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Această lume, aceeași pentru toți, n'a făurit-o niciunul dintre zei,  
niciunul dintre oameni. Ea a fost dintotdeauna,  

este și va fi un foc veșnic viu,  
care după măsură se aprinde și după măsură se stinge. 

Heraclit din Efes 
 

trăbunii foloseau trepanația 
craniană încă din epoca 
neolitică. Dovezi apar în toate 

regiunile pământului, inclusiv în spațiul 
carpato-dunărean, operațiile fiind 
realizate intra vitam. Presupunerea 
tratării unor maladii cerebrale 
traumatice, a accidentelor vasculare, 
epilepsiilor sau cefaleelor se asociază 
ritualurilor taumaturgice asupra 
posedaților pentru eliberarea spiritelor 
malefice. Activitatea complexă a 
creierului, de clarviziune și înțelepciune 
(vezi cultul zeiței Atena născută din capul 
lui Zeus!), relevată și de Herodot care 
descrie și implicarea zeiței Neit în 
misteriile lui Osiris, e un argument în 
acceptarea homerică a situării sufletului, 
aflat peste firea lucrurilor în interiorul 
hemisferelor cerebrale. Departe de mine 
că mentalitatea arhaică era desuetă. 

Întunecarea sau pierderea conștienței, 
convulsiile și coma, chiar moartea 
cerebrală definesc în știința modernă 
pierderea unui substitut energetic, 
informațional de către organul care ne 
asigură legătura senzorială și sensitivă cu 
mediul, pierderea analizei și sintezei 
psihice, precum și imaginația, 
spiritualitatea protejată de o cetate de os, 
numită cutie craniană. 

Eposul homeric ne descrie și 
modalitatea arhaică de generare a unui 
concept psihognoseologic pe baza 
trăirilor onirice care domină și 
aglutinează miturile îndepărtatelor 
milenii. Chiar și Ahile se convinge de 
existența sufletului, văzându'l și vorbind 
în vis cu prietenul său Patrocle, ucis în 
luptă sub zidurile cetății trace Troia1. 

                                                 
1 Homer, Iliada 

S 
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Visul apare ca o manifestare a sufletului 
ce părăsește temporar trupul în somn 
(frate geamăn cu moartea) asemenea 
gândului din basmele lui Harap Alb2 sau 
receptarea onirică a tărâmurilor magice 
din Dumbrava Minunată3. 

Monadele lui Leibniz nefiind altceva 
decât aceste mari arcane ale ocultiștilor, 
numite suflete, hălăduiesc, nu în chaos, ci 
în cosmos, în spațiul vizibil ca elemente 
energetice invizibile. Forțe misterioase 
pentru mulți dintre noi, ele pt fi 
interpretate ca un catalizator esențial în 
activitatea creierului. Poate părea banală 
această afirmație, sau chiar combătută de 
filosofiile pur materialiste. Și totuși, 
miturile relatează, încă de la înscrisurile 
multimilenare pe teracotă, devieri 
comportamentale, de luciditate aflate la 
limita dintre cunoaștere și conștiință 
(relatarea biblică depre Cain și Abel, 
halucinațiile regelui Nabucodonosor, 
crizele depresive ale lui Saul sau mimarea 
unor crize de agitație maniacală ale 
regelui David, echivalențele epileptice ale 
lui Hercule în timpul cărora își 
masacrează familia, stările halucinatorii 
ale paricidului Oreste, malignitatea 
Medeei alături de Oistros, zeul nebuniei).  
Exemple multiple pot fi adsuse în context: 
Ciuateotl – zeitatea Maya a epilepsiei4, 
scrierile medico-sacerdotale egiptene, 
toate nefiind decât dovezi ale înțelepților 
antici confrmate de știința contemporană 
– O serozitate pernicioasă care reținută în 
cap și asociată cu bila neagră se 
răspândește furioasă în vene și făcându'și 
drum până în vârful capului, își revarsă 
teribilul său flux în creier și slăbește 
imediat acea parte a sufletului care cu 
puterea rațiunii care cu puterea rațiunii 
ocupă și conduce creștetul omului și 
întunecă și răstoarnă căile divine ale 
inteligenței.5 

                                                 
2 Ion Creangă, Harap Alb 
3 Mihail Sadoveanu, Dumbrava Minunată 
4 afecțiune descrisă magistral de Hipocrate 
5 Platon, Timeo 

Să nu uităm legendele Olimpului, 
dragostea dintre Psyche și Eros6, 
apoteotică prin resuscitare, imortalizare 
și comuniune prin fiica lor, Voluptatea. 
Chiar și în Telesma (τέλεσμα), 
afectivitatea și spiritualitatea definesc 
mitic personalitatea umană. Deci 
cunoaștere, conștiență și conștiință. Nu 
pot nega ereditatea, factorii de mediu și 
educația, dar nu pot eluda participarea 
sufletului pe arealul extins al conștienței 
umane. Influența cosmică, a astrelor și 
legile parțial cunoscute ale universului 
creat, echivalând în destin și perceput 
akashic în matricea noetică au fost 
studiate încă în școlile lui Thales, 
Anaximandru, Anaximene și Pitagora. Mă 
opresc puțin, din nou, asupra gândirii 
pitagoreice. Personalitatea sa cumulează 
în corolar cunoștințele tuturor 
civilizațiilor care au fost accesibile unei 
vieți umane. El conștientiza că toate 
regnurile se înrudesc prin prezența vieții, 
acceptând metempsihoza, doar că omului 
îi revine în plus un ceva care îl apropie de 
zei. Chiar dacă nu statua exact sediul 
sufletului el aprecia omul ca fiind zămislit 
din două diferite substanțe: corpul 
material și un abur cald care este sufletul. 
Și totuși școala medico-filosofică de la 
Crotona, înființată de el, afirma că organul 
simțirii și cunoașterii este creierul și nu 
inima. Dar cea mai interesantă explicație 
preluată cu brio de materialiști este cea a 
lui Democrit: Rațiunea nu se află înafara 
naturii, ci este strâns legată și condiționată 
de ea... Deci nu zeii, ci natura se află la 
bazele dezvoltării universului. Depinde, cu 
siguranță, de ceea ce înțelegem prin 
natură, iar zeii, știm, sunt doar aleșii 
inițiați ale căror capacități depășesc, 
precum îngerii și sfinții, pe cele ale 
oamenilor de rând. Sunt perfect de acord 
cu Democrit. Natura este un cuvânt a 
cărei semantică ascunde o hermeneutică 
precară și definește ceea ce este 
pretutindeni și în noi, nu numai lumea 

                                                 
6 zeul pitic care nu se întregea decât la împărtășirea sa alături 
de Anteros și care se întâlnea cu iubita sub oblăduirea nopții 
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vizibilă. Socrate se confesa plenar: ...vocea 
interioară (daimon) îmi dictează că există 
ceva divin în noi, sufletul, care conduce 
trupul și care are privilegiul de a cunoaște 
divinitatea. Platon definea cele trei 
concepte ale cunoștinței, conștienței și 
conștiinței prin epitimia, timia și nous. 
Memoria și gândirea sunt concepte destul 
de bine definite în filosofia sa. Există în 
sufletul nostru tablete de ceară, mai moi în 
acesta, mai tari în acela, făcută dintr'o 
ceară mai pură întrunul, dintralta mai 
amestecată la altul, la unii foarte moale, la 
alții foarte tare, la alții păstrând linia de 
mijloc. Să spunem că aceste tablete sunt un 
dar al Mnemosinei, mama muzelor și 
imprimând acolo sensațiile și reflexiile 
noastre, noiînsemnăm ca printr'o pecete, 
numele lucrurilor de care vrem să ne 
aducem aminte, printre acelea pe care le-
am văzut sau auzit sau gândit; că ne 
reamintim și știm ceea ce e imprimat 
acolo, atâta timp cât se menține imaginea 
lor și că atunci când ea se stinge sau n'a 
fost posibil să se graveze acolo, noi o uităm 
și nu o cunoaștem. Pentru Platon aceasta 
este celebra teorie a engramelor. 
Gândirea își are originea în conceptul 
discursurilor interior și exterior care în 
cazul artelor poate conduce la frenezii 
inspirate de zei – delirul profeților, ori de 
muze – cel al poeților, de Bachus – cel al 
bacantelor sau al îndrăgostiților – inspirat 
de Eros. Pneuma aristotelică este sufletul, 
cu influențe materialiste în acceptul unei 
simbioze determinate de sensații, 
meditație, memorie și experiență7, un 
concept psihognoseologic în antiteză cu 
orietarea platonică.  

Despre memorie și vise m'am aplecat 
adeseori în prelegerile mele. Dragă 
cititorule, ar trebui să răspund oricărei 
întrebări despre fenomenele determinate 
de funcțiile arcurilor reflexe printr'un 
aforism celebru semnat de Hipocrate: 
Acela care vrea să înțeleagă bine cele ce se 
întâmplă în timpul somnului8, își va da 

                                                 
7 Aristotel, De anima, Metafizica 
8 când legătura cu mediul încojurător este minimă sau dispare... 

seama că va avea de întâmpinat multă 
greutate pentru toate acestea... câci 
trebuie să'și întindă mâna și să ceară 
într'ajutor puterea zeilor. 

 
 

 
 
Epicur și-a structurat concepțiile 

despre ataraxie9, hulită de profani ca fiind 
un îndemn spre desfrânare, ca o metodă 
de detașare a afectivității în analiza 
influențelor plăcute și neplăcute din 
cunoștere. Ataraxia nu are nimic comun 
cu hedonismul10 cirenaicilor sau cu 
ataraxia prin indiferență a stoicilor cu 
răbdarea fără crâcnire a despotismului 
sau abrutizarea cinicilor în frunte cu 
Diogene, dar nici cu scepticismul agnostic 
prin inhibarea gândirii (Agrippa). 
Modificările patologice ale conștienței au 
fost mult timp interpretate ca o 
defectuoasă circulație a unor atomi 
deosebit de subtili prin porii 
membranelor cerebrale, Asclepiade11 
diferențiind iluziile de halucinații și vise.  

O perioadă destul de benefică a 
confruntării doctrinelor indo-chineze, 
elino-romanice, iraniene și musulmane 
despre natura sufletului și a relațiilor 
dintre credință și rațiune este cea 
dominată de scrierile lui Avicena (Ibn-
Sina)12, Averoes (Ibn Rochd)13 și 
Maimonides (Moses)14. Gândirea lui Duns 

                                                 
9 echilibrul psihic dintre atracție și repulsie prin evitarea 
pasiunilor și durerilor și eliberarea de orice teamă față de 
moarte și zei 
10 dedarea fără frâu desfătărilor și plăcerilor senzuale 
promovată de Aristip din Cirena 
11 Asclépiade de Bithynia,  este un médic și filosof grec născut 
în Kios în 124 î.C., care a introdus medicina elină în imperiul 
roman, discipolii săi având o mare influență intelectuală. 
12 Avicenne, născut la 7 august 980 la Afshéna, lângă Boukhara 
și mort în iunie 1037 la Hamadan (în Iran), filosof, scriitor, 
medic și om de știință persan (alchimie, astronomie, chimie, 
psihologie). 
13  Ibn Rochd de Cordoba, filosof, teolog, jurist și medic 
musulman andaluz de limbă arabă, născut la Cordoba în 1126   
și mort la Marakesh în 10 dec. 1198. 
14 Moïse Maïmonide, rabin sefard născut la Cordoba în 30 
martie 1138, și mort la Fostat în 13 decembrie 1204 este 
considerat una dintre cele mai mari personalitâți rabinice ale 
Orientuui Mijlociu, devenind un al doilea Moise și una din 
rarele personalitîți care a influențat gândirea musulmanbă și 
creștină (Thomas D'Aquino) 
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Scot15, Roger Bacon16 ori Anselm de 
Canterbury17 precede luminatele minți 
ale Renașterii. Lupta dintre bine și rău, 
între posedarea diavolului și 
binecuvântarea angelică sub 
obscurantismul generalizat al maselor din 
tenebrele cărora s'au ridicat illuminați 
precum marile personalități ale 
renascentismului, este oglindită întrutotul 
în arta lumii, indiferent de modalitatea ei 
de exprimare.  

Epoca în care trăim azi s'a transformat 
prin aportul empirismului baconian18, 
raționalismului cartesian19 raportate la 
cultura antică în mijlocul unei 
efervescențe renascentiste, conducând la 
dezvoltarea științelor liberare, integrând 
arta regală întru cunoașterea funcțiilor 
creierului uman, amestec alchimic între 
trup, suflet și spirit. Totuși Descartes 
considera sufletul de esență divină 
integrat mașinii animale20, asemeni lui 
Bacon în Noul Organon. Achizițiile fizico-
chimice și studiile anatomo-clinice 
moderne acceptă azi dualismul energetic 
la care au contribuit gânditorii 
rosicrucieni precum Galileo Galilei, 
Robert Boyle, Isaac Newton, continuând 
cu David Hume, Herbert Spencer și mulți 
alții, sensațiile și reflexiunea fiind 

                                                 
15 John Duns Scot, (n. 1266 în Scoția - d. 8 nov 1308 Koln), 
teolog și filosof, fondator al curentului denumit scotism. Pentru 
precizia argumentației sale a fost supranumit Doctor Subtilis. 
Pe mormântul său, aflat în Biserica Minoriților din Köln, stă 
scris: Scotia me genuit. Anglia me suscepit. Gallia me docuit. 
Colonia me tenet („Scoția m-a născut/ Anglia m-a primit/ 
Franța m-a învățat/ Köln-ul mă ține”). 
16 Roger Bacon (n. 1214 la Ilchester – d. 1294 în Oxford), 
supranumit "Doctor mirabilis", a fost unul dintre cei mai mari 
filozofi ai evului mediu timpuriu. Contribuția sa cea mai de 
seamă în dezvoltarea științei constă în promovarea metodei 
experimentale 
17 Anselm de Canterbury sau de Aosta (n. 1033 - d. 21 aprilie 
1109), cel mai însemnat arhiepiscop de Canterbury, teolog și 
filosof neoplatonist, ieromonah și sfânt în Biserica Anglicană și 
Biserica Catolocă. În filosofie e întemeietorul argumentului 
ontologic, iar în teologie e întemeietorul soteriologiei. 
18 Francis Bacon afirmând că lumea vizibilă există 
independent de conștiența omului dar o marchează prin 
sensații și reprezentări obiective percepute de creier. 
19 Réné Descartes, Lumea și tratatul despre lumină, manuscris 
din 1633 pe care ezită să'l publice pentru a nu avea soarta lui 
Galileo Galilei pentru Dialog asupra celor două sisteme 
principale ale lumii. 
20 Id, Discursul asupra metodei 

atribuțiile primelor două arcuri reflexe 
descrise de noi21. 

