaje cu 
sine și prin sine cu mulțimea stărilor ambientului. 
Cunoașterea umană implică socializare interactiv 
cognitivă, ea se desfășoară într-un spațiu natural 
amenajat, spațiul real-social, alcătuit din informații 
prelucrate ale realității, cunoaștere pur umană și 
din mulțimea efectelor acțiunilor cognitive. 
Membrii societății își descriu și comunică între ei, 
atât propriile individualizări, performanțe și 
opțiuni cognitive cât și pe ale semenilor lor, 
conducând la cooperare cât și la conflict în spațiile 
cunoașterii cu toate consecințele cunoscute. Mulți 
separă, după cum am descris, cunoașterea în 
concret și abstract. Cunoașterea concretă poate fi 
practică sau intuitivă.  

Cunoașterea practică vizează realizarea 
directă a unei forme sau mulțimi de forme cu 
proiectarea și realizarea mentală de obiecte, 
funcții și utilități proprii materiei, de unde intuiția, 
conceptualizarea, predictibilitatea, realizate cu 
predilecție în lobii frontali ai creierului.   

Cunoașterea abstractă este acțiune corelantă 
între serii de familii de forme sau familii de 
proprietăți, care conduc la o anume stare sau o 
dependență precisă între o serie de stări, definiții 
pe care le întâlnim în wikipedia și alte surse, 
regulile de conectare între acțiunile operante și 
traseul conexiunilor argumentate putând fi 
înglobate în cel de-al doilea arc reflex ca 
proprietate a sistemului nervos uman, dar și al 
viului existent ca viață în celelate componente ale 
materiei cunoscute. 

Acestea pot lega în acte ce evaluează variabile 
ambigue precum valori, atitudini, legături 
sufletești, emoții, contacte, cooperări și conflicte 
umane. De aceea în cultură identificăm o 
cunoaștere concretă, definibilă, asamblabilă și 
comunicabilă gestual și lingvistic ce construiește 
principii și metode de creație muzicală, picturală, 
dramatică, coregrafică sau literară. La bază lumea 
vizibilă definită prin cunoaștere se intrică cu 
educația, zestrea genetică și aportul noetic, ceea ce 
realizează  nativ sau dobândit arta vizuală, 
compoziția muzicală, opera literară etc, definit ca 
talent, experiențã și har creativ.  Trăirile personale 
emotive și conceptuale, au  în esență eticul care 
subzistă în cultura a numeroase generații timp de 
decenii, secole sau milenii, opere ce transced și 
formează personalitatea umană, îi dăruie valori, 
imbolduri creative și criterii estetizante. 
 

Pentru a reflecta asupra conceptului celui de-
al doilea act reflex preiau o clasificare a conștienței 
în: 
 conștiența elementară, care asigură nivelul de 
veghe, de vigilență, de prezență temporo-spațială 
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(al cărei substrat neurofiziologic este prezent atât 
la om, cât și la animale), adică de trezie fizică și 
spirituală, reflectarea în SNC a evenimentelor din 
lumea înconjurătoare prin percepție; 
 conștiența operațional-logică în care procesele 
intelectuale, perceptuale și de gândire au coerență 
și reflectă realitatea în mod real, subliniind 
încadrarea noastră în lumea materială, realizată 
prin memorie și de stocaj continuu de informații 
asupra evenimentelor interne sau externe 
individului ca trup prin cunoaștere, atenție, 
activitate volitivă, afectivitate, excitabilitate 
cerebrală, impunând sistemului nervos inițial 
starea de veghe; 
 conștiența axiologică, de opțiune pentru 
anumite valori, desemnând funcția de sinteză 
integrativă a întregului sistem nervos a mesajelor 
obținute prin aferențele senzitivo-senzoriale din 
mediul extern sau intern al organismului în funcție 
de criteriile sociale. 

Deci admitem existența și funcționarea unui 
complex de sisteme aferente senzitivo-senzoriale 
și a unor centri coordonatori, flexibili funcțional, 
care înregistrează, transformă, decodifică în mesaj 
cerebral și coordonează efectele stimulilor. La 
nivelul centrilor mesajele capătă o anumită 
semnificație, sunt integrate, iar răspunsurile sunt 
ulterior îndreptate pe căi eferente. Anatomic se 
descriu formațiuni nervoase responsabile de 
activarea și de trezirea corticală, respectiv de 
întreținerea stării de veghe: formația reticulară a 
trunchului cerebral (îndeosebi din mezencefal, 
constituind sistemul activator ascendent (SAA), 
care deține rol fundamental în menținerea stării 
de veghe, fără de care discriminările senzitivo-
senzoriale, ca și efectele eferente adecvate, ar fi 
imposibile, talamusul, cuprinzând sistemul de 
proiecție difuz talamic (S.P.D.T.); hipotalamusul 
posterior care ca și S.P.D.T. face parte de asemenea 
din formația reticulară,  scoarța cerebrală și, în 
special allocortexul, rinencefalul, sistemul limbic, 
cornul lui Ammon, hipocampul și amigdala. De la 
acești centri se găsesc conexiuni care conduc 
excitanții către cortexul cerebral țintit, căi ce 
primesc impulsurile nervoase de la receptorii 
specializați pe căi pansinaptice, axonale și 
proiecțiile  multisenzoriale multisinaptice ce sunt 
proiectate difuz pe întreg cortexul, ce mențin o 
depolarizar a neuronilor cerebrali, subliminară, ce 
determină cortexul în stare de veghe sau de alertă, 
facilitând acțiunea impulsurilor senzoriale și 
asociative specifice cu sediul la nivelul S.R.A. din 
trunchiul cerebral. Toate aceste elemente, precum 
și interconexiunile lor trebuie să rămână intacte 
pentru ca starea de conștiință să fie normală. 
Oricare dintre aceste formațiuni au nevoie de 
integritate anatomică, activitate metabolică 
normală (oxigenare corespunzătoare, metabolism 
glucidic intracelular normal etc.), homeostazie 

hidro-electrolitică și acido-bazică etc, 
neuroștiințifiv vorbind. Aceste date pur tehnice 
sunt necesare pentru înțelegerea mecanismelor 
intime ale conștienței,  existând mulți factori care 
pot determina dereglări de conștiință sub aspecte 
diferite, de la tulburări ușoare – cum ar fi stările de 
agitație, obnubilare, letargie, până la abolirea 
completă a acesteea în starea de comă, cum ar fi 
traumele, infecțiile, intoxicațiile exogene cu toxine 
neuro- și psihotrope, dereglările cerebrovasculare 
și de lichid cefalorahidian, neoplaziile sau 
insuficiența respiratorie, circulatorie, ale unor 
organe interne, dereglările endocrine, metabolice 
etc. 

Alterările de conștiență se clasifică în cele de 
scurtă și lungă durată. Din alterările de conștiință 
de scurtă durată fac parte lipotimia8 și sincopa9. 
Din alterările de conștiență de lungă durată fac 
parte obnubilarea10, soporul11, stuporul12, coma13. 
Timp de milenii umanitatea a confundat conștiența 
cu rațiunea. A fi conștient nu înseamnă a 
raționaliza, ci a percepe, a simți existența. 
Identificarea ființei aflate în experiența umană cu 
dimensiunea densă a existenței a făcut, pentru un 
timp foarte îndelungat, imposibilă percepția 
dimensiunilor de finețe ale realității, și astfel, 
neputând să simțim, a trebuit să credem că acestea 
există. Așa s'a născut credința și întreaga istorie a 
religiilor. Și atunci, iată cum ceea ce numai unii 
dintre oameni puteau percepe, aducând 
îmbogățirea lor cognitivă, a constituit învățătura 
marilor religii. Sacerdoții, marii mistici și maeștri 
ai unei umanități adâncite într-un fel de noapte a 
percepției, au împărtășit acesteia experiența lor, 
trăirile lor, adeseori răstălmăcite, teologii aplicând 

                                                 
8 Lipotimia (leșinul) reprezintă o tulburare parțială a conștiinței 
indusă de un șir de factori, precum ortostațiunea, mediul 
ambiant inadecvat, tensionare psihică etc. Persoana amețește, 
devine palidă, prezintă epigastralgii, sialoree, diaforeză, 
tulburări vizuale etc. 
9 Sincopa(din grecescul synkoptein - a tăia) este o scurtă 
pierdere de conștiință ce rezultă dintr-o scădere acută a 
fluxului sanguin cerebral, cu suprimarea totală a funcțiilor 
vitale, consecință a insuficienței activității cardiace, respiratorii 
și suprimării irigației cerebrale. Durează câteva secunde până 
la minute. Bolnavul cade brusc, este inert, hipoton, pulsul slab, 
aritmic, zgomotele cardiace slabe, presiunea arterială foarte 
scăzută. La ieșirea din sincopă prezintă amnezie pentru 
perioada crizei. 
10 Obnubilarea cunoștinței reprezintă reducerea stării de veghe 
și vigilenței, care poate include hiperexcitabilitate și 
iritabilitate ce alternează cu o stare de somnolență (implicând 
dereglări de atenție). 
11 Soporul reprezintă o obtuzitate sau lentoare mintală, o 
reducere ușoară până la moderat a stării de alertă, acompaniată 
unui interes scăzut față de mediul ambiant. 
12  Stuporul este o stare de somn profund sau o stare de 
areactivitate comportamentală similară, în care subiectul poate 
fi trezit numai prin stimuli puternici și repetați. 
13  Coma reprezintă un sindrom clinic caracterizat printr-o 
gravă perturbare cantitativă a conștiinței cu alterarea profundă 
a funcțiilor de relație și păstrarea până la un anumit grad a 
celor vegetative (respirația, circulația). 
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criteriile înguste ale rațiunii pentru a pune în 
ordine viziunile largi și multi-dimensionale ale 
acestor maeștri. Sufletul acestora, cel conectat nu 
numai cu materialul, cu lumea vizibilă a fost baza 
de credință în ființarea unor dimensiuni ale 
existenței ce nu se pot percepe în mod direct, 
oamenii având nevoie să le așeze în forme logice, 
care puteau fi înțelese de toți, cei ale căror suflete 
nu înțelegeau tainele lumii invizibile. Arhitectura 
Spiritului este articulată sferic, non-liniar, în 
vreme ce mintea omenească urmează succesiuni 
logice simple. Realitatea nu poate încape în logica 
umană. Lipsiți de conștiență, adică de capacitatea 
de a percepe în afara dimensiunilor terestre pe 
cele ale existenței noetice, oamenii au dorit să 
înțeleagă puterea sufletului, a conștienței de 
integrare hermeneutică. Așa au apărut școlile și 
misterele descifrării conștienței. 
Pentru discipolii acestor școli care au însoțit 
întreaga noastră poveste pe această planetă, 
dimensiunile divine ale realității nu erau obiect al 
credinței, ci al experienței directe. Sufletele ce 
locuiesc trupul uman au reînvățat să simtă felul în 
care realitățile umane, dense, se nasc în fiecare 
clipă din realitatea inefabilă a întregului ce este 
perceput din spiritul universal. Unii au numit 
aceste școli ale percepției, școli de mistere, pentru 
că societatea obligă prin mai marii ei masele largi 
să cadă  în amnezie, în spaimă, în întuneric, cu 
simțurile oarbe, limitate, de ceea ce se practica în 
școlile conștienței era și este și azi un mister. Orice 
mister, orice lucru ascuns este considerat 
periculos. Inconștiența naște monștri, inclusiv în 
instituțiile create pentru a regulariza credința în 
dumnezeu.14 Marile religii ale omenirii clădite în 
jurul experienței directe ale unui mare maestru au 
căzut rând pe rând în doctrină și îngustare, căci 
epigonii marilor maeștri nu au fost de cele mai 
multe ori decât niște oameni la fel de orbi ca 
masele pe care pretindeau că le iluminează. 
Adevărul despre existență și despre Divin nu poate 
fi predat prin cărți pentru că ideile sunt prea 
înguste pentru a'L cuprinde. Adevărul integral 
poate fi doar trăit direct. Neputând să-l trăiască 
direct, logicienii diferitelor biserici ale lumii l-au 
transformat necontenit în literă moartă, în ritual 
gol, în vreme ce practicienii, având acces direct la 
trăirea acestuia, au fost prigoniți. Așa a ajuns 
Adevărul despre realitate să fie unul ocult. Acesta 
a fost rostit de nenumărate ori de către marii 
maeștri ai umanității, dar inima interioară cum o 
numesc ocultiștii este arareori descoperită în 
sensul veridic.15 Conștientizarea omului spre 
înțelegerea sinelui interior, spre descoperirea 
sufletului ca entitate pseudo-materială este ceea ce 
duce la înțelegerea funcțiilor superioare ale 

                                                 
14 Un adevăr preluat din multe surse... 
15 www. călătoria inimii.net 

creierului și completează materia cu non-materia 
armonios existentă în noi. Dacă vrei să Mă găsești, 
spunea Cristos, închide ușa camerei tale, coboară 
în adâncurile inimii și acolo Mă vei găsi. Și aici 
tălmăcim noul și vechiul, raporturile noastre cu 
noi înșine, identitatea noastră, relațiile noastre cu 
ceilalți și cu lumea. Deci întoarcem conștiența ca 
parte integrantă a personalității în ceea ce ne 
definește ca arc reflex, ca oglindire, în iubirea 
răspuns la învățăturile Marelui Arhitect al 
Universului. Iubirea se revelează a fi o experiență 
și un rezultat al conștienței noastre, adică a 
capacității noastre de a percepe, din ce în ce mai 
adânc, realitatea coborârii în Lumină.  

Conștiența umană participă la imensa Geneză 
a cosmosului realizată de Creator și care se 
împlinește permanent, asociind întregul univers 
într'un tot unitar. Știu, mă veți întreba: cum se pot 
combina știința, credința, percepțiile vizibile cu 
viziunile, visele și cum reușește creierul uman să 
se integreze telepatic și extrasensorial cu restul 
semenilor, animalelor, plantelor, mineralelor, cu 
astrele și neantul? Răspunsul este: prin conștiență, 
adică prin suflet. Și totuși, nimeni nu va putea 
vreodată să facă această transformare interioară 
altfel decât prin el însuși. Este un spațiu de 
experiență colectivă și personală și un mediu de 
susținere al proceselor cognitive și afective 
integrat lumii în care trăim, promovând libertatea, 
frumusețea, măreția și Adevărul ce caracterizează 
o ființă umană conștientă. Rămân la ideea că 
sufletul reîncarnat în noi este o monadă, unică în 
contact cu arcul reflex noetic. El nu constituie ca 
element al viului o ființă colectivă cum mulți o 
privesc confundând cel de-al treilea element pe 
care îl vom discuta ulterior. Consacrarea acestuia 
în călătoriile sale succesive este un aport de 
binecuvântare și de fidelitate ca o dovadă a filiației 
cosmice. Oacilațiile conștienței au puterea de a 
afecta sau vindeca trupul și capacitatea acestuia de 
a adăposti extazul și suferința, componente ale 
mesajelor vibratorii din mediul înconjurător.   

Când se sfârşeşte viaţa materială a omului, cu 
cât sufletul său este mai evoluat, cu atât se înalţă 
într’un plan mai înalt, cât mai apropiat de 
divinitate. Reîncarnarea este o lege fundamentală, 
care se regăseşte la oricare corp din Univers, fie 
minerale, vegetale, animale sau omeneşti, spiritele 
având cel mai înalt grad de evoluţie la oameni. Ea 
se poate produce după lungi perioade sau în unele 
cazuri imediat, rămânând adeseori în memorie 
evenimentele din viaţa anterioară. Corpul 
energetic și aura nu pot fi altceva decât elementul 
propriu organismului uman și al oricărei 
viețuitoare, sufletul ce definește sinele. Nu pot fi 
omise nici mărturiile celor care şi-au revenit din 
moarte clinică sau din stări provocate de substanţe 
halucinogene. Aceştia se detaşează de corpul fizic, 
văzându-se de deasupra lui, eliberaţi de materie. Ei 
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reuşesc astfel să se deplaseze instantaneu la mari 
distanţe, spunând că s’au întâlnit cu persoane 
apropiate care au decedat şi cu altele necunoscute 
sau vizualizează zone necunoscute ale lumii 
noastre și ale altor lumi. În stare de hipnoză se 
obţine aceeaşi detaşare de corpul fizic şi aceeaşi 
deplasare instantanee în spaţiu, reuşindu-se chiar 
să se comunice în orice limbă, pentru că 
dialogurile sunt posibile prin citirea gândurilor, 
coduri universale ale unei limbi adamice izvorâtă 

din Cuvânt. Cunoașterea de sine și sloganul 
antichității de a ne cunoaște pe noi nu poate să se 
refere la conștiință decât ca o raportare la idealul 
spiritual, noetic. Este vorba despre cercetarea 
cugetului, al eu-lui interior, comparativ cu ceea ce 
ne înconjoară, teluric ori ceresc. Este de fapt o 
treaptă de acceptare a omului ca parte 
componentă a divinității unde se inserează 
conștiința. 