Mișcările creierului sunt un fel de 
semne naturale ale ideilor care le provoacă 
datorită unui fluid a cărui elasticitate și 
subtilitate se apropie de acela al luminii și 
eterului.22 Deși aceste afirmații au fost 
interpretate ca pur materialiste, opuse 
gândirii lui Tomaso di Aquino care au 
accentuat dualitatea gândirii în raport și 
cu lumina divină a cunoașterii (cel de-al 
treilea arc reflex, cel noetic). Închei 
această scurtă introducere a unei noi serii 
de prelegeri prin două citate: s'ar putea ca 
regnul vegetal să fi fost originea regnului 
animal și să fi tras originea sa din regnul 
mineral; iar acesta să derive din materia 
universală, heterogenă...23 și există un 
spirit etern și omniprezent care cunoaște și 
cuprinde toate lucrurile... și pe care noi le 
numim legile naturii.24 

                                                 
21 Luminătorii timpului, Institutul european, 2013 
22 Charles Bonnet, Essai de psychologie, 1754 
23 Denis Diderot, Elemente de fiziologie, 1773-1774 
24 George Berkeley (12 martie 1685 – 14 ianuarie 1753), 
filosof și cardinal irlandez, desemnat ca empirist după John 
Lock și înainte de David Hume, afirmând cî lucrurile nu au 
capacitatea de a gândi, aceasta aparținând spiritului uman și 
divin, unii considerându'l un astru în filosofie prin 
originalitatea sa ce depășește chiar și pe Spinoza. 
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Alan WATTS 
 

 

 

 

 

 

  α 
 

1. „Lucrurile sunt așa cum sunt. Când privim la Univers noaptea, nu facem comparații 
între stelele bune și stelele rele, nici între constelații aranjate mai bine sau mai prost. 

2. Nu venim pe aceasta lume; venim din aceasta lume, precum frunzele unui copac. 

3. Fără viață și moarte și fără perpetua transformare a tuturor formelor de viață, lumea 
ar fi statică, fără ritm, fără dans, mumificată. 

4. Problemele care rămân persistente în viețile noastre, negăsindu'și o soluție ar trebuie 
să fie suspectate ca întrebări puse în mod eronat. 

5. …mâine și planurile pentru mâine nu pot avea vreo importanță atâta timp cât tu nu 
ești în deplin contact cu realitatea prezentului, de vreme ce în prezent și doar în prezent 
trăiești. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Alan Watts a fost un filosof și scriitor american de origine britanică care a popularizat filosofia orientală în 
Occident. El a scris peste douăzecu și cinci de cărți și articole cu subiecte importante pentru toate religiile, 
fiind autorul lucrării The Way of Zen (Calea Zen), unul dintre primele bestseller-uri despre budism. 
(Wikipedia) 
Textele sunt preluate din http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/19291/alan-watts-5-afirmatii-care-iti-
schimba-viata.html#ixzz3opm6HsoJ  

 
 
 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    

https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Watts
http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/19291/alan-watts-5-afirmatii-care-iti-schimba-viata.html#ixzz3opm6HsoJ
http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/19291/alan-watts-5-afirmatii-care-iti-schimba-viata.html#ixzz3opm6HsoJ
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Catinca AGACHE 
 

 

Mihai Eminescu  
și idealul național de Unire 
 

                                  ,,Eminescu este o constiinta de cultura completa” 
Constantin Noica 

 
 

evenim iar și iar la Eminescu, ca 
la un reper fundamental, atunci 
când este vorba despre limbă, 

istorie, biserică, tradiție, neam, unire, 
cultură, de valori care ne pot reprezenta 
în lume ca popor creator și nu demolator. 
La opera lui poetică de dimensiune 
cosmică, topită în vers nemuritor ce 
străbate secolii, ori la publicistica sa ce nu 
și-a pierdut nimic din forța vizionară,  
parte din ea fiind dureros de actuală și 
azi. Se poate reproșa că mergem pe un 
drum bătătorit, dar afirmația filozofului 
creștin, umanistului Constantin Noica și 
anume că „nu ne întoarcem niciodată cu 
mâinile goale când îl căutam pe Eminescu 
şi îl consultăm" îndreptățește acest apel 
continuu la Poetul național25 (sintagmă 
taxată de delatorii săi drept clișeizată, 
didacticistă, dar care exprimă percepția 
generală a românilor de oriunde s-ar afla 
în lumea asta globalizată), la gazetarul și 
gânditorul de geniu. Căci Eminescu, 
poetul - prim mare jurnalist din istoria 
țării a cărui înălțime și profunzime a 
gândirii a depășit granițele națiunii sale 
din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, 
este în același timp imaginea-simbol a 
zbuciumului pentru idealul unirii 

                                                 
25 sintagma de poet național este utilizată prima oară de 
Negruzzi în cererea adresată în 1888 Camerei Deputaților 
privind o pensie viageră pentru Mihai Eminescu; așa l-a definit 
Călinescu în a sa ,,Istorie.. ” - cap. ,,Eminescu, poet național”; așa 
l-au apreciat marii poeți ai secolului trecut: Arghezi, Blaga, 
Bacovia, Ion Barbu, Nichita Stănescu. 

provinciilor istorice românești, parte din 
care se aflau sub stăpâniri străine, 
identificat cu însuși sufletul poporului din 
sânul căruia a ieșit ca un miracol spre a-l 
înălța în cultura universală. A cuprins cu 
mintea sa ascuțită, simțul critic și profund 
patriotic, problemele majore ale epocii în 
care a trăit, o perioadă istorică de mari 
frământări, când națiunile europene își 
conturau statalitatea, când curentul 
naționalist - în sensul bun, sănătos al 
cuvântului, de naționalism patriotic nu 
șovin - era foarte pronunțat în toate 
spațiile europene, ca urmare a acelui 
„Risogirmento” promovat de Giuseppe 
Mazzini și Garibaldi, ceva mai târziu de 
Giuseppe Verdi, când teritorii locuite de 
popoare autohtone aflate de multă vreme 
sub stăpânire străină se treziseră dorind 
eliberarea de sub aceste puteri 
dominatoare și afirmarea aspiraţiilor de 
libertate naţională. Romantismul însuși, al 
cărui ultim reprezentant european de 
geniu a fost Eminescu, avea între 
trăsăturile sale reînvierea perioadelor de  
glorie din trecutul fiecărui popor, accentul 
pe tradiții, datini, obiceiuri. La noi, 
această mișcare literar-politică de trezire 
a conștiințelor a fost încadrată sub 
denumirea de ,,Deșteptătorii neamului”, 
lista reprezentanților ei, până a ajunge la 
Eminescu, fiind ilustrată cu mari făuritori 
de cultură și slujitori de țară. Așadar, din 
prisma romantismului patriotic, 

R 
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Eminescu, crescut în spiritul 
patriotismului, al aplecării cu venerație 
asupra trecutului istoric al nației sădite la 
Cernăuți de profesorul său de limba 
română Aron Pumnul (pașoptist ardelean 
de frunte) din ,lecțiile căruia26 s-a născut 
dragostea pentru Transilvania (străbătută 
de la un capăt la altul) și Blajul 
revoluționar (,,Romă mică”)27, școlit la 
înalte universități europene (Viena, 
Berlin) unde a prins spiritul entuziast și 
energic al veacului emancipărilor 
naționale, informat și cu o viziune largă 
asupra atmosferei generale europene, al 
pulsului epocii, cu o luciditate fantastică și 
cunoscător foarte bun al situației 
dureroase a românilor din teritoriile 
românești ocupate, Eminescu, înaltă 
conștiință și  spirit vizionar, nu putea să 
nu se angajeze în lupta pentru o națiune 
românească modernă. Așa cum s-au 
implicat alți mari creatori contemporani 
progresiști din centrul, sud-estul 
european, pentru propășirea idealurilor 
naționale și eliberarea statelor lor de sub 
străinii ocupanți. 
          Format și afirmat în perioada trezirii 
fiorilor conștiinței de sine a românilor, 
după cinci secole de dominație turcească 
într-o parte a României și alte câteva de 
ocupație rusă și austro-ungară în cealaltă 
parte a ei, era firesc să susţină în 
publicistica sa păstrarea identităţii 
naţionale. În viziunea sa - urmând linia 
ctitorului României moderne, Mihail 
Kogălniceanu - Țara Românească nu era 
numai Regatul propriu zis, ci cuprindea 
provinciile istorice locuite de români 
aflate sub ocupație străină28, spații pe 
care le visa unificate politic având în 
vedere unitatea existentă de limbă, 

                                                 
26,,Lepturariul lui Aron Pumnul”, tipărit la Viena, 1862-1863. 
27,,Te salut din inimă, Romă mică, îţi mulţumesc, Dumnezeule, 
că m-ai ajutat s-o pot vedea!”.- a  afirmat poetul de pe dealul 
Hula, în 1866. 
28 Ţara Românească (Oltenia,  Muntenia/ Valahia), Principatul 
Moldovei (teritoriul ciuntit dintre Carpaţi şi Prut ) - sub  
dependența Imperiului Otoman; Moldova de Est (dintre Prut şi 
Nistru) – din 1812, la ruși ; Ţara de Sus,   Bucovina – din 1775, 
sub austrieci; Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul  - 
din 1688, sub habsburgi; Dobrogea - sub ocupaţie turcească. 

istorie, tradiție, cultură, unitate lingvistică 
remarcată pe parcursul peregrinărilor 
sale ca adolescent din ,,Ducatul 
Bucovinei” în Ardeal, Banat, Muntenia. De 
altfel, el folosește pentru prima oară 
termenul de România29 în scrisoarea 
trimisă lui Iosif Vulcan care-l debutase în 
,,Familia”30(numărul din 25 febr./ 9 
martie 1866) cu poezia De-aş avea: ,,Mult 
stimate domnule şi amice, Mulţumesc 
pentru onorariul trimis – cel dintâi pentru 
lucrări literare pe care l-am primit 
vrodată-n viaţă. În România domneşte 
demagogia, şi în politică şi în literatură; 
precum omul onest rămâne aici 
necunoscut în viaţa publică, astfel talentul 
adevărat e înecat de buruiana rea a 
mediocrităţilor, a acelei şcoale care crede 
a putea înlocui talentul prin impertinenţă 
şi prin admiraţie reciprocă. Iartă-mi, 
stimate amice, acest ton polemic, dar te 
asigur că a fost pentru mine o rară 
mângâiere de-a mă vedea remunerat 
dintr-un colţ atât de depărtat al României, 
din Oradea-Mare”. Același termen 
susținut de sintagma poetică ,,poporul 
mare, românesc” apare apoi în poema ce a 
înflăcărat inimile a zeci de generații de 
urmași Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie (în textul original inițial: Ce-ți 
doresc eu ție, dulce România), publicată la 
vârsta de 17 ani31 dar care denotă o 
maturitate și profunzime a gândirii și 
trăirii pentru un ideal mai presus de 
această vârstă, o rostire sinceră, sensibilă, 
țâșnită dintr-un suflet pur românesc, ca și 
poemele La Heliade și Horea („Să 
privească – Ardealul lunei i-e ruşine / Că-
a robit copiii-i pe sub mâni străine”), toate 
fiind scrise în spiritul romantismului 
târziu. Așadar, în viziunea lui Eminescu, 
România era rotundă, la fel cum o 

                                                 
29   Constituţia adoptată în 1866, odată cu instalarea regalității , 
numea noul stat România. 
30  „Familia”, cu sediul în Pesta (1865 – 1880), Oradea (1880 – 
1906), condusă de Iosif Vulcan (1841 – 1906), redactor, editor 
şi proprietar, cel care, așa cum se știe, i-a românizat numele din 
Eminovici în Eminescu. Începând cu această dată, va semna 
M.Eminescu. G.Călinescu va impune varianta Mihai (Mihai 
Eminescu.)  
31   ,,Familia”, 2/14 apr.1867. 
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văzuseră Kogălniceanu (la 1843), Dimitrie 
Cantemir ș.a., întregul teritoriu în care se 
vorbește românește, ,,de la Nistru pân-la 
Tisa”, cum avea să prevestească în 
nemuritoarea Doina.   
         De foarte tânăr, din perioada 
cernăuțeană și mai ales din timpul 
pelerinajului transilvănean, a trăit intens 
sentimentul de contopire sufletească cu 
neamul său percepând acut durerea 
împărțirii lui de marile puteri, a 
manifestat acest spirit patriotic, luptând 
prin scrisul lui pentru trezirea conștiinței 
națiunii sale. Amintim  acele versuri (,,Te 
plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,/ 
Te plânge-n tânguire şi locul tău natal;/ 
Căci umbra ta măreaţă în falnica-i 
zburare/ O urmă-ncet cu ochiul în tristă 
lăcrimare/ Ce-i simţ naţional!.”) din prima 
încercare poetică, dedicată32 dascălului 
său cernăuțean preaiubit (La mormântul 
lui Aron Pumnul), sau poeziile din din 
prima fază de creație, cele considerate a fi 
din perioada blăjeană, publicate în 
,,Familia” lui Iosif Vulcan în 1866 - Din 
străinătate33, La Bucovina34 ș.a. – ce 
anunță genialitatea sa poetică 
(nemaivorbind că la 17 ani traducea deja 
din Schiller - poemul ,,Resignatiune” -, a 
cărui carte de poeme o purta ,,în 
buzunarul paltonului său ferfeniţit” deși 
admirația lui pornea mai mult către 
titanul de la Weimar, Goethe35). Despre 
acest puternic și statornic, sincer 
sentiment ce l-a însoțit toată viața și i-a 
cauzat și sfârșitul tragic scrie Ioan 
Slavici36 în ,,Eminescu-omul” din volumul 
,,Amintiri”: „N-am cunoscut om stăpânit 
deopotrivă cu dânsul de gândul unităţii 
naţionale şi de pornirea de a se da întreg 
pentru ridicarea neamului românesc”; 
,,Tânărul poet era un naţionalist (…) şi 

                                                 
32   Semnată Eminescu, privatist, publicată în broșura 
,,Lepturariul învățăceilor gimnaziști” în  ian.1866. 
33    14/26 aug. 1866 
34    11/23 sept.1866. 
35   ,,O traducere din Shakespeare, din Molière sau din Goethe e 
un merit,...” 
36  Ioan Slavici l-a întâlnit pe Eminescu în iarna anului 1869 la 
Viena, unde amândoi urmau cursurile universitare, devenindu-
i un bun și loial prieten și admirator.  

foarte pornit spre intoleranţă când venea 
vorba de naţia română şi România.” Este 
de altfel arhicunoscut salutul său 
,,Trăiască nația!”37, ca și răspunsul ,,Sus cu 
dânsa!”dat celor care i se adresau 
utilizându-i originala formulă de salut. 
Încântat de trecutul românilor, ,,se uita cu 
însuflețire în viitorul luminos”, afirmând 
că ,,Măsura patriotismului va fi dată de 
faptele pe care vom avea ocazia de a 
împlini în viitor”. Și-a asumat  ca un dat 
menirea de scriitor național, așa cum au 
făcut marile spirite europene ale vremii, 
dedicate națiilor lor. ,,…nu ezita nicio clipă 
să vorbească despre visele sale măreţe 
privind soarta la aceea dată a 
Principatelor Române.”- își amintește 
bunul său coleg și prieten din perioada 
cernăuțeană și vieneză, Theodor 
Ștefanelli. 
          Triunghiul Blaj38, orașul Școlii 
Ardelene (unde s-a întâlnit cu Timotei 
Cipariu și a venit cu gândul de a-și da 
examenele restante din clasa a III-a de 
gimnaziu), Alba Iulia (ca participant la 
sesiunea anuală a Astrei, 27-28 aug. 
1866), Sibiu (unde l-a cunoscut pe Nicolae 
Densusianu39și-ar fi încercat să-şi 
definitiveze studiile40.) din peregrinările 
sale ardelenești41 este cel care i-a întărit 
convingerea în justețea slujirii ideii 
unității naționale și a culturii române. 
,,Într-o zi frumoasă de vară, îmi făcui 
legăturica, o pusei în vârful băţului şi-o 
luai la picior pe drumul cel mare 
împărătesc…"- povestește el în romanul 