(continuare în ediția de toamnă) 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 

Doamna cu Licorna 
 
 

ici sînt tapiserii, Abelone, rînduite pe pereți. 
Îmi închipui că ești aici, sînt șase tapiserii, 
vino, hai să trecem încet prin fața lor. Dar 

întîi fă un pas înapoi și privește-le pe toate deodată. 
Ce tăcute sînt, nu? Nu e multă variație în ele. Mereu 
insula aceasta ovală, albastră, plutind pe fondul 
roșu discret, înflorat și unde viețuiesc mici animale 
preocupate de ele însele. Numai acolo, la ultima 
tapiserie, insula urcă puțin, ca și cum ar fi devenit 
mai ușoară. Ea poartă mereu o formă, o femeie cu 
veșminte diferite, dar mereu aceeași. Cîteodată, 
alături e o figură mai mică, o slujitoare, și mereu 
apar animale heraldice mari, în mijlocul insulei, în 
mijlocul acțiunii. La stînga un leu, la dreapta, 
luminos, un licorn; ei țin aceleasi stindarde, care se 
înalță sus deasupra lor arătînd: trei luni de argint 
ce urcă în trepte pe bandă azurie pe fond 
roșu. (Rainer Maria Rilke, Însemnările lui Malte 
Laurids Brigge) 

 
Poate părea surprinzător că încă se scrie 

despre animalul fabulos pe care nu l-a văzut 
vreodată cineva, după cum scria Rilke într-unul 
din Sonetele către Orfeu: „O, iată jivina ce n-a 
vieţuit niciodată”. Despre licornă! Da, despre 
licornă şi reprezentarea sa în arta medievală se 
susţin teze de doctorat, cu precădere în Franţa, nu 
pentru că acolo ar fi văzut-o cineva, ci pentru că 
acolo pe lîngă miniaturile medievale care o redau 
în varii chipuri, dar cum altfel decît cu un corn?, 
există şi celebrele tapiserii cunoscute sub numele 
de Doamna cu Licornă, care fac gloria Muzeului 
Cluny – Muzeul Naţional al Evului Mediu. Printr-o 
convenţie s-a folosit termenul licornă, deşi în 
epoca medievală era folosit masculinul unicorn, 
animal redutabil prin forţă, ferocitate, venerat 
pentru puritate, totdeauna aflîndu-şi odihna aşezat 
cu capul pe genunchii unei fecioare. Dar amplele 
tapiserii conservate astăzi la Muzeul Cluny nu 
trimit doar la animalul fabulos, ci deopotrivă la 
trăsăturile, veşmintele şi podoabele doamnei, la 
întreg decorul. Au trecut 175 de ani de cînd 
Prosper Mérimée, la acea dată inspector al 
Monumentelor istorice, redescoperea tapiseriile 
aflate aAtunci în castelul Boussac, acolo unde avea 
să le admire George Sand și să le descrie în 
Promenade à Berry; achiziționate pentru muzeul 
de la Cluny, în 1882, ele au fost admirate pentru 
prima oară de public cu prilejul Expoziției 

Universale de la Paris, din 1878. În epocă, 
simbolismul heraldic și esoteric pus pe seama 
tapiseriilor era amplificat de redescoperirea lor în 
plin romantism. Absentă din unele bestiarii antice, 
licorna este un animal fabulos, mitic; nu este 
amintită nici în Phisiologus, nici în Istorianaturală 
a lui Pliniu cel Bătrîn, nici în Etymologiae lui Isidor 
de Sevilia. În secolul al XIII-lea, Bestiarul lui Pierre 
de Beauvais amintea de monoceros/unicornis, 
animalul cu un singur corn, de care oamenii nu se 
puteau apropia: „vînătorii conduc o fecioară în 
apropierea locului unde stă licorna și o lasă 
singură în pădure. Curînd licorna vede tînără și se 
culcă pe genunchii ei. Doar în acest mod vînătorii o 
pot prinde și conduce în palatele regilor.” În al său 
Bestiaire, Guillaume le Clerc de Normandie 
consideră că: „Acest animal extraordinar, care are 
un corn pe cap, îl reprezintă pe Domnul nostru 
Isus Cristos, mîntuitorul nostru. El este licorna 
cerească ce a venit să se odihnească la sînul 
Fecioarei care este de o așa mare bunătate.” 
Prezența licornei în iconografie este mai 
accentuată în Renaștere, încît pe bună dreptate 
Charbonneau-Lassay scria în al său Bestiaire du 
Christ: „Sînt puține animale reale sau fabuloase 
care să fi fost, așa cum a fost licorna, obiect la 
favorurilor misticilor, simboliștilor, artiștilor.” 

Arta medievală a lăsat miniaturi, manuscrise 
frumos caligrafiate și desenate, catedrale, toate 
dînd măsura artei tradiționale care transmitea una 
din fațetele adevărului și arăta calea spre absolut 
și prin aceasta posibilitatea de a reintegra 
conștiința universală. De aceea tapiseriile de la 
Cluny, unde sînt astăzi expuse, nu pot fi privite ca 
simple ilustrări ale celor cinci simțuri, deși nici 
această lectură nu trebuie respinsă, doar că 
trebuie trecut de primul văl, de exoteric; tapiseriile 
trebuie privite în mai largul cadru al spiritualității 
medievale, al heraldicii, al alchimiei, al 
esoterismului. Deschizînd noi orizonturi de 
cercetare, specialiștii în istoria artei au văzut în 
cele șase tapiserii o învățătură  esențială pentru 
spiritualitatea feminină, arătînd că în epoca în care 
au fost realizate tapiseriile își rostuiau viața și 
gîndirea după o axă spirituală Anne de Bretagne, 
Marguerite of York, Diane de Poitiers, Anne de 
Beaujeu. Tapiseriile de la Cluny dezvăluie o 
complexitate iconografică pe un dublu registru, 
heraldic și scenic, iar din perspectiva interpretării 

A 
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detașîndu-se alegoria simțurilor, ilustrarea iubirii 
curtene, omagiul adus eternului feminin. Bertrand 
d’Astorg reînnoia într-o carte aparută în 1963, 
interpretarea simbolului licornei legîndu-l de 
concepțiile medievale privind dragostea de curte, 
într-o descriere marcată de lirism și fior poetic: 
„Era o licornă albă, ca mărime asemenea calului 
meu, dar călcînd mai ușor și cu pași mai mari. 
Coama-i mătăsoasă îi flutura pe frunte; mișcarea îi 
înfiora pielea lucioasă și-i mișca perii deși ai cozii. 
Întregul său trup răspîndea o lumină pălită și 
scîntei săreau uneori din copitele sale. Alerga în 
galop de parcă ar fi vrut să-și înalțe cornul grozav 
pe care sidefii se răsuceau în spirale regulate.” 
Poeții au văzut în licornă tipul marilor îndrăgostite 
care resping împlinirea marii iubiri, licorna avînd 
puterea de a descoperi ceea ce este impur: 
„Asemenea făpturi renunță la iubirea din fidelitate 
pentru iubire și pentru a o salva de la o deteriorare 
ineluctabilă” (Yves Berger). Este o stranie 
împletire a lirismului renunțării și a lirismului 
posesiunii, al fascinației purității, ideea admirabil 
exprimată de Pierre-Henry Simon: „Fie că este, 
prin simbolismul cornului care desparte apele 

tulburi, descoperă otrăvurile și nu poate fi atinsă 
nepedepsit decît de o fecioară, emblema unei 
purități active, fie că, alungată și invincibilă, nu 
poate fi capturată decît prin șiretenia unei fete 
care o îmbată cu mireasma unui lapte virginal, 
licorna evocă întotdeauna ideea sublimării 
miraculoase a vieții trupești și pe cea a unei puteri 
supranaturale care emană din ce este pur.” 

 
Pe urmele vizionarelor şi misticelor 

Hildegarde de Bingen şi Hadewijch d’Anvers, 
Jacqueline Kelen vede în tapiseriile medievale 
expresia tinereţii şi vigorii fiinţei interioare 
neatinse de trecerea timpului. Creşterea trebuie 
înţeleasă în manieră simbolică ca înălţare şi 
amploare a conştiinţei, ca dorinţă persistentă de a 
accede la divin, la ceea ce misticii numesc „viaţa 
perfectă”. Sigur, tapiseriile familiei Le Viste, 
lucrate în jurul anului 1500, nu înfăţişează un 
climat religios, dar ţin de o ordine a sacrului, o 
ordine apărată de Leu şi de Licornă, pe care 
nimeni nu o va profana. Misterul nu poate fi 
capturat, cum nu putea fi prinsă nici Licorna, doar 
îi puteau fi urmaţi paşii cu delicateţe. Să o urmăm 
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pe Jacqueline Kelen: „Să contemplăm deci 
ansamblul tapiseriilor, să intrăm în templu, în 
acest spaţiu sacru, în această viaţă radioasă.” 
Majoritatea interpretărilor tapiseriei de la Cluny 
văd în primele cinci tapiserii o ilustrare a celor 
cinci simţuri, iar în a şasea o renunţare la podoabe. 
Pe urmele lui Origen, Jacqueline Kelen scrie despre 
cele cinci simţuri dincolo de trăirile omului 
exterior, amintind că omul interior are deopotrivă 
cinci simţuri a căror subtilitate îi deschide calea 
către realităţile superioare; inima omului interior 
nu este un organ, ci conştiinţa Divinului. Ordinea 
în care sînt  prezentate tapiseriile a fost stabilită 
printr-o convenție, dar dorința de a patrunde 
misterul Doamnei cu licorna ascute atenția, spunea 
Alain Erlande-Brandenburg, care adauga că fiecare 
scenă este de un „admirabil echilibru, cu un aspect 
piramidal axat pe o verticală.” 

 
Totul e atît de tulbure. Leul nu mai are nimic 

de făcut. Ea însăși ține stindardul. Sau se ține de 
el? Cu cealaltă mînă a prins cornul licornului. E 
doliu oare, stă oare doliul astfel în picioare, și un 
veșmînt de doliu poate fi atît de tăcut ca această 
catifea neagră-verzuie, pe alocuri ofilită. În prima 
tapiserie, în mijlocul unei insule tronează cu 
mîndrie Doamna, avînd alături Leul şi Licorna; 
Doamna ţine în mîna dreaptă o lance cu un 
stindard lăsînd a se înţelege că porneşte în 
cucerirea unui loc minunat; domeniul său este o 
grădină suspendată între cer şi pămînt,  un loc 
intim şi profund: „Este o înţelegere secretă între 
domeniul sensibil şi lumea spirituală, un dialog 
neîncetat între văzut şi nevăzut. Cele şase tapiserii 
pun în scenă trecerea fină de la una la alta prin 
parcursul Doamnei care se arată a fi o lungă 
maturare, răbdătoare transformare. În timpul 
acestei mişcări progresive percepţiile se clarifică, 
trupul devine mai uşor, aproape transparent, apoi 
bucuria Cerului cuprinde totul. Acestei înalte 
asceze îi trebuie consacrată o viaţă întreagă.” 
Fiinţa umană cu conştiinţa trează se situează între 
cer şi pămînt, între tangibil şi impalpabil, fără a 
neglija nici unul nici celălalt. Tapiseriile de la Cluny 
nu sînt realizate sub imperiul perspectivei vizuale, 
personajele nu sînt nici aproape nici departe, ele 
sînt pe acelaşi plan şi sub aceeaşi lumină. 
Jacqueline Kelen face o apropiere cu arta 
icoanelor, unde subiectul este în întregime cuprins 
în realitatea Înaltului îmbrăţişată de lumina 
cerească. Tapiseriile de la Cluny nu reprezintă 
scene încîntătoare care suscită dulci reverii, ci pun 
privitorul în prezenţa unui Regat care pare pierdut 
sau ireal, un loc în afara geografiei şi cronologiei, 
un Regat al spiritului. Este singura tapiserie în care 
Doamna ține în mîna dreaptă baniera/stindardul 
care împarte insula în două; un comentator al 
simbolurilor încifrate în tapiseriile de la Cluny, 
care își semnează cartea cu pseudonimul 

Heptagone, intitulează prima tapiserie 
„Prezentarea la Templu”, în care vede calea 
spirituală, puterea și puritatea, stăpînirea 
interioară, echilibrul și pacea, lumea tăcută 
primitoare a Înțelepciunii. Doamna din această 
tapiserie evocă Forța, Înțelepciunea și Dreptatea. 
„În epoca medievală și chiar mai tîrziu, femeia 
apărea în artă și literatură aproape exclusiv ca 
reflexie a ideilor masculine: idolatrizată sau 
condamnată, ea întrupează fantasmele bărbaților. 
Tradiția vizuală asociind sexualitatea și 
feminitatea este deopotrivă veche și va permite să 
dea o formă lizibilă dogmei misogine: 
culpabilitatea Evei ca și adevărata sa natură sînt 
ilustrate de șarpe, pictat ca sosie a unei Eve cu un 
corp reptilian”, notează Katherine Ilsley Sowley în 
teza sa La Tenture de la Dame a la licorne: la figure 
feminin au service de l’image masculine. Universul 
evocat de toate tapiseriile este nocturn, fapt întărit 
de omniprezența cornului Lunii și a iepurelui, 
animal selenar. Noaptea este un timp al devenirii, 
al germinării, este creuzetul din care va țîșni 
lumina zilei. Astru prin excelență al lentei și 
secretei produceri a vieții, Luna deține forțe 
ascunse, profunde, care sînt cele ale maturării; 
Mircea Eliade scria că Luna nu a fost niciodată 
adorată pentru ea însăși, ci pentru ceea ce ținea de 
sacru, de forța care era concentrată în ea, în 
realitatea și viața inepuizabilă pe care o manifestă. 
Astrul nopții indică un început, o învățătură, un 
drum al realizării spirituale. Prin fazele sale 
crescătoare Luna întruchipează spiritul căutării și 
ne învață despre necesitatea metamorfozelor 
constante ale facultăților spirituale, care au loc 
prin morți și renașteri succesive pentru a ajunge la 
claritatea spiritului. „Dacă noaptea poate fi 
percepută ca lumea interiorității, Luna domnind 
peste această lume secretă întrupează atunci 
posibilitatea de a formula ceea ce este conținut în 
interioritate. Percepția spirituală nu se face decît 
gradual, pe etape, și rămînînd totdeauna de 
aprofundat, Luna întrupează deopotrivă 
capacitatea de a reînnoi ceea ce a fost formulat 
după starea de conștiință de moment. Ea este 
depășirea formei”, scrie Heptagone, în cartea sa La 
dame a la licorne. Autorul se întreabă de ce numai 
trei faze ale lunii, răspunzînd că a patra fază este 
prezentă pe scuturile leului și licornei, mesajul 
fiind cel al eternității ciclurilor. 

 
Femeia hrănește șoimul. Ce splendid îi este 

veșmîntul. Pasărea stă pe mîna înmănușată și se 
mișcă. Ea o privește și ia ceva din talerul pe care i-l 
aduce slujitoarea, întizîndu-i-l. Animalele de pe 
blazon se ridică heraldic, orgolios. Blazonul le 
îmbracă încă o dată ca o mantie. O agrafă frumoasă 
îl ține laolată. Și flutură. 
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A doua tapiserie este dominată de spiritul 