                                                 
37 Cf celor descrise de bunul său prieten cernăuțean Theodor 
Ștefanelli. 
38 Unii cercetători susţin că Eminescu a fost la Blaj în 1863; 
Dimitrie Vatamaniuc afirmă că Eminescu era la Târgu-Mureş în 
mai 1866, iar în iunie aceluiași an se afla  la Blaj. 
39 Studentul Densușeanu l-a ajutat, prin preotul Bratu - bunicul 
poetului Octavian Goga, să treacă granița în România, pe 
potecile rășinarilor, întrucât nu avea pașaport pentru 
Transilvania. 
40 Cf unui înscris în care se arată că în 1864 şi-a luat aici clasa a 
treia de gimnaziu, cu predare în limba germană, înscris 
contestat de unii cercetători. 
41  Prin Sibiu, Brașov, Alba Iulia, Avrig, Beiuș  ș.a. 
În „Eminescu, expresie integrală a sufletului românesc" din 
,,Istoria literaturii româneşti” (1929), Nicolae Iorga 
consemnează rolul Transilvaniei în viaţa şi opera lui Eminescu; 
Vezi și: Dimitrie Vatamaniuc. ,,Eminescu şi Transilvania”; 
Graţian Jucan. ,,Eminescu şi Ardealul”. 
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autobiografic Geniu pustiu42 ,,Întâmplarea 
a făcut ca din copilărie încă, să cunosc 
poporul românesc, din apele Nistrului 
începând, în cruciș și în curmeziș până în 
Tisa și Dunăre”- va explica Eminescu, în 
1882, această înclinație precoce spre 
slujirea idealului național. La Târnăveni 
afirmă public calitatea sa de poet și scopul 
acestor peregrinări: ,,Domnilor, eu sunt 
poet şi vreau să-mi adun material”.  
          Nu numai că ,,a dat o viaţă nouă 
întregii noastre limbi”43, el a avut de 
foarte tânăr.ca deviză acel echilibru între 
trecut, prezent și viitor. 
          Perioada studenției vieneze (1869-
187244) când, printre cei o sută de 
studenți români aflați la studii în capitala 
imperiului ce îngloba o mare parte din 
țară, întâlnește tineri bucovineni și 
blăjeni, când l-a cunoscut pe Slavici 

                                                 
42 Drum construit de austrieci,  el venind pe traseul Vatra 
Dornei, Bistriţa, Reghin, Târgu-Mureş, Târnăveni, Mediaş, 
Blaj, fără a mai merge la Ipotești unde era epidemie de holeră. 
43 Ion Druță. ,,Eminescu poet național”. 
44   urmând Facultatea de Filozofie și Drept, ca „auditor 
extraordinar”. 

(voluntar la un regiment din Viena și 
student la drept) care avea să-i devină 
statornic prieten (deși diferiți)45, 
cuprinde nu numai anii cei mai senini și 
plini de entuziasm ai studiilor 
universitare, ci este una de conturare a 
personalității sale. De o inteligenţa 
sclipitoare, impetuos și clocotind de 
convingerile sale, el atrage atenția lui 
Slavici care-l descrie ca fiind ,,copt înainte 
de vreme”, ,,deşi era mai mic de ani, era 
mult mai mare ca ştiinţă, strivitor ca 
superioritate intelectuală şi mai presus de 
toate om cu inimă deschisă și totodată 
plină de căldura sfântă a celor aleşi” 
(,,Fapta omenească”). Dragostea pentru 
poporul român, mai ales pentru partea 
aflată sub ocupaţie străină (bucovinenii şi 
basarabenii, ardelenii și bănăţenii), a fost 
cea care i-a apropiat pe cei doi sudenți 
vienezi, viitori mari clasici ai literaturii 
române, Eminescu fiind nu numai 

                                                 
45 ,,Limba pe care o vorbea Slavici şi simpatia lui pentru Austria 
produceau iritaţie şi dispreţ în Eminescu” – menționa  George 
Călinescu.  
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,,maestrul” care-i conduce pașii în 
literatură ci și cel care-l atrage în slujirea 
cauzei românilor. Este perioada nu numai 
a studiului și lecturii cu nesaț, a 
colaborării la ,,Convorbiri literare”(cu 
poeme ce au stârnit un extraordinar ecou 
în sânul junimiștilor, ceea ce l-a 
determinat pe Iacob Negruzzi să-l viziteze 
la Viena) - piatră de hotar în afirmarea sa 
poetică -, ci și a debutului ca publicist 
(ziarul ,,Albina” din Pesta), cu articolul O 
scrisoare critică (7/19/21 ian. 1870) în 
care critică broșura lui D. Petrino și ia 
apărarea fostului său profesor Aron 
Pumnul: „Dar ceea ce la Viena nu-i 
periculos, în Ungaria e din contra un 
sâmbure de distrugere a statului 
unguresc, căci, precum se știe, 
Lepturariul, în aparență inocent al lui 
Pumnul, îi oprește pe românii din 
Transilvania și Ungaria de-a se face 
maghiari.” (M. Eminescu, Opere, IX, p. 
421.). 
          În noua calitate, se implică cu 
frenezie și curaj în problematica 
românilor din Imperiu, animat de un 
singur gând: unirea acestora și eliberarea 
de sub stăpânirea austro-ungară. După 
înființarea (împreună cu alți tineri) a 
cercului ,,Orientul” (1 apr.1869) - ce avea 
ca scop strângerea textelor referitoare la 
cultura și istoria națională -, publică în 
1970 în ,,Federatiunea” din Pesta46, sub 
pseudonimul Varo, articolele incendiare 
Să facem un congres47,  În Unire e tăria48și 
Echilibrul49 care pun în valoare 
maturitatea gândirii sale, faptul că era un 
tânăr foarte bine informat, dovedind o 
bună cunoaștere a situației politice din 

                                                 
46  ,,Federaţiunea”( gazetă politică şi literară, apărută la 2 mai 
1868,  proprietar, director și editor: Alesandru Roman, 
profesor de limba şi literatura română la Universitatea din 
Pesta  deputat de Bihor în Parlamentul de la Pesta, închis la 
Vacs, pentru politica ziarului care .milita pentru egalitatea în 
drepturi a românilor cu celelalte naţionalităţi din Ungaria, 
recăpătarea autonomiei Transilvaniei în baza existenței 
populaţiei  majoritar românești; conducerea ziarului a preluat-
o Ion Poruţiu, redactor responsabil.) 
47 ,,Federațiunea” Pesta nr. 33-365, din  5/17 aprilie 1870. 
48 ,,Federațiunea” Pesta, nr. 34-366, din 10/22 apr. 1870. 
49 ,,Federațiunea” Pesta, nr.38-370 din 22 apr./4 mai 1970: 
nr.39-371 din 29 apr./11 mai 1871. 

imperiu, din Europa din lecturarea 
ziarelor nemțești, un condei publicistic și 
polemic bazat pe o solidă cultură și spirit 
european, poliglot50 ,,cu mintea 
luminoasă, cu sufletul plin de duioșie și cu 
o extraordinară cultură generală” – cum îl 
descrie Slavici51.  
          În aceste prime articole scrise, el 
vorbește despre compromisul 
dualismului austro-ungar, despre 
,,drepturi răpite prin puterea brută”, 
arătând spre ,,acești oprimători ai 
autonomiei Transilvaniei52.”(Echilibrul). 
Susține cu aplomb idei foarte curajoase ce 
conțin un adevăr istoric crunt având în 
vedere realitățile acelui timp, idei 
progresiste, vizionare, dincolo de unele 
tușe mai groase datorate atât patosului 
specific vârstei și curentului epocii cât și 
înclinației polemice a discursului său 
(,,Nimeni nu trebuie să fie aicea stăpân 
decât popoarele însele, şi a trece 
suveranitatea în alte braţe decât în acelea 
ale popoarelor ci cu toţii uniţi trebuie să 
mergem cu principiul, cu naţiunea.”; ,,Un 
insolent are cutezanţa de a spune în 
camera Ungariei cum că naţiune română 
nu esistă. I se răspunde că esistă şi nimic 
mai mult”; ,,Astăzi credem că ar fi venit 
timpul ca să pretindem şi noi ceea ce ni se 
cuvine de secoli. E timp să declarăm neted 
şi clar că în ţara noastră (căci este a 
noastră mai bine decât a orişicui) noi nu 
suntem nici vrem să fim maghiari ori 
nemţi. Suntem români, vrem să rămânem 
români şi cerem egala îndreptăţire a 
naţiunei noastre. Faţă cu orice încercare 
de deznaţionalizare ori suprematizare, 
întrebăm cu răceală şi conştiuţi de 
drepturile ce ni le dă aboriginetatea 
noastră şi spiritul secolului: ,,Cine sunt 
aceşti oameni şi ce vor ei în ţara noastră?” 
- Să facem un congres; ,,Cine ar crede cum 

                                                 
50 Cunoștea patru limbi: germana, franceza, greaca veche, 
sanscrita. 
51 Slavici lucrează mereu la studiul asupra Ungariei”-îi scria 
Eminescu lui Iacob Negruzzi în 11 febr.1871 de la Viena. 
52 ,,..cu scandaloasele lor stări escepțiunale, cu torturele lor ca 
în evul-mediu, cu jurămintele sacrilege, oameni ce mistifică 
unde nu pot contesta și mint unde nu pot combate” 
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că Ungurii, chiar de-ar promite-o, vor găsi 
în ei atâta simț de dreptate, încât să redea, 
de exemplu, autonomia Transilvaniei, pe 
care au răpit-o fără consimtământul 
Românilor? – Si apoi nici nu avem noi să 
cerem de la Unguri ceva, căci ei nu sunt 
competenti să ne dea nimica.” - În Unire e 
tăria;  „Ungurii nu sunt cu nimica 
superiori naţiunilor cu care locuiesc la un 
loc şi acest palat cu spume mincinoase cu 
care au înşelat Europa e, de aproape 
privit, forma ridicolă a unei pretenţii 
ridicole” – Echilibrul). Deși poate fi (și a 
fost) acuzat de naționalism, el merge pe 
linia altor figuri europene luminate ale 
vremii sale care exprimau idei similare. Ia 
astfel apărarea românilor ardeleni 
oprimați și supuși unei crunte 
deznaționalizări, cum reiese și dintr-o 
scrisoare trimisă din Viena la 6 februarie 
1871 („…E destul de tristă starea unui 
popor când trebuie să lupte pentru limbă 
şi naţionalitate în numele confesiunii 
religioase căreia-i aparţine.”). În același 
timp nu iartă nici neregulile din Regat, 
criticând orânduirea proastă existentă 
(,,nu îmbunătăţirea calităţii a fost ţinta 
civilizaţiei române, ci menţinerea tuturor 
neajunsurilor vechi…”), lipsa de atitudine 
(,,nepăsarea noastră ne pierde” ), lansând 
îndemnul de revenire la ,,virtutea şi 
demnitatea străbunilor, simplul simţ de 
demnitate şi mândrie” și încurajarea că 
,,puterea și mântuirea noastră în noi 
este!”. Îndeamnă studențimea română 
vieneză la întrunirea într-un congres cu 
largă participare și implicare în 
problematica românilor din imperiu (Să 
facem un congres!). Ele i-au adus, la 5 luni 
de la publicarea articolelor, acuzația de 
,,delict de presa” din partea procurorul 
din Pesta 53, mai întâi redactorului-șef Ion 
Poruțiu54, întrucât identitatea lui Varo a 
fost deconspirată (cu acordul poetului) în 
revista „Familia”, din 13 noiembrie 1870.   

                                                 
53 în art. 33 din Legea presei XVII din 1848 din Ungaria. 
54 invitaţia fiind reprodusă în nr. 105- 457 din 26/14 
octombrie 1870 din ,Federațiunea” 

          Publicistica din această perioadă, în 
care instigă direct la revoltă împotriva 
regimului asupritor, dar mai ales cea de 
mai târziu, a atras asupră-i suspiciuni, 
marcând începutul urmăririi austro-
ungare care nu-l va părăsi până-n ceasul 
trecerii sale la poporul stelelor, ca un 
crucificat. Din Viena, Eminescu i se adresa 
lui Iacob Negruzzi (11 februarie 1871), 
descriind situația în sine: „În articolul 
Echilibrul publicat în „Federaţiunea” (No 
38 şi 39 – Mai 1870) am susţinut 
autonomia Transilvaniei, fărâmarea 
dualismului, a unei forme ce contrazice 
natura obiectivă a monarhiei, dreptul ce-l 
are fiece popor de a-şi determina viaţa 
prin legi şi de-a avea un propriu organ 
pentru formularea acestor voinţe, o 
legislatură. Acest articol a dat însă 
(ocazie) procurorului public din Pesta de-
a mă cita la judecătoria de 
instrucţiune.(…)”.  
         De gazetele românești din Ungaria se 
leagă astfel nu numai debutul său poetic 
ci și cel publicistic care-l fac cunoscut ca 
apărător al drepturilor românilor din 
întreg spațiul etnic locuit de ei.  
        Vizita făcută exilatului domn făuritor 
al Unirii Principatelor, Al.I.Cuza, la 
Döbling55 (lângă Viena), în ianuarie 1870, 
(împreună cu L. Năstase, V. Burlă) îl va 
marca definitiv:56  „Vor trece veacuri şi nu 
va exista român căruia să nu-i crape 
obrazul de ruşine de câte ori va răsfoi 
istoria neamului său la pagina lui 11 
februarie şi stigmatizarea acelei negre 
felonii va răsări pururea în memoria 
generaţiilor, precum în orice an răsare 
iarba lângă mormântul vândutului 
Domn.” (,,Timpul”, 27 februarie 1882) 
       Cu gândul la nevoia înfăptuirii unității 
românilor din provinciile ocupate, se 
zbate, împreună cu Slavici, pentru 
unitatea culturală a studențimei vieneze, 
divizată în două societăți roase de 
discordii, reușind, deloc ușor, fuzionarea 