iubirii, al păcii, Leul şi Licorna ţinînd stindarde, 
protejînd acel tărîm al liniştii şi al bucuriei. În mod 
curent acestei tapiserii îi este atribuit simţul 
gustului, dar Jacqueline Kelen găseşte mai curînd 
trimiteri către cuvînt, către „limba păsărilor”, către 
cuvîntul etern. În această a doua tapiserie „nu mai 
sîntem în domeniul agitat al emoţiilor şi al 
pasiunilor, domeniu instabil, capricios, 
contrastant, pe care-l desemnăm astăzi prin 
psihism, acolo unde iubirea devine ură şi atracţia 
repulsie, acolo unde dorinţele sînt avide şi 
trecătoare. Sîntem într-un univers deopotrivă 
fremătător şi netulburat care respiră o pace 
profundă.” Alchimiştii au descifrat în „ţesătura” 
tapiseriilor de la Cluny expozeul răbdătoarelor lor 
operaţii care se încheie cu obţinerea aurului 
alchimic, ternarul alchimic sulf, mercur şi sare 
fiind reprezentat de Leu, Doamnă şi Licornă, 
personaje prezente în toate cele şase tapiserii. 
Alchimia începe să fie privită prin prisma 
adevăratului ei scop: nu fabricarea aurului 
material, nu obţinerea unor fenomene 
spectaculoase, ci regenerarea omului natural, 
îndreptarea către lumină, după deviza Orare et 
Laborare. Îndemnul acestei tapiserii este căutarea 
semnificaţiei ascunse a lucrurilor, descifrarea 
semnelor, înţelepciunea dezvăluindu-se doar celor 
care caută subtilul. Este o tapiserie peste care adie 
vîntul spiritului, un suflu divin, iar imaginea 
Doamnei care hrănește pasărea trimite la iubirea 
curteană care impregna moravurile și literatura 
secolelor de apogeu al Evului Mediu; limba 
trubadurilor celebra iubirea în puritatea sa 
desăvîrșită, celebra de asemenea cîntul păsărilor, 
susurul izvoarelor, foșnetul arborilor și mireasma 
florilor. Cunoașterea limbii păsărilor era fructul 
unei vieți dăruite Înțelepciunii, căutării neobosite 
a spiritului, cea care conduce către nemurire, 
asemenea mesajului operei alchimice redactate de 
Cyrano de Bergerac. Păsările simbolizează stări 
sprituale și acesta trebuie să fi fost gîndul lui Saint-
John Perse cînd a scris: „Păsările păstrează printre 
noi ceva din cîntul Genezei”. În alchimie pasărea 
apare continuu prezentă și are un rol simbolic, 
ceea ce scria alchimistul antic Zosima într-un 
tratat astăzi pierdut: „Luați Piatra filosofilor, 
negrul, albul, roșul și galbenul care este o 
frumoasă pasăre, această pasăre care zboară fără 
aripi în obscuritatea nopții la fel de bine ca și în 
lumina zilei.” 

 
Fără voie te apropii mai încet de următoarea 

tapiserie, îndată ce observi cît de adîncită e femeia 
în sine: ea împletește o coroană, o coroană mică și 
rotundă de flori. Leul nu i-a parte; dar la dreapta, 
licornul înțelege. 

 

 
 

tapiserie, cea în care Doamna împleteşte o 
cunună din garoafe într-un frumos îndemn de a 
deprinde voluptăţile sensibile, bucuria înaltă şi 
esenţa imuabilă a fenomenelor: „Totul corespunde, 
Cerul şi Pămîntul, luminile din Înalt şi frumuseţile 
de Jos, stelele strălucitoare şi florile proaspete. 
Demersul interior, cel al inimii, constă în a intra în 
simpatie, în sensul puternic al termenului, cu 
universul întreg, văzut şi nevăzut. Doamna care 
este Înţelepciunea face să domnească pacea în 
jurul ei. Ea îngăduie punerea în acord, în locul 
luptei, a suveranităţii temporale a Leului şi 
autoritatea spirituală a Licornei. Anunţ al unui 
timp mesianic”, scrie Jacqueline Kelen. Un timp al 
Sophia perennis, al eternei Înţelepciuni. Un motiv 
încărcat de simbolism este rodia, desenată pe 
rochia Doamnei. Simbol major al hermetismului, 
rodia era în Grecia antică atribut al Herei şi al 
Afroditei; conţinînd sub coaja unică un număr 
mare de seminţe rubinii, rodia este simbol al 
fecundităţii, al unităţii, al plenitudinii; alchimic, 
rodia desemnează opera la roşu. Privitorul 
tapiseriilor este totdeauna atras de centrul, acolo 
unde întîlneşte invariabil calmul, dreptatea, 
frumuseţea şi iubirea, spiritul iubirii iradiind, fiind 
Unul în multiplele sale manifestării, o rodie şi 
seminţele sale! Pentru Heptagone, această 
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tapiserie exprimă „limbajul florilor”; arta 
grădinăritului, a cultivării florilor este asociată 
tradițional spiritului feminin, grădina medievală 
conținînd plante aromatice, medicinale sau doar 
decorative. Jakob Bohme spunea că „orice plantă, 
în cer este o stea”. Pămîntul are energii care se 
schimbă de la un sezon la altul, Soarele crescător 
favorizînd creșterea plantelor, iar cel descrescător 
anunțînd încheierea unui ciclu; esențială pentru 
plante este și astrologia lunară, prezența Lunii în 
semnul constelațiilor de foc, aer, apă și pămînt 
avînd un corespondent în evoluția plantelor. 
Fotosinteza este o adevărata alchimie vegetală, 
metamorfoza mineralului în organic, a inertului în 
viu; substanțele alchimice sare, mercur și sulf se 
regăsesc în plantă: sarea în rădăcină, mercurul în 
frunză, sulful în floare. Prin extragerea 
chintesenței din plantă acțiunea sa devine 
profundă, chintesența evocînd trecerea de la 
starea brută la puritatea absolută și operantă. 
Grădina conține secretul locului perpetuu al vieții; 
athanorul este închis și circular ca și grădina din 
tapiserie: „Doamna creează grădina, în centrul 
căreia se află. Dar grădina închisă poate fi 
interpretată și ca sufletul căruia corpul îi este 
împrejmuire. Sufletul este athanorul alchimistului 
a cărui transformare interioară corespunde 
transformărilor materiei asupra căreia lucrează. 
Doamna devine athanorul. Ea recreează prin 
curtea interioară care o înconjoară, armonia 
datorită esențelor pure. Ea o face prin stăpînirea 
limbajului florilor, prin cunoașterea tradițională 
pe care a primit-o și datorită focului totdeauna 
renăscînd a aspirației sale spirituale”, scrie 
Heptagone. Cununa Doamnei este un simbol al 
legăturii eterne cu divinul, dincolo de faptul că 
florile sînt efemere. 

 
N-ar fi trebuit să fie muzică în această tăcere, 

n-a fost prezentă într-un mod tăinuit? Împodobită 
bogat și grav, femeia a pășit (cu cîtă încetineală, 
nu?) catre orga portativă și cîntă stînd în picioare. 
Atît de frumoasă n-a fost niciodată. Leul suportă 
sunetele, făra chef, cu neplăcere, stăpînindu-și pofta 
de-a urla. Dar licornul e frumos, parcă mișcat de 
valuri. 

Ca şi parfumurile, sunetele se înalţă şi se pierd 
în înălţimi; în cea de a patra tapiserie, Doamna 
cîntă la orgă, privirea Leului, a Licornei, a celorlate 
animale îndreptîndu-se către interior, trecînd 
dincolo de materialitatea lumii pentru a se apropia 
de sonorităţile cereşti. Muzica răspîndeşte cîntul 
sufletului, bucuria sa, nostalgia sa, tapiseria 
propunînd o schimbare de registru: „Doamna se 
face ecoul vocii Licornei care desemnează puterea 
eternă a Spiritului.” Alchimiştii şi poeţii ştiu bine 
că iubirea animă materia; se spune că lira lui Orfeu 
domolea furia tigrilor şi făcea pietrele să plîngă. 
Muzica interpretată de Doamna sub inspiraţia 

Licornei rezonează cu cei care trec dincolo de 
condiţia muritoare, cu cei a căror dorinţă de 
eternitate întîlneşte frumuseţea primă; imaginea 
Leului este aici grăitoare: nu este reprezentat ca în 
celelalte tapiserii, ci cu gura închisă, păstrînd 
tăcerea şi bucurîndu-se de sonorităţi imemoriale, 
de o muzică înzestrată cu putinţa de a transfigura. 
Molinet, un poet medieval, scria: „Muzica este 
rezonanța cerurilor, vocea îngerilor, bucuria 
paradisului, speranța aerului, cîntul păsărelelor, 
recreația tuturor inimilor triste și dezolate.” În 
Evul Mediu, muzica făcea parte integrantă din 
serviciul religios; totuși se făcea distincția între 
musica practica, parte a liturghiei cotidiene, era 
interpretată de cantor, și musica speculativa, 
studiată de filosoful teolog sau musicus ca artă 
liberală. Boethius distingea trei tipuri simbolice de 
muzică: musica instrumentalis, musica humana și 
musica mundana. Muzica era una din artele 
liberale, făcea parte din al doilea trunchi, din 
quadrivium. Artele liberale nu sînt o invenție 
medievală, vin din antichitate și sînt căi ale 
cunoașterii, mici mistere care deschid accesul la 
marile mistere; Emile Mâle spunea: „Filosofia și 
cele șapte arte liberale sînt supremul efort al 
inteligenței umane. Mai departe începe opera lui 
Dumnezeu.” În unele catedrale cum este cea de la 
Chartres, muzica este sculptată sub forma unei 
femei care lovește cu un ciocan trei clopote, 
evocînd jocul subtil al celor trei arte din trivium, 
undele sonore răspîndindu-se și înălțîndu-se, 
„muzica purtînd Verbul către înaltul cerului”, după 
spusa lui Hildegarde de Bingen. „Verbul, scrie 
Heptagone, are nevoie de o formă pentru a se 
manifesta; dacă muzica poate umple această 
funcție, o face pentru că se bazează pe proporție și 
număr, baza tuturor formelor. Dar muzica este 
deopotrivă legată de tăcere. Tăcerea este 
anterioară sunetelor, este una din formele 
Verbului. Ea prezidează nașterea sa și revelația sa. 
Muzica și tăcerea, așa ca Ființa și non-ființa, sînt 
cele două fațete ale aceleiași unități comparabile 
cu lumina și umbra.” De ce în tapiserie apare o 
orgă? Orga era regina instrumentelor, cel din 
tapiserie era un instrument de mici dimensiuni 
care putea fi transportat cu ușurință, în așa fel încît 
de pe insula imaginară însoțea gîndul care se 
înălța către sfere. Liu Bu-ve, citat de Hermann 
Hesse, în Jocul cu margele de sticlă, susținea că: 
„Obîrșiile muzicii se află într-un trecut îndepărtat. 
Muzica ia ființă din măsură și-și trage sevele din 
marele Unic. Marele Unic este genitorul celor doi 
poli; cei doi poli dau mișcare puterii întunericului 
și luminii. (…) Muzica desăvîrșită își are sorgintea 
ce-o determină. Ea provine din echilibru. 
Echilibrul provine din drept, dreptul provine din 
înțelesul lumii. De aceea poți vorbi despre muzică 
numai cu un om care a aflat înțelesul lumii. 
Temeiul muzicii rezidă în armonia dintre cer și 
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pămînt, în împăcarea dintre întunecime și lumină.” 
În opinia lui Heptagone, verbul a auzi provine din 
trei verbe latine: intendo (a tinde către), 
comprehendo (a sesiza prin inteligență), intellego 
(a discerne). Formularea cuvîntului era văzută ca o 
operatie alchimică, alchimia ca și muzica avînd 
puterea de a a trasmuta materia: „Alchimia, ca 
poezia adevărată (și ca muzica) refuză discursul 
linear, vocabularul riguros, univoc”, scria Michael 
Maier în celebra sa carte Atalanta Fugiens. 
Prezența instrumentelor muzicale în gravuri și 
picturi alchimice medievale nu era un simplu 
element de decor. 

Dar mai vine o serbare, nu e nimeni invitat la 
ea. Așteptarea nu contează. Totul este prezent. 
Totul pentru totdeauna. Leul se întoarce aproape 
amenințător: nimeni n-are voie să vină. N-am văzut-

o încă obosită; e obosită sau poate s-a culcat numai 
pentru ca poartă ceva greu? S-ar putea crede că e 
un chivot. Dar ea îndoaie celălalt braț catre licorn, 
și animalul se cabrează lingușit, și se ridică, și se 
sprijină de sînul ei. Ceea ce ține ea e o oglindă. Iată, 
vezi: ea arată licornului imaginea lui. 

A cincea tapiserie redă apropierea dintre 
Doamna gînditoare şi Licorna îmblînzită, aşezată 
cu picioarele din faţă pe genunchii stăpînei sale; 
scena degajă simplitate şi claritate. În această 
tapiserie, Licorna nu apare ca un animal heraldic, 
aşa cum este Leul, ci ca o prezenţă pură, trimiţînd 
la legenda care afirmă că sălbatica licornă nu putea 
fi prinsă de nici un vînător, dar că atunci cînd se 
refugia în poala unei fecioare devenea blîndă, 
lipsită de apărare, şi atunci putea fi capturată. Un 
poem al lui Thibaut de Champagne, din prima 

 
Fotografiile sunt realizate în clar-obscurul muzeului de Liviu Pendefunda 
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jumătate a secolului al XIII-lea, transpune această 
vînătoare în planul iubirii, poetul comparîndu-se 
cu un unicorn care, fascinat de femeia iubită, 
devine prada sa fericită, în ciuda morţii sigure. 
Tapiseria nu zugrăveşte nicicum o vînătoare, peste 
tot domneşte inocenţa, Doamna neîncercînd vreo 
clipă să captureze minunata, nesperata Licornă pe 
care o invită să privească în oglindă şi să 
descopere astfel trăsăturile straniei sale frumuseţi. 
Privirea Doamnei este în întregime întoarsă către 
interior: „Cu cît o fiinţă este mai degajată, cu atît 
este mai aptă să întrevadă spaţiile spirituale. Cu cît 
închide ochii la evenimentele temporale, cu atît se 
trezeşte către alte realităţi. Din acel moment, prin 
miros, auz sau văz, percepe universul nevăzut în 
numeroasele sale manifestări.” Un adagiu din  Evul 
Mediu ne învață că trecutul și viitorul dorm în 
ochiul licornei, iar Jakob Bohme scria că „ochiul 
primordial este oglinda magică în care 
Înțelepciunea vede toate lucrurile care vor veni.” 
Oglinda este un motiv răspîndit în Antichitate și în 
Evul Mediu; într-o lucrare care a cunoscut un 
imens succes în epocă, Speculum Majus, scrisă în 
80 de volume și aproape 10.000 de capitole, 
Vincent de Beauvais amintea oglinda naturii, cea a 

științei, oglinda moralei și cea a istoriei. Oglinda, 
cuvînt care vine din speculum, a observa și a 
reflecta, stă la baza unui bogat simbolism în 
ordinea cunoașterii. Proclus afirma că „teologii 
antici au propus oglinda ca simbol al conformității 
la perfecțiunea intelectuală a universului.” În 
tapiseria denumită în mod curent „văzul” nu este 
vorba de oglinda ca mijloc de a reflecta imaginea, 
ci de oglinda în care omul vede natura pe care o va 
descoperi. Doamna din tapiserie admiră licorna 
direct, fară un mijloc intermediar, oglinda fiind 
destinată ochilor privitorilor, „prin ea, scrie 
Heptagone, Doamna ne arată ceea ce vede. Ea ne 
revelează fața ascunsă a licornei, partea sa dreap-
tă, pe care, noi oamenii, nu am putea să o vedem 
fără ea.” Tapiseria trimite si la unitatea dualității, 
la acceptarea ideii că diferența aparentă nu trebuie 
văzută ca o opoziție ireductibilă; tapiseria este și 
evocare a contemplării care este indisociabilă de 
singurătate si tăcere; pe calea spirituală este un 
timp al singurătății și un timp al comuniunii. 
Gestul Doamnei sugerează o varietate de concepte: 
prudență, orgoliu, bun renume, trîndavie; Doamna 
folosește oglinda, simbol al onoarei, pentru a 
reflecta licorna, simbol al castității. 
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Insula se lățește. Se ridică un cort. Din damasc 

albastru cu scînteieri de aur. Animalele îl deschid, și 
apare ea, atît de simplu în vesmîntu-i princiar. Căci 
ce sînt perlele pe lîngă ea însăși? Slujitoarea a 
deschis un mic sipet și ridică în sus o brațară, o 
bijuterie grea, minunată, care a stat mereu încuiată. 
Cățelul șade lîngă ea înăltat pe un loc ce i s-a 
pregătit și privește. Ai descoperit cuvintele de pe 
marginea cortului? Stă scris: „A mon seul desir”. 