                                                 
55 Joc al destinului, acesta va fi și locul tratamentelor sale din 
toamna anului 1883. 
56 vezi: Vasile Gherasim. În „Adevărului l literar”, 15 apr.1923 
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în una singură - Societatea Academică 
Literară  „România Jună”, înființată la data 
de 8 aprilie 1871, ce avea ca deviză Uniţi-
vă în cuget, uniţi-vă în simţiri!, cu 
Slavici ales ca preşedinte, Eminescu, ca 
bibliotecar, Ștefanelli, în conducerea 
acesteia, între membrii de vază fiind Titu 
Maiorescu, Virgil Onițiu, Vasile Goldiș ș.a. 
,,Proiectul de program pentru serbarea 
națională la mormântul lui Ștefan cel 
Mare, la 1527 august 1870” – la care 
Eminescu a adăugat paragraful în care se 
menționa întrunirea tinerilor într-un 
congres după desfășurarea festivităților - 
și ,,Apelul” către către “fraţii comilitoni” 
de la universităţile şi academiile din: 
Bucureşti, Iaşi, Torino, Berlin, Pesta etc., 
lansate la finele anului  1869 și publicate 
în revista ,,Traian”, preluate de alte ziare 
româneşti, au avut un larg ecou.,,Să 
demonstrăm lumii că geniul poporului 
nostru viază, să-i arătăm că naţiunea 
noastră înţelege misiunea sa”. – susținea 
tânărul Eminescu.          
          Noua societate, dinamizată de Apelul 
pentru serbarea de la Putna, de articolul 
„Să facem un congres”, a stat la baza 
organizării primului Congres al 
studenţilor români de pretutindeni în 
cadrul Marii Serbări de la Putna, 
concepută ca o mare serbare 
națională prilejuită de sfințirea mânăstirii 
ștefaniene ce împlinea 400 de ani de la 
ctitorire, aflată sub ocupaţia austriacă. 
În ,,Convorbiri literare”din septembrie 
1870, Eminescu preciza că ,,exteriorul 
acestei festivităţi are să fie de-un caracter 
istoric şi religios; interiorul ei – dacă 
junimea va fi dispusă pentru aceasta – are 
să cuprindă germenii unei dezvoltări 
organice, pe care spiritele bune o voiesc 
din toată inima”; „Deși desfăcuți unii de 
alții în privința politică, ne unește, totuși, 
aceeași limbă, aceleași obiceiuri și datine, 
aceeași religiune și credință politică și 
socială, de la Tisa până la Marea Neagră, 
de la Nistru și până la Balcan; scopul 
nostru comun […] este, însă, o necesitate 
imperioasă pentru conlucrarea la același 

scop, ca să ne coadunăm din toate 
unghiurile spre a ne cunoaște unii pe alții, 
a ne uni în cuget și simțiri, a ne conțelege 
despre interesele noastre comune, pentru 
care suntem și existăm, pentru progres și 
cultură națională”.- sublinia Eminescu. 
Congresul însă a fost amânat pentru anul 
următor din cauza războiului franco-
prusac și a falimentului băncii în care 
fuseseră depuși banii. Vorbind despre 
această amânare, Eminescu menționa că 
serbarea a fost „…pornită dintr-un 
sentiment de pietate către trecutul nostru 
pe cât de glorios, pe atât de nefericit” 
(,,Convorbiri literare”, toamna anului 
1870).  
          În 4/16 sept 1970 i se adresa lui 
Negruzzi rugându-l să publice în 
,,Convorbiri literare” ,,Apelul” privind 
proiectata întrunire la Putna, la 
mormântul lui Ștefan cel Mare. „n-are să 
fie serbarea unui comitet, nu a unei 
junimi; serbarea de la Putna trebuie să 
fie un act produs de o naţiune întreagă; 
serbarea de la Putna are să fie întrunirea 
naţiunii române în suvenirile trecutului, 
în însufleţirea prezentului şi speranţele 
viitorului!” scria în ,,Serbarea de la Putna, 
apel către onoratul public roman”57, 
semnat de V. Bumbac și Ioan Slavici. Noul 
comitet ales (8 martie 1971), format din 
Ioan Slavici, președinte, Mihai Eminescu, 
secretar, Vasile Morariu, Pamfil Dan ș.a., 
reușește să organizeze, la 15/27 aug. 
1871, această primă mare manifestare 
colectivă de unitate spirituală a 
studențimei române, să determine 
participarea entuziastă a unei mase largi 
de români din toate provinciile românești 
la evenimentul rămas în istorie sub 
denumirea de  Serbarea de la Putna -, 
participarea unor mari 
personalități58(Kogălniceanu59, Gr. 
Tocilescu, Constantin Istrati, G. Dem. 
Teodorescu, o delegație a Mitropoliei 

                                                 
57 Ioan Slavici. ,,Opere”, vol.10, Editura Minerva, 1981. 
58 Titu Maiorescu fusese înștiințat de Eminescu aflat la Ipotești, 
în 6 aug. același an, de istoricul eveniment. 
59 Alecsandri nu a mai ajuns rămânând în tr-un sat din 
Bucovina. 
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Moldovei, pictorii Carol Popp de 
Szathmáry, Epaminonda Bucevschi ș.a.). 
Au rămas ca momente deosebite: 
cuvântarea lui Slavici în deschiderea 
Serbărilor din fața porticului înălțat în 
fața mânăstirii; procesiunea spre 
mânăstire în frunte cu Părintele 
arhimandrit Arcadie Ciupercovici, 
egumenul mănăstirii Putna;  toasturile lui 
I. G. Sbiera, din partea „Societății 
Academice Române”, a episcopului Filaret 
Scriban la festinul al cărui președinte de 
onoare a fost Kogălniceanu; Corul 
studenților teologi din Cernăuți care-a 
interpretat ,,Imnul lui Ştefan cel Mare” pe 
versurile lui Vasile Alecsandri60(,, imnul 
religios al lui Alecsandri, compus anume 
pentru serbare”- cum scria reporterul 
Eminescu) și muzica de Flechtenmacher 
şi Claudella; cuvântarea festivă61 a 
studentului berlinez A. D. Xenopol la 
mormântul domnitorului în prezența a 
peste 3000 de oameni; depunerea urnei 
de argint cu pământ din toate provinciile 
românești (păstrată până astăzi în muzeul 
mănăstirii) de către junii vienezi; balada 
elevului Ciprian Porumbescu din cadrul 
serbării câmpenești ce a urmat și vorbele 
adresate tatălui său Iraclie Porumbescu 
(fost stareț al acestei mânăstiri) ,,Tată, am 
cântat Daciei întregi”. ,,…purtau panglici 
care simbolizau culorile drapelului 
României libere, în timp ce Comitetul de 
organizare îi întâmpina încinşi cu eşarfe 
tricolor.”- reda Eminescu atmosfera 
entuziastă de atunci.  Descris de 
contemporani ca ,,activ și pios, totodată 
entuziast și grav, apăsat parcă de 
răspunderea unui atât de răscolitor 
moment istoric”, Eminescu împarte foi 
volante cu poezia ,,La mormântul  lui 
Ştefan cel Mare” de Dimitrie Gusti, tipărită 
la Iaşi la iniţiativa sa, în care se vorbea 
despre toate acele ,,româneşti 

                                                 
60 ,,Etern, atotputernic, o creator sublime,/ Tu dai lumii viaţă şi 
omului cuvânt, / În tine crede, speră întreaga Românime, / 
Glorie ţie-n ceruri, glorie pe pământ!” 
61 Realizată din timp, sub îndrumarea lui Vasile Alecsandri, Titu 
Maiorescu, Iacob Negruzzi şi Vasile Pogor. 

pământuri”.62 ,,Crist a învins cu litera de 
aur a adevarului și a iubirei, Ștefan cu 
spada cea de flăcări a dreptului. Unul a 
fost libertatea, celălalt apărătorul 
evanghelului ei. Vom depune deci o urnă 
de argint pe mormântul lui Ștefan, pe 
mormântul creștinului pios, al românului 
mare”.- a cuvântat  Eminescu.63  
          Prin această Serbare s-au marcat nu 
numai sfințirea sfintei Mânăstirii 
ștefaniene, ci s-a reușit să se împlinească 
retrezirea ideii unității naționale, având o 
importanță deosebită în consolidarea 
Statului Român modern.  
         Într-o scrisoare deschisă adresată lui 
D. Brătianu, publicată, împreună cu Pamfil 
Dan, în ,,Românul” din 3/15 aug.1971, 
Eminescu explica simbolistica acestei 
întruniri a tineretului la Putna: ,,Dacă o 
generaţie poate avea un merit, e acela de 
a fi aginte al istoriei, de a purta sarcinile 
cu necesitate de la locul pe care îl 
ocupă în înlănţuirea timpilor”. Cu 
luciditatea și clarviziunea ce-i era un dat 
natural, a apreciat rolul deosebit al 
acestui moment istoric: „Se va ridica 
simțul național, aproape adormit până 
acuma, și va lua alt avânt, iar studenții ce-
au sosit din toate părțile și-au făcut 
cunoștință și legături de prietenie între 
dânșii… vor fi propagatorii cei mai zeloși 
ai ideii că, lucrând uniți și conduși de 
același ideal, vor contribui la deșteptarea 
și mărirea neamului lor în provinciile de 
unde se trag”; ,,A fost și foarte multă 
inteligență tot bărbați marcanți din toate 
țările locuite de români. Și ei au făcut 
cunoștință mai de aproape, și între dânșii 
au urmat un schimb de vederi și nu se 
poate ca acest fapt să nu influențeze 
activitatea lor publică și să nu aibă urmări 
binefăcătoare pentru neamul întreg”; ,, 
studenți, popor și inteligență cu toții au 

                                                 
62 poezia ,,La mormântul lui Ştefan cel Mare” a fost atribuită lui 
Eminescu cf T. V. Ştefanelli, ,, Amintiri despre Eminescu” [p. 
111-112] unde  e publicată fără să indice autorul, Perpessicius 
 rectifică eroarea în  ,,Alte menţiuni de istorie literară şi 
folclor”.   
63 Vezi: Mihai Eminescu,  reportajul  Serbarea de la Putna întru 
memoria lui Ştefan cel Mare, apărut în ,,Curierul de Iași”, anul 
IV, nr. 92, 93, din 25 şi 26 august 1871. 
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văzut și s-au convins că hotarele nu pot 
impiedica manifestările entuziaste ale 
unui popor pentru o idee pe care au 
urmărit’o și serbarea de la Putna. Deși 
despărțiți prin hotare toți știu că sunt 
unul și același neam, și această 
convingere va mări puterea lor de 
rezistență și îi va oțeli în lupta pentru 
neam, lege și țara.”64  
          Congresul studențesc propus de 
Eminescu, ținut în seara aceleași zile de 
Sf. Maria în trapeza mănăstirii și în turnul 
porții,65a cerut ,,restabilirea unităţii în 
viaţa culturală a Românilor, cultura să fie 
naţională şi pretutindeni aceeaşi”(cum 
specifică Slavici în ,,Amintirile” sale). 
,,…trebuie să fie omogenă la Prut şi la fel 
în sânul Carpaţilor cărunţi şi pe malurile 
Dunării bătrâne” – arăta Eminescu ale 
cărui neastâmpăr intelectual și idei 
transmise celor din jur Slavici le 
considera ca fiind profetice, providențiale, 
concluzionând și fixând esența acestui 
eveniment: ,,De fapt, restabilirea unităţii 
în viaţa culturală a Românilor, era un 
mijloc adecvat, în vederea unirii politice a 
Românilor într-un singur stat.”66  
         ,,Una din cele mai frumoase serbări 
întocmite de societatea 
academica Romania Juna din Viena, a 
fost serbarea de la Putna din 15/27 
august 1871 în memoria lui Stefan cel 
Mare.- menționează Theodor V. Stefanelli, 
participant la Congresul de la Putna.- 
,,Toată suflarea românească a primit cu 
cea mai deplină însuflețire mareața idee, 
spre a aduce omagii de pietate și 
venerațiune aceluia ale carui oseminte se 
odihnesc de trei secole și jumatate în 
vechea mânăstire zidită de dânsul. A fost 
întâia serbare la care au luat parte 
românii din toate țările locuite de dânșii 
și ideea aceasta a purces de la Eminescu 

                                                 
64 Membrii Cercului studențesc ,,Arboroasa”, înființat în anul 
1875 la Cernăuți de Theodor Stefanelli, au așezat lângă 
biserică, în anul 1926, Bustul lui Mihai Eminescu realizat de 
Oscar Han, pe piatra căruia figurează versurile ,,Ce-ți doresc eu 
ție dulce Românie…/ La trecutu-ți mare, mare viitor!” 
65 turnul care va fi  denumit în secolul XX „Turnul Eminescu” 
66 Slavici Ioan, ,,Amintiri – Eminescu, Creangă”,  Bucureşti, 
1924, p. 16-19. 

(…) Cel mai de seamă lucru pentru 
Eminescu era însă rezultatul moral al 
acestei serbări ...”67 Și acesta s-a văzut, 
întrucât dintre cei care au fost prezenți s-
a înfiripat generația („Cercul studențesc 
Arboroasa”) ce va lupta pentru Unirea 
Bucovinei cu Țara. S-au împlinit astfel 
cuvintele lui Mihai Eminescu adresate lui 
Dumitru Brătianu la 3 august 1871: „dacă 
serbarea întru memoria lui Ștefan va avea 
însemnătate, aceea va fi o dovadă mai 
mult cum că ea a fost cuprinsă în sufletul 
poporului românesc și s-a realizat pentru 
c-a trebuit să se realizeze”. 
          În toamna aceluiași an, însă, Slavici 
și Eminescu demisionează din conducerea 
societății înființată de ei. Titu Maiorescu îl 
apreciază deja ca „poet în toată puterea 
cuvântului“, situându-l imediat după 
Alecsandri în cunoscutul studiu ,Direcția 
nouă …” publicat  din acel an în 
,Convorbiri literare”. 
           Din perioada ieșeană (1874-1877) a 
poetului și publicistului de geniu Mihai 
Eminescu, mai exact din 1875, datează un 
alt episod emoționant de asumare de 
către acesta a unor riscuri pentru românii 
din teritoriile românești înstrăinate. El se 
referă la trecerea frauduloasă prin vama 
austro-ungară, în drum spre Cernăuți 
unde se înființa Universitatea germană, 
unui ,maldăr” din lucrarea ,,Răpirea 
Bucovinei”, nesemnată dar alcătuită de 
Kogălniceanu, ce milita pentru unirea 
Bucovinei cu țara mamă, pe carte a 
distribuit-o românilor bucovineni.  
         Deși n-a fost un revoluționar în 
sensul exact al cuvântului, ci ,,cel mai 
adesea se pierdea în lumea ideilor” (cum 
își amintește Slavici), Eminescu a fost 
mereu o minte trează și aplecată să 
asculte inima poporului său, un răzvrătit 
în poezie dar mai ales în publicistică, 
luptând neobosit pentru binele neamului 
românesc, un militant, prin pana sa, 
pentru unitate națională, o forţă 
intelectuală de excepție, cu întreg 

                                                 
67,,Amintiri despre Eminescu”, 1914.  