 
Ultima tapiserie este cea a orei solemne, nu a 

unei rupturi, ci a pragului peste care Doamna trece 
spre o nouă întîlnire; cu calm, fără regret sau 
violenţă, Doamna renunţă la bijuterii, la ceea ce 
este trecător, făcînd pasul către ceea ce impune 
asceza: rigoare, purificare, interiorizare, tăcere: „În 
această ultimă etapă a parcursului, este evident că 
Doamna nu face un dar material fidelei sale 
însoţitoare, ci că îi încredinţează în tăcere 
Cunoaşterea ascunsă. Tînăra se află alături de 
Licornă, alături de polul spiritual.” Este singura 
tapiserie care conţine un înscris; deasupra 
pavilionului în care se află Doamna, stă scris A mon 
seul desir I, o expresie fără conotaţii materiale, dar 
cu un înţeles esoteric rezervat celor care sînt gata 
să-şi consacre întreaga viaţă căutării veşniciei. 
Deviza înscrisă pe fronton devine astfel un cuvînt 
de trecere, iar pavilionul nu mai este un loc de 
adăpost, ci o poartă regală larg deschisă. 
Jacqueline Kelen îndeamnă cititorii să treacă 
dincolo de nivelul elementar al lecturii şi să 
adauge celor cinci simţuri un al şaselea care nu le 
completează, ci traversează celelalte cinci 
simţuri/tapiserii ca dorinţă purificată, animată de 
un intens sentiment al divinului, de o singură 
dorinţă, cea de a avea acces la lumea eternă şi 
infinită. Există dorinţă şi Dorinţă, iar Doamna cu 
Licorna este însufleţită de o unică Dorinţă pe care 
nu o umple nici un muritor, este Dorinţa de 
Absolut, dorinţa eliberată de orice determinism: 
„Într-un parcurs spiritual, esenţială este dorinţa: 
ea afirmă o ardoare şi o voinţă constante asupra 
căii care duce la Divin. Departe de orice fatalitate, 
de orice determinism, ea desemnează conştiinţa 
liberă şi liberul angajament. Este focul care 
luminează şi încălzeşte pelerinul de-a lungul 
drumului său.” Sub ochii privitorului se derulează 
revelația unui mister propriu tradiției inițiatice 
feminine. Prin ținuta somptuoasă, Doamna 
aparține regatului spiritului, săvîrșind în fața 
privitorului un act ritualic, cel de a transmite o 
moștenire spirituală simbolizată de bijuterii. În 
plan simbolic, cortul în care se află Doamna este 
un pol de stabilitate, un loc protejat de exterior; 
Heptagone consideră că funcția cortului este cea a 
unui athanor din care regina iese pentru a 
prezenta rezultatul muncii alchimice; Doamna este 
așzată în prag, acolo unde se întîlnesc creatul și 

necreatul, interiorul și exteriorul, văzutul și 
nevăzutul. „Cortul permite trecerea Doamnei 
dintr-o lume în alta. Ea deschide o breșă în 
nevăzut, datorită acestei porți deschise către cer, 
poarta cunoașterii păzită de leu și licornă, forțe 
complementare care permit revelarea luminii, 
cuplu indispensabil trecerilor rituale succesive ale 
acestei inițieri feminine”, notează Heptagone. 
Deviza A mon seul desir este un jurămînt de 
fidelitate absolută față de noblețea spiritului, față 
de practicarea carității, un angajament de 
prezervare a virtuții și onoarei feminine; tapiseria 
este interpretată și ca victorie asupra corporalului, 
a virtuții temperanței, sobrietății si moderației ca 
mijloc de a surmonta tentațiile senzoriale, 
garantînd astfel salvarea corpului și a sufletului; ea 
poate fi considerată și o apologie a liberului 
arbitru și a stăpînirii de sine, deviza putînd fi 
tradusă și prin „doar după voința mea”, după cum 
sugerează Alain Erlande-Brandenburg. Jean-Pierre 
Jourdan avansează o idee curajoasă, anume că 
tapiseriile de la Cluny au putut fi inspirate de 
celebrul comentariu al lui Marsilio Ficino la 
Banchetul lui Platon, publicat în latină în 1468, 
tradus în franceză în 1503, de Symphorien 
Champier. După Ficino, omul îndrăgostit dispune 
de șase mijloace pentru a ajunge la cunoașterea 
Frumosului: cele cinci simțuri și inteligența, 
singura aptă să sesizeze frumusețea sufletului.  

 
Comentînd opinia lui Jourdan, Jean-Patrice 

Boudet găsește o neconcordanță între data 
apariției traducerii franceze și anul presupus al 
realizării tapiseriilor și se întreabă dacă referința 
la Marsilio Ficino și la Renașterea italiană este de 
neocolit în înțelegerea tapiseriei de la Cluny. Nimic 
nu justifică această referință, întrucît în Evul 
Mediu era răspîndită enciclopedia lui Brunet Latin 
care ordona cele cinci simțuri (văzul, auzul, 
mirosul, gustul, pipăitul), pe lîngă aceasta existînd 
și concepția pur medievală a unui al șaselea simț, 
exprimată în opera oratorică, pastorală și didactică 
a lui Jean Gerson. Al șaselea simț era inima, simț 
intern și spiritual, sediu al iubirii, pasiunii și 
voinței, care era cheia salvării individului. Maister 
Eckhart considera că „piatră” însemna cunoaștere, 
iar scriitorii renascentiști spuneau că pietrele 
prețioase erau o sfidare a tenebrelor; pietrele 
prețioase ale Doamnei simbolizează fructul 
cunoașterii inițiatice: „Doamna este liberă de orice 
atașament de dorințe materiale, ba mai mult, ea 
alege să facă un dar din credința sa. Ea redă 
Înțelepciunea Înțelepciunii pentru a se amesteca 
cu ea. Deviza «A mon seul desir» dezvăluie astfel 
un drum de lumină care conduce la pura detașare”, 
scrie Heptagone, amintind că Meister Eckhart 
considera detașarea ca fiind virtutea supremă, cea 
care conduce la iubirea adevărată și la cunoaștere. 
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Licorna este singurul animal fabulos din 

aceste tapiserii; animal rar și misterios, licorna se 
remarcă prin putere, curaj, bravură si puritate. 
„Regăsim în legenda licornei, poate mai mult decît 
în cea a leului, toate valorile pe care cavalerismul 
european a pretins că le reprezintă”, scrie Bruno 
Faidutti în teza de doctorat Images et connaissance 
de la licorne de la fin du Moyen-Age au XIX siecle. 
Descrisă diferit în bestiariile medievale, licorna 
ocupă un loc important în iconografia creștină și în 
heraldică, în plin Ev Mediu și în zorii modernității 
fiind animalul cel mai reprezentat în filigranele pe 
hîrtie. Fiind un animal fabulos, de nimeni vazut, nu 
e de mirare că licorna stîrnește reverii; Heptagone 

scrie că „ascunsă în inima pădurilor, licorna este 
focul secret al iernii, lumina tradiției conținută în 
simboluri și rituri”…lumina ascunsă, hibernală, 
nemuritoare; licorna transcende toate falsele 
dualisme și „este deopotrivă visatorul și visul său”, 
după inspirata expresie a lui Francesca Yvonne 
Caroutch. Eugene Canseliet a văzut în tapiseriile de 
la Cluny o capodoperă a artei hermetice a veacului 
al XV-lea, deși licorna apare rareori în alchimie; o 
găsim în Tratatul pietrei filosofale a lui 
Lambspringk, în Nunta chimică a lui Christian 
Rosenkreutz de Johann Valentin Andreae; licorna 
sub un trandafir simbolizează una din etapele 
operei alchimice, și este reprezentată astfel într-o 
gravură din Musaeum Hermeticum, o culegere de 
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nouă tratate de alchimie, apărută la Franckfurt, în 
1625. C.G. Jung scriind despre motivul licornei în 

alchimie subliniază forța sălbatică, neîmblînzită, 
penetrantă a spiritului mercurial atribuit leului 
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sau licornei: „Cum simbolul licornei ca «alllegoria 
Christi» și a Spiritului Sfînt era curent de-a lungul 
întregului Ev Mediu, alchimistul cunoștea această 
relație, așa încît, atunci cînd folosea acest simbol, 
avea fără îndoială prezentă în spirit analogia, ba 
chiar identitatea, între Mercurius și Cristos.” Epoca 
modernă avea să deschidă licornei spații largi si 
fertile în literatură și imaginar, recuperînd astfel 
timpurile în care Iluminismul a „fugărit” licorna, 
același „iluminism” care urgisise și alchimia… 