Iarna 2018  | Contact international 17 

 

,,evantaliul lui de deschideri catre lume si 
cultura”.68  
          Ajuns jurnalist printr-un joc al 
destinului, a slujit această profesie, care s-
a potrivit foarte bine structurii sale 
combative, cu un înaltă și rară devoțiune, 
neabdicând niciodată de la adevăr, 
morală, justețe. Prin articolele sale 
(multe, polemică de presă), orientate spre 
viitor, a abordat probleme fundamentale, 
propunându-și să îndrepte starea de 
lucruri, să facă educație politică, etică și 
mai ales să trezească conștiința națională, 

                                                 
68 Constantin Noica. ,,Eminescu sau gânduri despre omul 
deplin al culturii românesti”,1975. 

fiind prin toate înfăptuirile sale ,,un 
arhitect (în sens spiritual) al României 
moderne”, cum susține acad. Ioan Aurel 
Pop.   
          Scrisă într-o perioadă traversată de 
evenimente fundamentale pentru istoria 
țării  (Războiul de Independență, 
Proclamarea Independenței, Congresul de 
la Berlin și condițiile nedrepte impuse de 
acesta pentru recunoașterea proclamării 
Regatului), publicistica sa69 este una de 
excepție. Atât cea din perioada ieșeană, de 

                                                 
69 Cuprinsă și publicată în patru volume din Opere: X, 
noiembrie 1877 - februarie 1880 (1980); XI, februarie 1880 - 
decembrie 1880 (1989); XII, ianuarie 1881 - decembrie 1881 şi 
XIII, ianuarie 1882 - iunie 1883. 
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la ,,Curierul de Iași” (13 mai 1876 - noi. 
1877, corector și redactor al părții 
neoficiale), cât mai ales cea din perioada 
bucureșteană, de la ,,Timpul” 70(noi. 
187771 – febr. 1880, simplu redactor ‹ca și 
I. Slavici, I.L. Caragiale, Ronetti Roman›; 
16 febr.1880 – dec. 1881, redactor-şef 
‹perioada de maximă intensitate a sa›; 
1981-1983, prim-redactor pentru partea 
politică). De la acea primă privire 
sintetică privind Influenţa austriacă 
asupra românilor din Principate,  publicat 
în „Convorbiri literare" în 1876, la o altă 
primă expunere sistematică, de data 
aceasta privind situația social-politică din 
țară,  Icoane vechi şi icoane nouă, ori la 
primul amplu studiu despre  Basarabia – 
replică documentată temeinic  dată 
ziarului panslavist ,,Le Nord”din 
Bruxelles, publicistica sa este 
dinamitardă. Ea este o foarte atentă și 
cuprinzătoare radiografie a epocii cu 
toate frământările din plan național și 
internațional, dovedind o foarte actuală și 
amplă informație, spirit viu, un scris 
vibrant într-o limbă a cărei expresivitate, 
claritate și modernitate uimește și astăzi, 
o rigoare și o forță a expresiei uluitoare72. 
Are în centru ideea ,,conservării 
naționalității și a țării”, a eliberării de sub 
dominație străină a provinciilor surori 
înstrăinate, a drepturilor românilor, a 
reîntregirii României, chiar dacă nu 
folosind expres aceste cuvinte. Toate 
gândurile sale de jurnalist dedicate 
adevărului, emancipării poporului său, se 
învârt în jurul noțiunii de conştiinţa de 
neam, Eminescu notând că românii sunt 
îndreptățiți „să aibă libertatea spiritului şi 
conştiinţei lor în deplinul înţeles al 
cuvântului”, deoarece în „spirit şi limbă 
sunt aproape identice, iar limbă şi 
naţionalitate, asemenea” („Curierul de 
Iaşi”, nov. 1876). Tot în ,,Curierul…” 

                                                 
70 cotidian bucureştean  întemeiat în 1876. 
71 Slavici, care l-a chemat pe Eminescu de la Iași, fixează data 
venirii lui Eminescu în Bucureşti ca fiind de Sf. Dumitru, în 
orice caz nu mai devreme de 25-27 oct. 1877. 
72 Este presărată cu dictoane își expresii latine, expresii în 
limba franceză, însemnări în limba germană. 

sublinia, a câta oară, unitatea românilor 
din Regat cu cei din provinciile ocupate: 
,,Nu există nici o deosebire între rasa 
română din Muntenia, Moldova, din cea 
mai considerabilă parte a Ardealului și a 
Țării Ungurești. E absolut aceeași rasă, cu 
absolut aceleași înclinări și aptitudini”73  
      Din cele aprox. 150074 de articole 
publicate majoritar în ,,Curierul de Iași” și 
,,Timpul”75reiese înalta sa conștiință de 
gazetar profesionist și scriitor român care 
,,a luat parte la tragedia neamului 
românesc” (Mircea Eliade) și și-a asumat 
menirea să fie vocea acestuia din iubire 
sinceră de țară. ,,Eminescu s-a făcut simțit 
de cum a intrat în redacție prin universul 
de idei al culturii ce acumulase singur, 
prin logică și vervă” – nota Maiorescu la 
sosirea poetului în redacția ziarului 
conservator ,,Timpul”. Același Slavici, 
coleg de redacție, ni-l descrie din 
perioada de la ,,Timpul”: ,,mintea 
luminată, cu sufletul plin de duioşie şi 
cu o extraordinară cultură generală, 
era nesecat în gândire…” 
         ,,Cel dintâi gânditor politic 
român”cum aprecia George Călinescu 
vocația sa de gazetar, Eminescu și-a 
demonstrat nu numai abilităţile sale 
polemice (în principal, cu ziarul ,,roșu”, 
,,Românul” condus de liberalul 
C.A.Rosetti), ci capacitatea de previziune 
privind devenirea țării, sângerând pentru 
toate nedreptățile îndurate de poporul 
român (pierderea Bugeacului în schimbul 
Dobrogei: ,,ne-au luat ceea ce era al 
nostru şi ne-au dat ceea nu era al lor”) din 
cauza străinilor ,,cotropitori”. 
          Nimeni, nici înainte nici după el, nu 
a reușit să abordeze problematica tuturor 
românilor, din Regat, din cele două 
imperii în care au fost înglobați cu forța 
(din Bucovina, Transilvania, Maramures, 
Crisana, Banat, Basarabia), cât și de pe 

                                                 
73 ,Curierul de Iași”, 17, 19,21, 26,28, noi. 1976, în Opere vol.IX. 
74 Se apreciază că ar exista aprox. 2000 de articole; acad D. 
Vatamaniuc se oprește la  1200 de articole certe şi vreo 70 de 
articole incerte. 
75 A mai publicat la ,,România liberă”(1888), ,,Fântâna 
Blanduziei”(1888-1889). 
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cuprinsul Peninsulei Balcanice unde 
trăiesc colectivitati insulare de aromâni, 
meglenoromâni, istroromâni (Erori 
istorice și filologice, ,,Timpul”,11 
aug.1882; Macedoromânii, ,,Timpul”, 27 
aug. 1882) - a căror limbă este ,,numai un 
dialect al limbii dacoromâne”. Publicistica 
sa constituie pe ansamblu, din acest punct 
de vedere, un document inegalabil, o 
sursă unică de informare amplă, exactă, 
asupra situației acestora în epocă, 
criticând lipsa de interes a statului român 
față de soarta lor (,,noi nu mișcăm nici 
degetul mic în favorul lor, ci ne 
frământăm în tulburări interne, amețiți de 
orgia palavrelor byzantine”). ,,Nu există 
un stat în Europa orientală, nu există o 
țară de la Adriatica până la Marea Neagră 
care să nu cuprindă bucăți din 
naționalitatea noastră. Incepând de la 
ciobanii din Istria, de la morlacii din 
Bosnia și Erțegovina, găsim pas cu pas 
fragmentele acestei mari unități etnice în 
munții Albaniei, în Macedonia și Tesalia, 
în Pind ca îin Balcani, în Serbia, în 
Bulgaria, în Grecia până dincolo de Nistru, 
până aproape de Odesa si Kiev.”76 
(,,Timpul”, 26 sept.1878) -  nota el, uimit 
și  mândru de întinderea în istorie a 
neamului românesc.   
         Nimeni nu a consemnat documentat, 
temeinic, cu atâta însuflețire, temeritate și 
intransigență faptele grave care se 
petreceau în acele vremi: apropierea de 
Imperiul Austro-Ungar subordonând 
astfel interesele României şi sacrificând 
românii aflaţi sub stăpânire austro-
ungară77.  
        Nimeni dintre jurnaliștii vremii nu a 
militat deschis, cu aplomb, ca Eminescu,  
pentru unirea Transilvaniei cu România și 
împotriva alianţei cu Viena: ,,Câtă vreme 

                                                 
76 ,,Romanii din afara granitelor Tarii si unitatea spirituala 
nationala Ed. Saeculum LO, Bucuresti, 2000. 
77 tratatul secret de alianta dintre Romania si Tripla Alianta, 
formata din Austro-Ungaria, Germania si Italia care prevedea 
ca România să se alieze cu Austro-Ungaria interzicând 
protestele pentru eliberarea Ardealului, condiția pusă fiind 
anihilarea revendicării Ardealului, tratat care va fi semnat în 
1883, toamna, după internarea samavolnică a poetului 
jurnalist de marcă la ospiciu.  

guvernele de la Budapesta îi oprimă pe 
români, îngrădind accesul la şcoală şi 
Biserică, blocând cultivarea limbii 
materne - apropierea de Imperiu nu este 
posibilă şi nici recomandabilă” – avertiza 
el.  
          Nimeni dintre aceștia nu a purtat cu 
atâta înflăcărare și devoțiune adevărate 
campanii de presă împotriva ocupanților 
ruși, apărând interesele românilor aflați 
sub această cruntă asuprire. Deschisă de 
editorialul În sfârşit vedem limpede 
(publicat în „Timpul”, 25 ian.1878), 
această campanile privind problema 
Basarabiei va ocupa un loc central în 
publicistica sa („… Rusia nu se 
mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi 
frumoasă din vatra Moldovei, nu se 
mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa 
firească a pământului românesc, ci voieşte 
să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest 
pământ şi să mistuiască o parte din 
poporul roman - „Timpul”,  1878; 
,,măsurile silnice pentru stârpirea 
românismului se iau fără de curmare. 
Administraţia, biserica şi şcoala sunt cu 
desăvârşire ruseşti, încât este oprit a 
cânta în ziua de Paşti „Hristos a înviat” în 
româneşte. - ,,Timpul”, iunie 1878;  „Cu 
sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de 
austriaci, nici Basarabia de ruşi, ci prin 
fraudă”. - ,,Timpul”, 1 martie 1878). 
         Studiul Basarabia, memoriul politic 
alcatuit de el pentru a fi  prezentat la 
Congresul de la Berlin (1878) de delegatia 
română (care, cum se știe, nu a fost 
primită), abordează problema dureroasă 
a retrocedării judeţelor din sudul 
Basarabiei, argumentând ,,cu 
documentele pe masă”, științific și 
polemic,  unitatea statală a Moldovei 
înainte de 1812, situaţia celor trei judeţe 
anexate samavolnic, românitatea 
întregului  teritoriu dintre Prut și 
Nistru78. (,,Timpul”, 1 mart. 1878). 
Polemica din acest studiu continuă cu 
editorialul Argumentul de căpetenie  

                                                 
78 Vezi: Vezi: Basarabia- pământ românesc, samavolnic răpit, 
Saeculum, 2013, ediție îngrijită de D.Vatamaniuc. 
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(,,Timpul”, 1 martie 1878) în care aduce 
noi argumente în favoarea apartenenței 
acestui spațiu (,,Basarabia nu însemnează, 
scria Eminescu, decât ţara Basarabilor, 
precum Rusia însemna ţara ruşilor, 
România ţara românilor”). El face din 
această chestiune o prblemă 
internațională încercând să capteze 
atenția asupra acestei situații nedrepte 
(„Am răsfoit cărţi, ne-am folosit de munca 
altora, am adunat dovezi şi am arătat că 
poporul român nu a renunţat la 
drepturile sale asupra Basarabiei şi că 
prin urmare nici astăzi nu are dreptul de a 
renunţa.”- ,,Timpul”, 30 apr.1878).  
           Nimeni dintre ziariștii 
contemporani lui nu a luat apărarea 
Bucovinei79 cu atâta ardoare, bravură, 
dublate de o solidă argumentație, cum o 
face el în articolul Răpirea Bucovinei, 
apărut în ,,Curierul de Iași”, la 30 
septembrie 1877 (,,La anul 1774 au intrat 
oștirile austriecești, cu disprețul oricărui 
drept al ginților ‹…›, în partea cea mai 
vechie și mai frumoasă a țării 
noastre”;,,fără inimă pune astăzi mâna pe 
un pământ sfânt, a căruia apărare ne-a 
costat pe noi râuri de sânge, veacuri de 
muncă, toată inteligența noastră trecută, 
toate mișcările cele mai sfinte ale inimei 
noastre”). Nu i-a închinat acestui mirific 
ținut un superb poem de dragoste, scris în 
adolescență, precum La Bucovina (,,N-oi 
uita vreodată, dulce Bucovină,/ Geniu-ți 
romantic, munți în lumină,/ Văile în flori,/ 
Râuri resăltânde printre stânce nante,/ 
Apele lucinde-n dalbe diamante/ Peste 
câmpii-n zori”). 
        Nimeni dintre ziariștii vremii nu a 
argumentat cu atâta tărie și convingere 
unitatea poporului român din cele trei 
mari provincii istorice care-l 
îndreptățește să aspire la unitatea politică 
(,,Există indicii, atât în numirile 
localităților și râurilor precum și în alte 
împrejurări, care denotă o unitate a 
neamului românesc preexistentă 

                                                 
79 Vezi: Răpirea Bucovinei, Saeculum, 1996. 

formațiunii statelor noastre ”80 - ,,Timpul” 
1 aprilie 1881).  
          Făuritor al limbii române literare 
moderne, el a subliniat  că darul cel mai 
de preț moștenit de la înaintași este 
limba naţională, în care românii își 
exprimă identitatea şi comunică între 
generaţii, fiind factor legitim pentru 
unitatea politică (,,Dacă mai ținem seamă 
de unitatea aproape absolută a limbei 
vorbite de români precum și de unitatea 
datinelor, amândouă preexistente 
formațiunii statelor române chiar, am 
arătat aproape în totalitate cauzele ce se 
opun în mod constant deznaționalizării 
românilor.” - ,,Timpul”, 2 sept 1881), 
condamnând politica de deznaționalizare 
dusă în provinciile ocupate, realizând, 
spre argumentație, un amplu tablou al 
maghiarizării numelor românești în 
Ardeal (,,Timpul”, iunie 1883) 
        Puțini din vremea sa i-au adus 
poporului român un asemenea 
emoționant omagiu („De când este suflet 
de român pe faţa pământului, românul a 
fost mândru de a fi român, şi chiar atunci, 
când lumea îl privea cu dispreţ, el îşi 
cânta doina, şi privea mândru împrejurul 
său” - „Timpul”  16 aprilie, 1881), 
subliniind ideea că determinantă pentru 
conștiința națională este ,,mărimea 
morală și sufletească a unui popor ”. 
Pentru că a fost sincer preocupat de 
soarta României, a criticat fără 
menajamente neregulile din guvernările 
vremii, dar a privind cu încredere spre 
statul român (,Statul român de astăzi a 
trecut însă prin mai multe zguduiri şi 
rămâne statornic, fiindcă are două 
temelii: conştiinţa românilor şi încrederea 
marilor naţiuni europene”), fiind  un 
vizionar al naţiunii, ca orice mare scriitor 
din literatura europeană. 
         Nimeni dintre scriitorii vremii nu și-a 
manifestat ca el respectul și speranța în 
Biserică căreia-i recunoaște contribuția 
fundamentală în dezvoltarea culturii și 

                                                 
80 Opere , vol. XII p. 122. 
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limbii române, la păstrarea identității și 
unității poporului român (,,Biserica lui 
Matei Basarab și a lui Varlaam, maica 
spiritual a neamului românesc, care a 
născut unitatea limbei și unitatea etnică a 
poporului, ea care domnește puternică 
dincolo de granițele noastre și e azilul de 
mântuire națională în țări unde românul 
nu are stat”,  „păstrătoarea elementului 
latin ‹…› care a stabilit şi a unificat 
limba noastră într-un mod atât de 
admirabil, încât suntem singurul popor 
fără dialecte propriu-zise…” -Liber-
cugetător, liberă - cugetare, ,,Timpul”, 2 
febr. 1879)81. Poeziile-rugăciuni Înviere,  
Rugăciune82, Răsai asupra mea… sunt 
sublime imnuri vibrând de sacralitate și 
tulburătoare, lăcrimândă pioșenie în fața 
Divinității, a Fecioarei Maria, - speranța și 
ocrotitoarea românilor năpăstuiți 
(,,Crăiasă alegându-te,/ Îngenunchem 
rugându-te/ Înalţă-ne, ne mântuie/ Din 
valul ce ne bântuie./ Fii scut de întărire/ 
Şi zid de mântuire./ Privirea-ţi adorată/ 
Asupră-ne coboară,/ O, Maică Preacurată/ 
Şi pururea fecioară,/ Marie!”)83 ce și-au 
păstrat miraculos unitatea prin limbă și 
credință. 
                 Visul de adolescent de 17 ani 
privind unirea tuturor provinciilor 
românești și refacerea Daciei Mari, 
eliberarea Transilvaniei, Banatului și 
Bucovinei de sub stăpânirea austro-
ungară, a  Basarabiei, nu l-a părăsit 
niciodată pe marele creator și vizionar. 
Din acest considerent se află, alături de 
Ioan Slavici, Miron Pompiliu și alte 
personalități, între fondatorii Societății 
secrete ,,Carpați”, care ia ființă, în mod 
simbolic, la 24 ianuarie 1882, la 
București,  având ca scop aparent 
sprijinirea transilvănenilor sosiți în 
capitală, în realitate având misia 
coagulării florii intelectualităţii româneşti 

                                                 
81 Opere, vol.X, 1989, p.187. 
82 recitată în limba română de către Papa Ioan Paul aI II-lea în 
Piața Sfântul Petru de la Vatican, înainte de vizita efectuată în 
România, în anul 1999.  
83 De o frumusețe și sensibilitate unice, ele au fost lumina 
deținuților politici din perioada bolșevică. 

naţionaliste, unioniste, militând pentru 
reîntregire (sens în care desfășoară o 
intensă activitate agitatorică: manifeste, 
etc). Acest proiect al Daciei Mari a iritat 
puterile austriece care l-au considerat pe 
Eminescu periculos. 
           Convingerile jurnalistului și 
gânditorului profund, viziunea sa 
patriotică le întâlnim într-o  parte din 
lirica sa inegalabilă, care, între marile 
teme pe care le cultivă  (Timpul, 
Cosmicitatea, Istoria, Natura, Iubirea), 
cuprinde și poeme dedicate patriei, 
recitate de generații și generații de mari 
actori, de elevi, public obișnuit. Este vorba 
însă despre o lirica patriotică a 
simbolurilor istorice (Scrisoarea III, 
Mureșanu, Mușatin și codrul, Dragoș vodă 
cel Bătrân, Umbra lui Istrate Dabija-
voievod), a imaginii marilor domnitori 
făuritori de istorie (Mircea, Ștefan, Dragoș 
vodă, Mușatin) suprapuse peste cea a 
neamului românesc, dar și despre o lirică 
patriotică în care la viziunea imnică se 
adaugă tonalitatea elegiacă ori satirică, 
meditația filozofică, marile idei vizând 
mitologia dacică și etnogeneza, societatea 
și condiția geniului, frumusețile 
dumnezeești ale patriei (Sara pe deal), ce 
conferă unicitatea și nemurirea acestora. 
         Poezia care aureolează, ca forță a 
mesajului de unitate națională, această 
latură a creației sale lirice este celebra 
Doina84, un inegalabil cântec ,,de durere și 
speranță” confiscat zeci de ani postbelici, 
dar care are azi aceeași magică putere de 
pătrundere la sensibilitatea și conștiința 
românească, un strigăt, „fundamentalul 
strigăt existențial al lui Eminescu, 
identificat în cel mai înalt grad cu cel 
colectiv - al neamului"(acad Mihai 
Cimpoi): ,,De la Nistru pan la Tisa/ Tot 
românu plânsu-mi-s-a /Că nu mai poate 
străbate/ De-atâta străinătate”; o expresie 
strălucită a idealului poetic de conservare 

                                                 
84 Are 10 variante după unii cercetători, 8 după Perpessicius, 
una singură articulată. Vezi și: Mihai Eminescu. Poezii tipărite 
în timpul vieții, vol. III, note și variante, ediție critică îngrijită de 
Perpessicius cu reproduceri după manuscrise, Editura 
Fundației Regale, București, 1944. 
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a spiritualității românești a identității 
neamului, a iubirii profunde față de țara 
văzută rotundă. Izvorâtă din sentimentele 
sincere subscrise genialității poetice și 
uimitoarei capacități vizionare, această 
poezie, de un dramatism zguduitor, 
schițează ideatic Harta lirică a României 
întregite, a României Mari, anunțată astfel 
cu 35 de ani înainte, în versuri cu sunet de 
dangăt de clopot, având un mesaj clar și 
pătrunzător de unitate națională. „ 
lirismul ei ardent şi sarcastic" (acad. 
Eugen Simion) a cucerit inimile tuturor 
românilor, mai puțin pe cele ale căror 
inimi nu bat la unison cu țara. Publicată 
pentru prima oară la 1 iulie 1883 în 
,,Convorbiri literare”, apărută în anul 
următor în volumul Poesii, ediția princeps 
alcătuită și prefațată de Titu Maiorescu, 
ea a fost scrisă pentru a fi citită la 
festivitatea dezvelirii Monumentului 
ecvestru al lui Ștefan cel Mare în fața 
Palatului Domnesc (Palatul Culturii) din 
Iași, în data de 5 iunie 188385, unde 
Eminescu participa ca observator al 
ziarului național ,,Timpul”.  
          ,,La 5 iunie 1883, se facu în Iași cu 
mare pompă inaugurarea statuei lui 
Ștefan cel Mare.”-nota Negruzzi în 
,,Amintirile” sale  - ,,Suveranul, toate 
autoritățile statului, corpurile legiuitoare 
și un public foarte numeros se adunară în 
Iași din toate părțile țării și chiar din 
provinciile române ale imperiilor 
învecinate”. Festivitatea a fost marcată de 
poezia ,,Odă la statuia lui Ștefan cel Mare" 
compusă special pentru acest eveniment 
de Vasile Alecsandri, de discursurile 
rostite de Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
Nicolae Gane, Petre Grădișteanu86. A. D. 
Xenopol87, care-și manifestase rezerva 

                                                 
85 Actul de inaugurare a statuii lui Stefan cel Mare". Provine din 
Arhivele regale de la Sinaia. La data edictului, ,,5/17 Iuniu, 
1883, la Iassi".  
86 președinte al Ligii pentru unitatea culturală a tuturor 
românilor, discursul său, în care vorbea despre ,,provinciile 
surori Bucovina, Banatul și Transilvania, cari ar fi lipsind încă, 
din nefericire, Coroanei României, dar cari poate nu-i vor lipsi 
totdauna.”, a dernjat Austria.  
87 care avea să prefațeze volumul M.Eminescu. Poesii alese, Iași, 
1893, ediția Șaraga. 

față de acele discursuri, opunea lor 
imaginea discretă a lui Eminescu: „Afară 
de marele poet Eminescu, cunoscător 
desăvârşit al poporului, al trecutului, 
minte adâncă şi bogată, inimă 
cuprinzătoare, de la care pornise şi 
gândul serbării din 1871”. 
 

 
 
          Cert este că Eminescu nu a mai citit 
Doina acolo, ci seara, într-o adunare ad-
hoc a Junimii, stârnind ropote de aplauze 
și un entuziasm general, Vasile Pogor 
adresându-i celebrele cuvinte: 
„...Eminescule! Ajunge că ai scris o poezie 
care va dura cât Moldova...". Momentul 
este imortalizat de același Negruzzi88: 
,,Profitând de imprejurare că un mare 
număr de membri vechi ai societății 
literare printre care și Eminescu, se 
găseau cu acea ocaziune în Iasi, ,,Junimea” 
ținu o mare întrunire. În acea sară 
Eminescu ne ceti cunoscuta sa Doina 
populara scrisă cu ocaziunea serbării și 
care începe cu cuvintele: De la Nistru pân 
la Tisa/ Tot Românul plânsu-mi-s-a/ Că nu 
mai poate străbate / De-atâta singurătate. 

                                                 
88,, Convorbiri literare” din ] iulie 1889. 
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Efectul acestor versuri pesimiste care 
contrastau așa de mult cu celelalte ode ce 
se compusese cu ocasiunea acelei 
strălucite serbări, fu adânc indiscriptibil. 
În contra obiceiului Junimii căreia nu-i 
plăcea să-si manifeste entusiasmul pentru 
întâia dată de două zeci de ani de când 
exista societatea un tunet de aplausuri 
isbucni la sfârșitul cetirii și mai mulți 
dintre numeroșii membri presenți 
îmbrățișară pe poet.”  
        În centrul acestei poezii-emblemă a 
sufletului românesc stă figura măreață, 
plină de forță și trăinicie, simbolică, 
unificatoare, a marelui voievod ce a avut 
viziunea unității românilor:  „Ştefane, 
Măria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta,/ Las-
Arhimandritului/ Toată grija schitului,/ 
Lasă grija sfinţilor/ În seama părinţilor,/ 
Clopotele să le tragă/ Ziua-ntreagă, 
noaptea-ntreagă,/ Doar s-a-ndura 
Dumnezeu,/ Ca să-ţi mântui neamul tău!/ 
Tu te-nalţă din mormânt,/ Să te-aud din 
corn sunând/ Şi Moldova adunând"... 
           Acest cântec de dragoste, durere, 
fulminant și dătător de speranță, strigăt 
de unire a tuturor românilor, trasează 
harta lirică a spațiului de românitate: ,,De 
la Nistru pân la Tisa.."; ,,Din Hotin și pân 
la Mare”; ,,De la Mare la Hotin”; ,,Din 
Boian la Vatra-Dornii”; „Din Sătmar pân`în 
Săcele"; „Dela Turnu`n Dorohoi”; ,,Din 
Boian la Cornu Luncii”; „Din Braşov pân` 
la Arad”(într-o variantă). O proiectare a 
viitorului care se va înfăptui odată cu 
realizarea României Mari - Dacia 
străveche visată de poet: ,,Doar s-a-ndura 
Dumnezău/ Ca să-ți mântui neamul tău!”. 
Un manifest, un testament lăsat 
urmașilor, poetul presimțind parcă că 
aceasta avea să fie ultima sa ,,cetire” la 
Junimea.  
         Întors la Bucureşti, Eminescu publică 
în „Timpul" o serie de șapte (cinci) 
articole despre această festivitate din care 
reiese nemulțumirea față de confiscarea 
evenimentului de către puternicii zilei: 
„...s-ar fi cuvenit zicem ca acest mare 
geniu român, revenit între noi în imagine 

plastică, în carne şi oase de bronz, să 
treacă la nemurire în ochii celor vii fără a 
fi exploatat în trecerea sa.” 89 
       Gravată la Putna, pe cartea deschisa la 
baza bustului lui Eminescu, ea stă 
mărturie și astăzi că idealul pentru care 
Geniul nostru creator și-a consumat toată 
energia și și-a ruinat sănătatea a rămas 
neîmplinit până la capăt. 
          La scurt timp, la 28 iunie 188390, 
după ce publicase în ,,Timpul” articolul 
Pentru libertatea presei şi a jurnalistului91 
și Austria și guvernul nostru (,Timpul”, 26 
iun. 1883), marele poet și creator de 
geniu este împins pe tragicul drum al 
golgotei, al martirajului, al cărui semnal îl 
dăduse P.P.Carp92 cu formula imperativă 
adresată lui Maiorecu „Mai potoliţi-l pe 
Eminescu!”93, ce care se va încheia prin 
crucificarea sa. ,,mai încălzește-ne mintea 
cu o rază din geniul D-tale poetic, care 
este și va rămâne cea mai înaltă 
încorporare a inteligenței române.” – îi 
scria Maiorescu în 188494, anunțându-l de 
apariția primului său volum de versuri, 
Poesii, care l-a făcut ,,cel mai popular 
scriitor al României”. Nu boala, ci ,,lupta 
pentru neam, lege și țara”i-a cauzat acest 
sfârșit tragic. ,,Glasul său, unic în 
concertul politicianismului vremii, 
trebuia să fie stins. Supăra mult adevărul 
său, al căutătorului de Absolut! 
Căci pentru el, nu exista adevărul de 
conjunctură al partidelor, ci doar 
adevărul naţiei româneşti pentru care a 
trăit şi pentru care a fost sacrificat, cu 
tăcuta complicitate a unor personaje 
malefice.”-  conchide dramatic strălucitul 

                                                 
89 ,,Timpul”, 11 iunie 1883. 
90 Coincidență sau nu, în aceeași zi Austro-Ungaria rupe 
relațiile cu România pentru 48 de ore, la București urmând 
percheziții la sediul Societății ,,Carpații”; Tratatul cu Tripla 
Alianță împotriva căruia s-a pronunțat  Eminescu se va încheia 
pe 18(30) oct. 1883, dată după care Slavici este nevoit să plece 
din București, în anul următor înființând, la Sibiu, ziarul 
,,Tribuna”. 
91În care se pronunța  împotriva  închiderii 
ziarul ,,L’Independance Roumaine” şi expulzării directorului 
acestuia, Emil Galli.  
92 trimisul ţării la Viena unde se decideau termenii Tratului 
secret dintre România şi Austro-Ungaria. 
93 „Ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta!”.  
94 ,,Scrisoarea lui Maiorescu către Eminescu”, febr. 1884 
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eminescolog, acad. Zoe Dumitrescu-
Bușulenga95.  
        A creat o operă de o valoare 
inestimabilă, a ars ca o torță, înscriindu-se 
în acel ,,şir neîntrerupt de martiri”96 ai 
poporului român, despre care îi scria lui 
G.Panu, a ridicat neamul său prin 
exemplul personal dus până la sacrificiu, 
căruia i-a lăsat în grijă testamentul său de 
unitate și iubire sinceră de țară, de 
reprezentare în lume prin cultură, prin 
valori nu mediocrități, prin magistrala sa 
Operă, de aceea este perceput de români 
ca poet național, far nestins al culturii 
naționale și are un loc special, de 
nezdruncinat, în inimile lor. ,,A apărut în 
lumea noastră un om care-a înteles să fie 
om deplin.”-  sublinia eminescologul 
acad.Constantin Noica acest miracol al 
ivirii Poetului de geniu pe pământ 
românesc,97supranumit Luceafărul98 
poeziei românești. 
          Nu vrem să amintim de acei 
autointitulați ,,progresiști”care nu-l lasă 
în pace nici acum (după în perioada 
comunistă a fost interzis până târziu 
accesul la publicistica sa integrală, la 
poemul Doina ș.a.), urmărind schimbarea 
modului de receptare a lui, căci nu merită. 
Înserăm, în replică, câteva gânduri 
spicuite de pe internet, vocea poporului, 
cu valoare de fină, sinceră și reală 
apreciere a marelui poet, jurnalist și 
patriot (,,Eminescu din cauza dragostei 
pentru tara a murit nu de boala.”; ,,Prin 
adânca lui simțire a fost, este și fi-va 
pururea chiar însăși ființa românească.”; 
,,Eminescu e însăși esența cuvântului 
român.”; ,,Eminescu a lasat o imensa 