 
Leul este prezent în arta medievală pe steme, 

dar și în fața portalurilor catedralelor, atît pentru 
alura sa, cît și pentru că simbolizează vigilența. Ca 
semn astrologic este situat în plină vară, între 
solstițiu de vară și echinocțiul de toamnă. „Leul 
apare ca simbol de iluminare și de discernămînt 
care, asociate forței, devine putere de acțiune în 
slujba Înțelepciunii”, scrie Heptagone. Leul 
reprezintă impetuozitate, orgoliu nemăsurat, dar 
este și forța solară care permite victoria asupra 
tenebrelor. Filosofii naturaliști spuneau ca leul 
reprezintă prin cap lucrurile cerești, forța 
spiritului, iar prin corp lucrurile terestre. Focul pe 
care îl simbolizează leul poate fi un element 
distrugător, dar și forță de înălțare spirituală. În 
alchimie, leul simbolizează arta transmutărilor, 
primul agent fiind numit Leul Verde. În celebra 
carte a lui Basile Valentin, Cele douăsprezece chei 
ale filosofiei, leul apare în cîteva gravuri, atît leul 
verde, cît și leul roșu; leul verde este acidul 
vitriolic și vitriolul filosofic, este un simbol al 
inițiaților; pentru Ripley leul verde este forța și 
curajul care conduc la realizarea operei; leul roșu 
este acidul sulfuric. A unsprezecea cheie din cartea 
lui Basile Valentin este despre trecerea de la leul 
verde la leul roșu: „Dacă vei izgoni de la tine 
tenebrele ignoranței și astfel vei dobîndi 
clarviziune pentru ochii minții, vei descoperi cu 
siguranță o Piatră prețioasă pe care mulți au 
căutat-o, dar puțini au găsit-o, pentru că eu ți-am 
arătat pe de-a-ntregul materia și ți-am demonstrat 
în mod suficient începutul, mijlocul și sfîrsitul 
operei.” Din punct de vedere alchimic, leul și 
licorna sînt simboluri ale lui Mercurius și indică 
tensiunea contrariilor în interiorul lui Mercurius. 

 
George Sand a vizitat castelul din Boussac și a 

consemnat aceasta în articolul „Un coin de la 
Marche et du Berry: les tapisseries du chateau de 
Boussac”, publicat în „L’Illustration”, 3 iulie 1847, 
reluat în volumul Promenade dans le Berry. 
Descriind castelul așezat pe o rocă, pe malul rîului 
Creuse, ca fiind un frumos monument din Evul 
Mediu, care în interior ascunde tapiserii „care 
merită atenția și cercetările unui anticar. Pe opt 
panouri largi care umplu două săli vedem 
portretul unei femei, aceeași peste tot, îmbrăcată 
în opt costume diferite, toate după moda sfîrșitului 

de secol XV.” Sînt amintite un bazin de aur și 
tronul care apar în cele două tapiserii astăzi 
dispărute; Heptagone consideră că bazinul de aur 
și vasul din care se turna apa sînt este trimiteri 
evidente la finalul unui proces inițiatic, purificarea 
prin apă și foc; simbolul tronului reprezintă 
desăvîrșirea regalității în spirit către care Doamna 
nu a încetat să se îndrepte. În cartea sa despre 
riturile magice ale regalității, Jean-Pierre Bayard 
scrie: „Tronul nu este un obiect obișnuit și este 
asimilat microcosmosului: puterea sa creatoare și 
puterea sa magică fac din el un simbol deosebit de 
eficient. Tronul numit uneori piatraascunsă este 
deopotrivă un element alchimic favorizînd 
transmutarea individului.” Așezată pe tron, 
Doamna simbolizează spiritul tradiției inițiatice 
feminine, unitatea compoziției fiind asigurată de 
un nou ternar: Doamna cu două licorne: „Sfîrșit și 
început, cele două licorne sînt drumul parcurs și 
cel de parcurs. Ele oferă modelul operei realizate 
și al celei care rămîne de făcut. Ele sînt garantele 
filiației spiritului, a continuitații sale pe pămînt. 
Simbol al desăvîrșirii Marii Opere, cele două 
licorne reprezintă abundența binelui, frumosului, 
spiritului”, scrie Heptagone. 

 
Tapiseriile de la Cluny pot fi privite ca un 

omagiu adus eternului feminin, un omagiu adus 
sufletului în aspirațiile sale cele mai înalte, pot fi 
expresia artistică a unui drum ritual către lumină, 
a unui parcurs inițiatic, pot fi o alegorie a inimii si 
a celor șase simțuri, sediu al pasiunilor și al 
dorinței, al sufletului și al vieții morale, al liberului 
arbitru, o apologie a frumuseții și a dorinței. 
Figurile alegorice din tapiserii dau formă unei 
mari varietăți de idei abstracte, dar deopotrivă 
ilustrează simțurile fizice, iubirea curteană, 
senzualitatea și erotismul temperate de 
omniprezența figurilor virtuții, virtuțile nobleței 
masculine și feminine, toate figurînd armonios în 
cadrul aceluiași program iconografic. Cele şase 
tapiserii nu propun o învăţătură morală privind 
viaţa pe acest pămînt, ele arată necesitatea 
ascensiunii spirituale spre regăsirea Unului. 
Inscripţia din ultima tapiserie este A mon seule 
desir I, dar de multe ori se omite acest I final care, 
în opinia lui Jacqueline Kelen este Unul, nu prima 
cifră dintr-o serie, ci realitatea  unică, de 
nedepăşit; este ceva asemănător cu gravura lui 
Durer Melancolia I. Majuscula I este primul nume 
al lui Dumnezeu în limba paradisiacă a lui Adam. 
Este propriu unei lucrări hermetice, fie ea 
picturală sau literară, să ofere mai multe căi de 
interpretare, o lectură plurală, polifonică. 
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L’amour impossible de 
Marie, reine de Roumanie 
          par Gilles Duguay                     

 „Dacă aş fi fost bărbat, să am drepturile bărbatului  
şi spiritul pe care îl am în corpul meu de femeie…”  

Regina Maria 
 

n ciuda faptului că tema regalității este de 
multe ori îndepărtată din cadrul 
preocupărilor guvernanților Rămâniei, în 

completarea minunatelor pagini scrise de diverși 
autori români ori străini despre membrii familiei 
regale de-a lungul anilor, sau aflate în atenția unui 
detractor notoriu al românismului cum este Lucian 
Boia, iată cum se apleacă Gilles Duguay, fost 
ambasador al Canadei la București, asupra vieții 
unei mari personalități cum este Regina Maria. 
Ofițer de marină, bursier la Oxford, autorul și-a 
început cariera ca profesor în Zair și Rwanda. 
Intrat în serviciu diplomatic al Canadei, în 1967 
este numit consilier itinerant regional la Dakar, în 
Turcia, în Senegal și șef de stat al Africii francofone  
timp de douăzeci și doi de ani. Ambasador al 
Canadei în Camerun, Maroc și România este 
prezent de trei ori în acest post și la Paris. După ce 
a fost jurat la biroul de imigrație canadian s-a 
dedicat literaturii. 
 

 

 
 

Capitole volumului descriu oportunitățile 
reginei de a deveni următoarea regină a Marii 
Britanii, viața sa înainte și după ce a devenit soția 
regelui Ferdinand al României și descriu cu multă 
acuratețe istorică legătura dintre Joe Boyle și 
regină. Născut în 1867 la Woodstock, Ontario, Joe 
Boyle a fost implicat atât în revoluția rusă cât și în 
evenimentele din Romania începutului de secol 20, 
în timpul prime conflagrații mondiale. Boyle, cu 
misiune de la Lenin și Trotsky  a adus ajutoare la 
Jassy, atunci, în 1917, capitala României. Trece 
prin Ucraina independentă, prin Basarabia și 
ajunge la Jassy (Iașii de azi). Maria, nepoata reginei 
Victoria a Marii Britanii și a țarului Alexandru II al 
Rusiei îl însoțește apoi în demersurile efectuate de 
acest mare prieten întru crearea României Mari. Și 
prietenia lor întră astfel în legendă. 

 

 
 

Î 
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Volumul merită lecturat clipă 
de clipă, pagină de pagină, adeseori 
întorcându-te nu atât în frumusețea 
istoriei sau a talentului de povesti-
tor al autorului, cât în interiorul 
unui moment unic din sufletul marii 
noastre Regine. 

 

 
 

Mecena dar și pictoriță, Regina 
Maria a rămas cu spiritul și sufletul 
între pereții Balcicului care au păs-
trat vie prezența sa, pentru o lungă 
perioadă, chiar și inima sa. 
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Elleny Pendefunda la Casa Dante, Florența 
 

 
 

Vernisaje și lansări de carte 
 

 
 

Ordo ab Chao de Elleny Pendefunda
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Giuseppe Ciccia, Elleny Pendefunda e Luca Alinari 
 

 
 

Graziella Marchini, Liviu e Elleny Pendefunda con Giuseppe Ciccia 
 

 

 

 

 

 

Giuseppe CICCIA
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