                                                 
95 Autor al unor cărți fundamentale dedicate Poetului: 
,,Eminescu”, 1963; ,,Eminescu- cultură și creație”, 1976; 
,,Eminescu și romantismul german”, 1986; ,,Eminescu. Viață-
Creație-Cultură”,1989. (retrasă în 1989 la Mțnăstirea Văratec, 
călugărită sub numele de Maica Benedicta, înmormântată la 
Putna, mai 2006.) 
96 Gheorghe Panu . ,,Amintiri de la Junimea din Iași”, 1908. 
97 El însușii mărturisește: ,,Dumnezeul geniului m-a sorbit din 
popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar”. 
98 Așa l-a numit Miron Cristea viitorul patriarh al României, în 
prima lucrare de doctorat dedicată Poetului - Mihai Eminescu: 
viaţa şi opera – studiu asupra unor creaţii mai noi din literatura 
română” - , susținută la Universitatea din Budapesta, în limba 
maghiară, în 1895.    

opera, in limba romana, nu prin marimea 
ei ci prin genialitate ”; ,,Eminescu, 
inegalabil !!!”; ,,Lumina neamului 
nostrum”; .Doina - ,,Manifestul unui popor 
și al unei țări pe care vecinii hrăpăreți au 
dorit să-i îngenucheze și să-i prăduiască”; 
,,Acest mainifest al poporului român ( 
DAC ) exprimă strigătul de unire a tuturor 
românilor ori unde se vor afla, precum și 
lupta contra dușmanilor neamului 
românesc și trădătorii de neam și țară și 
de subminarea economiei naționale”; 
,,Numai Eminescu a putut face în trecut și 
să fie nemuritor, chiar mai actual.”;  
Luceafărul - ,,Este o capodopera !”; 
,,nemuritoare poezie”; ,, Cea mai frumoasa 
poezie care s-a creat vreodata!”; Sara pe 
deal - Doamne, câtă frumusețe!...; Mai am 
un singur dor - Expresia genialității 
liricului poetului național”; ,,Muzicalitatea 
versului e genială”; ,,Toata jalea românilor 
este în această romanță !!!”Gossă - 
,,Versuri nemuritoare ”; . Odă în metru 
antic - ,,geniul Eminescu ! primul vers 
este intraductibil”; ,,Versurile lui 
Eminescu, unice si nemuritoare!”; ,,Cel 
mai frumos poet si cel mai mare, nu stiu 
daca se va mai naste vreounul ca el. 
Eminescu este ROMANIA ! EMINESCU 
...UNIC!”.; ,,Dragii mei, citiți Eminescu! 
Mihai Eminescu nu este nu numai un 
poet... Este liniștea pe care noi 
întotdeauna o descoperim în poeziile 
sale.”; ,,Respect cel mai mare geniu pe 
care l-a avut România vreodată”; ,,grande 
geniu inexpugnabil mihai eninescu!!”; ,, 
EMINESCU NU E GENIU, E CEVA CE NU 
ARE CALIFICATIV, E........FIINȚA SUPREMĂ 
CU GÂNDIRE SUPREMĂ.....”; ,,EMINESCU, 
TE IUBESC. TU EȘTI STEAUA MEA ȘI A 
ÎNTREGII ROMÂNIMI !”; ,,E foșnetul 
eternității”) 
          Indiscutabil, Mihai Eminescu a 
înscris, prin viața și opera sa, secvența de 
aur a culturii naţiunii române. 
 

Köln, decembrie 2017 
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Radu CÂRNECI 
 
 
 
 

Crucifiement 
 
 

 

Mon corps, entrelacs de douleurs. 

Le vent balaie les eaux du fleuve. 

Les eaux du fleuve se lamentent 

                                                           longuement. 

Là-haut, l'oiseau du temps. 

 

Mon corps, entrelacs de douleurs. 

Signe d'écoulement. La voûte s'effondrant. 

Terre à plaindre. Que la larme est grande. 

Me voici, le sacrifié. 

 

Mon corps, entrelacs de douleurs. 

Trois croix dans l'île salée. 

Trois croix, en bois maudit. 

 

Approche-toi! Caresse-moi les pieds. Mon front 

                                   saigne de ce siècle. 

Prie pour mois! 

Au loin mon navire languit sous les temps... 

 

___________________ 
Din vol. Lettres à Dorador. Le serment, Ed. Orion, 2006 

Traducere de Paula ROMANESCU 
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Marino Pasquale PIAZZOLLA  
( San Ferdinando di Puglia (Foggia),  1910 – 
 Roma, 1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     Prima parte a vieţii lui este 
marcată de moartea părinţilor 
şi de plecarea în 1931 în 
Franţa. La Paris intră în 
legătură cu literaţi, artişti, 
poeţi (Marinetti, Fiumi, 
Claudel, Méjean ş.a.). Este 
pasionat de lirica simbolistă a 
lui Mallarmé şi Valéry. 
     În 1938 obţine Diploma de 
Studii Superioare în Filosofie 
cu o teză despre Artele poetice 
de la Aristotel la abatele 
Brémond; colaborează la 
revista "L’âge nouveau", a lui 
Marcel Fevre, îi frecventează 
pe suprarealiştii Breton şi 
Eluard, îşi publică în limba 
franceză două culegeri de 
versuri: “Horizons Perdus” şi 
“Caravanes”. André Gide îi 
acceptă în revista sa "Arts et 
Idées" textele critice. Întor-
cându-se în Italia în 1940, se 
stabileşte din 1945 la Roma. 
Predă istorie şi filosofie la 
diverse licee. Între timp îl 
cunoaşte pe Vincenzo Carda-
relli, pe atunci directorul 
revistei "La Fiera letteraria", 
ce-i încredinţează o rubrică de 
critică a cărţii de poezie. 
Fondează şi conduce revista 
"Narciso" (1946–1947). 
    Volumul său “Elegie 
doriche” este distins în 1951 cu 
premiul Etna–Taormina. În 
1952 publică “Lettere della 
sposa demente“(Scrisorile 
miresei nebune), un reper al 
poeziei italiene de dragoste şi 

moarte. Urmează ani de 
muncă intensă atât în plan 
literar, poetic, critic, cât şi în 
cel al picturii. Personalitate 
complexă şi irascibilă (era 
poreclit "taurul funebru"), 
Marino Piazzolla a avut şansa 
să fie omologat ca poet şi critic 
de către personalităţi precum 
Maria Zambrano, Mario San-
sone, Alberto Frattini, Gian-
carlo Fusco, Bárberi Squarotti, 
Corrado Govoni, Walter 
Mauro, Giorgio Caproni, 
Giuseppe Marotta, Pietro 
Cimatti, Dario Bellezza. Forţa 
talentului său de a lua legătura 
cu existenţa prin intermediul 
absenţei, aduce aminte de 
dicţiunea şi emoţia versurilor 
lui Giuseppe Ungaretti din 
volumul “Il dolore”. 
 
   Severul critic şi istoric literar 
Giuliano Manacorda, în a sa 
“Storia della Letteratura 
Italiana Contemporanea”, îl 
citează printre numele "menite 
să se impună în poezie şi în 
critică". Cu atât mai stranie ni 
se pare omiterea numelui şi a 
poeziei sale din marile 
antologii italiene. 
   Scrie mult, diversificându-şi 
talentul prin abordarea scriitu-
rii satirice, groteşti, lirice, 
filosofice, aforis-tice: “L’amata 
non c’è più”, “I fiori ci 
insegnano a sorridere”, 
“Parabole dell’angelo di 
cenere”, “Un saio nell’infinito”. 

Între anii 1983 şi 1984 apar 
volumele: “Dolore greco”, 
“Sinfonie”, “Amore greco”, 
“Agalmata”, “Lo strappo” ( 
Sfâşiere) etc. Se stinge la 
Roma, în 1985, nu înainte de 
a-şi vedea primul exemplar din 
ultima sa carte “Il pianeta 
Nero” (Planetă în doliu), editat 
de Fermenti Editrice. Lasă 
Fundaţiei omonime sarcina de 
a-i aminti numele, cărţile şi de 
a răspândi operele de cultură 
valoroase.  
   Antologia bilingvă italo-ro-
mână a  subsemnatului (Roma, 
Fermenti Editrice, 2008, 274 
p.) reuneşte sub genericul “I 
fiori del dolore.Florile durerii” 
trei volume din opera poetică a 
lui Piazzolla: “Lo strappo” 
(Sfâşiere), “Il pianeta nero” 
(Planetă în doliu) şi  “Lettere 
della sposa demente” (Scriso-
rile miresei nebune). Fragmen-
tul inclus aici face parte din cea 
din urmă culegere care 
reprezintă un punct culminant 
al liricii vieţii interioare. Iată 
un comentariu aplicat al 
criticului Emilio Cecchi: 
“Precum o lungă sfâşietoare 
elegie, întreg poemul de o 
sobră şi transparentă emoţie, 
sugerează o infinită culoare a 
cenuşii, ploi perpetue peste 
morminte uitate, amintiri 
chinuitoare...Fiecare vers e o 
fugă şi o melodie, învăluite 
într-o irepetabilă graţie 
melancolică” .                    

 

Prezentare  și traducere de Geo VASILE 

.

] 



Iarna 2018  | Contact international 27 

 

Prologo 
 
 
 
In un villaggio delle Fiandre, 
Presso un giardino, 
Una donna girava per le stanze, 
Ferma in un’ora, 
Ormai fuori tempo. 
                      
                  * 
Lassù, dove una quercia si torceva, 
Viveva con se stessa, come in sogno. 
Non contava i giorni, 
Non sapeva gli anni;  
Quale ombra fosse chiusa nel suo cuore. 
 
                 * 
Nessuno mai l’amò. 
Nessuno giunse fino al suo rifugio. 
Essa attese, così piena di tempo: 
Attese qualcuno che mai venne. 
E soli, in quelle stanze, 
Rimasero i suoi occhi. 
 
                  * 
 Avenne che impazzì 
Ma fu più bella 
Per ricordarsi ch’era ancora viva. 
Così una volta, le accadde di sposarsi; 
Ma non come le atre, quasi in sogno. 
E allora l’uomo se ne andò lontano: 
Partì senza neppure dirle addio. 
                 
                    * 
Poi  che divenne madre, fu felice: 
Felice di qualcuna che non c’era... 
 
                    * 
Mai seppe quanto attese; 
Quanto scrisse e a chi. 
Mai seppe chi le rispose; 
Perché fu sposa e madre. 
 
                     * 
Si fece intanto bianca: 
E andò a morire sopra una collina. 

Prolog 
 
 
 Într-un sat din ţinuturile Flandrei, 
Lângă o grădină, 
O femeie se-nvârtea prin încăperi, 
Fixând un ceas, 
De mult ieşit din timp. 
 
                      * 
Acolo sus unde se zbuciuma un stejar, 
Trăia de una singură, ca-n vis. 
Nu mai număra zilele, 
Nu mai ştia şirul anilor; 
Ca o umbră ferecată în propria inimă. 
 
                   * 
Nimeni n-a iubit-o vreodată. 
Nimeni n-a ajuns în refugiul ei. 
Aşa că ea aşteptă, covârşită de timp: 
Aşteptă pe cel ce n-a venit niciodată. 
Şi singuri, în acele-ncăperi, 
Ochii ei au rămas. 
 
                    * 
Într-o bună zi s-a smintit  
Dar se făcu şi mai frumoasă 
Spre-a-şi aminti că era încă-n viaţă 
 O dată i-a fost dat să se mărite; 
Dar nu ca altele de seama ei, ci parcă-n 

vis. 
Şi-atunci bărbatul plecă tare departe: 
Fără măcar să-şi ia rămas bun. 
 
                    * 
Când după asta a devenit mamă, fu 

fericită: 
Fericită cu o fiinţă care nu exista… 
 
                    * 
Nicicând n-a ştiut cât a aşteptat: 
Cât a scris şi cui. 
Nicicând n-a ştiut cine i-a răspuns; 
De ce a fost mireasă şi mamă. 
                      
                     * 
Între timp a pălit la faţă: 
Şi se duse să moară sus pe colină 
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I.  Tempo 
 
 
 
Mi sento nuova e il tempo mi travolge. 
Mai m’abbandoni: 
Tu vibri col mio petto e resto muta, 
Pieno del tuo silenzio. 
 
                        * 
 
Vedessi come freme la mia veste 
Se tocca il cuore. 
Il viso mio s’arrossa, 
Acceso dal tuo soffio. 
 
                         * 
Io sento che tu m’ami. 
Lo dice il sole, l’albero fiorito: 
Lo dice il gallo al sommo della notte. 
Così vedo tremare, appena è giorno, 
La mia innocenza consacrata a te. 
 
                          * 
Quando giunge la sera, 
Io ascolto le stelle suonare, 
Curve sul cuore. 
Ho voglia solo di pianto 
Per sentirmi più viva. 
 

                                    * 
Ho udito mia madre; e triste era la voce 
In altre stanze 
Forse non sa più nulla dell’amore... 
Mi sono messo subito a cantare, 
Ho spalancato i vetri, 
Ho spalancato il cuore... 
Ed essa s’è zittita. 
Poi ha ripreso il canto. 
Io l’ho sentita quasi innamorata 
Come fosse di nuovo giovanetta. 
 
 
                           * 
Oggi mi sento un’altra 
Perché t’ho visto solo, 
Tu andavi altrove...quasi illuminato 
Come andassi a una festa. 
 

 I. Tempo 
 
 
 
 Mă simt renăscută şi timpul mă soarbe. 
Nu mă laşi singură nicicând: 
Pulsezi odată cu pieptul meu şi amuţesc, 
Copleşită de tăcerea ta. 
 
                  * 
 
De-ai vedea cum veşmântul îmi freamătă 
Când se-atinge de inimă. 
Chipul mi se-nroşeşte, 
Aprins sub suflarea ta. 

 
                    * 
Simt că mă iubeşti. 
Soarele o spune, copacul în floare: 
O spune cocoşul în toiul nopţii. 
Văd astfel tremurând, când vin zorii, 
Inocenţa mea ţie închinată 
 
                    * 
Când se face seară, 
Ascult muzica stelelor, 
Curbate peste inimă. 
Mi-e dor doar să plâng 
Să  mă simt vie. 
 
                    * 
Am auzit-o pe maică-mea; trist era glasul 
În alte-ncăperi. 
Poate că nu mai ştie nimic despre 

dragoste… 
Am început de îndată să cânt, 
Am deschis larg geamurile, 
Mi-am deschis larg inima… 
Şi ea a amuţit. 
Apoi a început din nou să cânte. 
Am simţit-o aproape îndrăgostită 
Ca şi cum ar fi fost din nou o copilă. 
                    
                    * 
Astăzi mă simt o altă fiinţă 
Căci te-am văzut singur. 
Te duceai undeva… aproape inspirat, 
Ca la o sărbătoare, parcă. 
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                      * 
Non so perché scrivo il tuo nome 
Sui libri: disegno 
Il tuo volto 
Appena mi trovo sola 
O incomincia a suonare 
Altrove una musica nota. 
 
                   * 
Pensandoti così, 
Io sento che rinasco: 
Forse m’allungo  lieve come l’aria, 
Fino alle prime stelle. 
 
Non c’è istante 
Ch’io non oda 

L’eco della tua voce: 
Il dolce rumore dei passi. 
Basta così poco; 
Basta un nulla 
Che un giorno diventi eterno. 
 

                      * 
Nu ştiu de ce îţi scriu numele 
Pe cărţi: îţi desenez 
Chipul 
De îndată ce sunt singură 
Sau începe să răsune 
Undeva o melodie ştiută 
 
                     * 
 
Gândindu-mă la tine, 
Simt cum mă nasc din nou: 
Parcă m-aş prelungi uşoară ca aerul 
Până la stelele dintâi. 
                   Nu trece o clipă 
Fără să-mi sune-n auz 
Ecoul glasului tău: 
Blânda rumoare a paşilor. 
Atât de puţin îi e de-ajuns iubirii ; 
E de-ajuns un nimic 
Ca o zi să însemne de-a pururi. 
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Liviu APETROAIE 
 
 
 
 
 
Nació el 28 de enero de 1974, en el pueblo Vadu-
Moldovei, provincia de Suceava, estudio filosofía, y 
cursa el doctorado en filosofía. Apetroaie es un 
buen conocedor del español, trabaja actualmente 
en el Museo de literatura rumana y tiene una vasta 
actividad como realizador de eventos 
culturales.Debuta como poeta el año 1999, en la 
revista Conversaciones Literarias de Yassy, se ha 
hecho merecedor de innumerables premios, como 
el premio municipal de la ciudad de yassy este año. 
 
 
 

 

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

Mario CASTRO NAVARETTE 

El 
eclesiástico 

 
A mi me corrieron entre los dedos 
las palabras que pronunciaba Dios 
cuando se aburría y creaba ángeles 
o  cantaba en la oscuridad cánticos 
 
todos los océanos pasaron por el umbudo 
de mis sentimientos deshojados 
 
con los profetas ejercité en borracheras 

impetuosas 
que las nombraba misterios 
engañosos para los que cavaban hondo 
la tierra en la búsqueda de las visiones 

finales 
 
soy de los que vió el frío  
en el medio del sol al ocaso del mundo 
y la escala de fuego del juicio 
 
por ello puedo deciros: 
nada de lo que existe 
no se halla en la soledad... 
 

 



Iarna 2018  | Contact international 31 

 

Acerca de ti 
 

Te voy a llamar lluvia de noviembre 
La belleza que te hice nacer en una 

canción 
Déjame que sea yo tus sucesos en todo 
Quizás de una sola manera 
Mas que no pase todo como un simple 

día 
A mi me tranquiliza el alma pensando 
Que no pasaré el siglo entero 
Mas empezaré todo desde ahora 
 
Sobre los sonetos dije desde hace 

mucho tiempo 
Se escriben totalmente diferentes 
Aqui fallé por un momento eclipsado 
Pedia la oscuridad y la noche nuestra 
 
 

Confieso 
 

Si no hubiese sido la cabeza de esta 
noche 

Y los ojos de esta noche 
La boca de esta noche 
La ceja de esta noche 
El grito y la sonrisa 
El retrato del hombre callado 
Escuchando la convulsión 
 
La tristeza escondida detrás de la 

puerta 
Callada sobre la medianoche 
Música dedicada en insomnios 

vetustos 
Escucho y me pongo nervioso 
Los huesos y los ángeles amarillentos 
Ni ahora no quieren liberarme del 

miedo 
De aquel simple catafalco  
En el que a su lado se llora 
 
Como si hubiere amado 
La sinceridad 
Sello en confesión  
 

Fluye 
 

Asombrando la simplicidad 
Se abren las ventanas 
Que miran hacia las estrellas 
En tanto que  
La historia impasible 
baja por los ríos hacia el océano de los 

sucesos 
volvía 
después de un intervalo cósmico 
al calor de las desembocaduras 
hay, como falta el tiempo 
y  
me saqué un peso 
de encima 
 
 

Los sueños 
del océano 

 
No me habían dicho que el océano 
obedecía al principio absoluto 
del flujo y del reflujo 
 
dejé sobre la playa de corales 
mi alma descansarse 
junto a los ojos hipnóticos 
de la mujer que encontré 
al márgen de un bosque de lianas 
entrando en las olas 
flotando como un bote 
sin remos y sin  
principios ideáticos 
(como los llaman los snob) 
 
con el ocaso 
el océano entró en el bosque 
y todo mi ser 
entregado al descanso sobre la playa 

de corales 
se marcharon para siempre 
con los ojos hipnóticos 
de la mujer – liana 
siguiendo sin entender la ley 
del flujo y del reflujo 
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Final 
 

Contracción 
cuelga en las vísceras 
la inmortalidad 
he sido condenado 
los pasos son cada vez  
más lentos pero muy largos 
 
antes del viaje 
rehago la historia 
nu puedo marcharme 
sin conoceros discretamente 

la soledad 
 
el amor de dulcinea 
y al verdadero sancho panza 
sobre el palo del cual 
don quijote creia tener 
una lanza de caballero 
no puedo decir otra cosa  
que la he heredado 
fortuitamente 
 
si hay alguien que quiera decir algo 
que saque el rayo de luz 
                                        la mirada espera 
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Punta Ballena 
 

Cum pleacă spiritul să întâlnească soarele după ce a cochetat cu luna  
o viaţă de om 

 
n urmă cu câţiva ani, Sandra a călătorit în 
Uruguay, împreună cu tatăl ei,  Liviu 
Pendefunda, care era invitat de Supremul 

Consiliu al Americii Latine, şi l-au intâlnit pe 
Carlos Paez Vilaró la locuinţa sa din Punta 
Ballena; acolo au avut onoarea şi bucuria să 
întâlnească un pictor autodidact, sculptor, 
scenarist, muzician şi arhitect care a militat 
pentru muzica şi dansul afro-uruguayan 
Candombe, a creat picturi murale în zeci de 
oraşe din întreaga lume, şi a construit o 
"sculptură vie" la malul mării, nu departe de 
Punta del Este, domiciliu, atelier şi muzeu 
totodată. Clădirea albă include forme organice 
neobişnuite care aduc în minte casa labirint a lui 
Salvador Dali de pe Costa Brava din Spania, sau 
unele dintre clădirile lui Antoni Gaudi din 
Barcelona. Acolo, în prezenţa staturii sale 
impunătoare, a vorbei blânde şi sfătoase, 
pictorul le-a prezentat lucrările, cărţile şi 
fotografiile cu prietenii, printre care Pablo 
Picasso sau Salvador Dali. În atelierul său a 

lucrat până în ziua morţii, lucid, impecabil, un 
model pentru toată lumea. Doar cu nouă zile 
mai devreme, artistul încă a bătut la tobe şi a 
mers alături de trupa "Llamadas", la unul dintre 
cele mai tradiţionale carnavale din Uruguay, în 
care afro-uruguayenii şi albii dansează pe 
ritmurile de Candombe, o muzică adusă de 
sclavi din Africa. 

Carlos Paez Vilaró s’a născut în Montevideo 
pe 1 noiembrie 1923. De tânăr, el s'a cufundat în 
cultura  uruguayenilor negri, ale căror tradiţii i-
ar fi inspirat o mare parte din munca de o viaţă.. 
Candombe era  inacceptabil social în anii ’40, 
dar este celebrat în Uruguay acum, datorită nu 
în mică măsură artei şi dedicării pictorului. 

Unul dintre cele mai dificile momente din 
viaţa lui Paez Vilaró şi care l’a marcat, 
povestindu-l îndelung, a fost în iarna anului 
1972, atunci când un avion care îi transporta pe 
fiul său Carlitos şi alţi membri ai echipei sale de 
rugby s’a prăbuşit în Anzii chilieni. Autorităţile 
au abandonat în cele din urmă căutarea, dar Paez Vilaró nu 

I 
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a acceptat moartea fiului său, simţindu’i mereu prezenţa. În 
cele din urmă, după şaptezeci de zile, fiul pictorului a fost 
gasit în munţi printre cei 16 supravieţuitori al căror calvar a 
fost relatat în filmul "Alive". 

 
 

 
 

 
 
Imensele picturi murale ale artistului, pline de culoare 

şi metafore, pot fi încă apreciate pe zeci de clădiri publice 
din întreaga lume, de la sediul central al Organizaţiei 
Statelor Americane din Washington la Biblioteca Naţională 
din Buenos Aires din Argentina. Convins de faptul că 

zerapia culorilor poate calma durerea, el a donat numeroase 
picturi murale spitalelor, inclusiv Spitalul de San Fernando, 
Chile şi Spitalul Universitar Georgetown din SUA.  24 
februarie 2014 Punta Ballena a însemnat trecerea sa în 
eternitate. 

Relatarea scrisă de pictor, Istoria Carlos Miguel Paez, 
supravieţuitor al tragediei din Anzi povesteşte despre o 
viaţă marcată de un accident care a putut fi depăşit numai 
prin credinţă, lucrul în echipă de supravieţuire, curaj şi 
optimism.  

Carlitos, cum este poreclit de cei dragi, a fost un băiat 
capricios şi răsfăţat. Viaţa lui s’a desfăşurat înconjurat de 
prieteni tatălui său, cum ar fi Brigitte Bardot, Andy Warhol 
şi Salvador Dalí, cât şi mama sa, care era atentă şi afectuoasă. 
Părinţii însă au divorţat când avea doar opt ani. Era pentru 
el evenimentul cel mai tragic, chiar mai tragic ca accidentul 
din Anzi. Relaţia cu tatăl său a fost întotdeauna foarte bună, 
deşi acesta a călătorit foarte mult, fiind recunoscut 
internaţional. Când tatăl său a decis să se stabilească la 
Punta del Este pentru a începe proiectul - Town House, 
Carlitos a fost alături de el- Credincios catolic, studios, hâtru 
şi vesel l'au făcut să fie o persoană specială. 
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În timpul adolescentei a studiat la şcoala Maris din 
Montevideo, într’o clasă de elită "conservatoare" Deşi 
adolesxent seara venea acasă şi singurul hobby a fost rugby-
ul, plecând în turnee în Argentina şi Chile . Prima călătorie 
în Chile a fost organizată, cu închirierea unui avion Air Out 
uruguayan ce putea transporta 40 de persoane. La un nou 
turneu pentru un joc amical şi o şedere de câteva zile în 
Santiago, a fost închiriat un charter Aerial Uruguay, la fel 
cum făcuseră în anul precedent. Cele 40 de persoane de la 
bordul avionului erau echipa, membri din familii şi prieteni. 
Pentru mulţi, inclusiv Charlie, era prima dată când aveau să 
vadă zăpada; Carlitos şi colegii săi au ştiut că acea călătorie 
va fi de neuitat, dar nu ştiau încă de ce ... 

 

 
 

 
 

 
 

După ce au petrecut noaptea în Mendoza, Argentina, 
Carlitos şi coechipierii au continuat drumul, vineri 13 
octombrie spre oraşul Santiago. În principiu, piloţii nu au 
dorit să întreprindă călătoria din cauza vremii nefavorabile 
dar tinerii jucători de rugby au insistat şi după câteva ore au 
început turbulenţele. Norii erau din ce în ce mai denşi şi 
Carlitos a observat că avionul a început coborârea, iar după 
un zgomot puternic, aeronava a căzut într’un gol de aer. Şi 
s’a prăbuşit în munţi. S’a rupt în două părţi în înima Anzilor.  
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Carlos s’a rugat îndelung către Dumnezeu 

Tatăl, pentru ca apoi să solicite ajutorul Sfintei 
Fecioare tot timpul căderii. În accident au murit 
doisprezece oameni. Fericirea lui se iţea printre 
ţipete, sânge şi camarazii morţi. Teamă şi 
disperare era tot ce îl înconjura. Trei persoane au 
murit în prima noapte. Zilele au trecut, ei au 

inceput să găsească modalităţi pentru a 
supravieţui. Charlie s’a refugiat şi în sprijinul 
puterii spirituale. Dumnezeul, de care au auzit 
de atâtea ori în şcoală şi în educaţia lor 
religioasă, îşi făcea  simţită din ce în ce mai mult 
în mod real prezenţa. A zecea zi a fost cea mai 
importantă pentru experienţa andină. Atunci au 
aflat că nimeni nu’i mai caută. Au început să se 
hrănească cu dificultate din trupurile congelate 
ale celor morţi.  

 
Câteva zile mai târziu, în noaptea din 29 

octombrie, în timp ce supravieţuitorii dormeau 
în cabina de pilotaj, un zgomot înfricoşător s’a 
coborât de pe munte.  

 
O avalanşă de zăpadă i'a acoperit. Carlos ar 

fi putut muri axfixiat. Puţinul aer din cabină i-a 
ajutat şi pentru a nu fi înmormântaţi de vii au 
început să sape în zăpadă. În acea zi i-a murit cel 
mai bun prieten, Charlie.  

 
La 31 octombrie cabina aeronavei era încă 

acoperită de zăpadă şi supravieţuitorii nu a 
putut găsi o ieşire. Pe 1 noiembrie, Carlos s-a 
rugat în numele tatălui şi al surorii lui cu care se 
întâlnea anual în acea zi. Carlos a simţit o mare 
legătură cu tatăl său care îi venea din munte, în 
timp ce acasă tatăl tot insista că au existat 
supravieţuitori. Mama lui Carlos l-a sprijinit pe 
fostul ei soţ să’şi continue căutarea; luna era cea 
care privită de tată şi fiu le înlesnea comunicarea 
în nopţile senine. De asemenea, şi alţi părinţi şi 
au fost alături de ei. Plin de speranţă, Carlos 
Paez Vilaró a călătorit în Chile, unde a încput 
căutări, dar fără rezultat. În munţi zilele treceau 
şi supravieţuitorii erau din ce în ce mai slabiţi, 
dar plini speranţă şi optimism. După 62 de zile 
în Anzi , cu ajutorul unui fermier ei au reuşit să 
ajungă în valea unde se aşezase o cruce mare în 
zăpadă, pentru a fi reperaţi. Era 22 decembrie 
1972; 16 supravieţuitori s’au întors la familiile 
lor. Papa însuşi a spus că aceştia au fost vrednici 
copii ai lui Dumnezeu acceptând posibilitatea de 
a trăi aşa cum au făcut-o. Ascultându-l pe Carlos 
Paez, în minunatul său oraş-casă de la Punta 
Ballena, Sandra şi Liviu Pendefunda au rămas 
impresionaţi de cunoscuta magie telepatică a 
lunii, iar tendinţa de a picta sori destinici pentru 
toate zodiile am interpretat-o ca pe un por al 
fântânii prin zăpezi şi nori înspre lumină, înspre 
Dumnezeu, trecerea sa spre eternitate prin acel 
occulum pantheonic.. 

 
Din revista Contact international 2014 
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Petru SOLONARU  

 

 

                         

Eros și Anteros 
 

mul, singura ființă ce întâlnește misterul 
în lăuntru-i, ca Poet, este acela ce face 
asemănarea osebirii (în fața Sfinxului 

Poesiei!) dintre pașii drumurilor, cuvintele, și 
Scara Căii, Cuvântul... Prin aceste trepte ale 
Învățării hermesianice el, drept hiero-gloso-glif, 
îndrituit de zei, tălmăcește ocultul lor grai 
celorlalți chemați de numirea sacrului, se înțelege, 
doar acusmaticilor la Cărucerul Lumii, 
metaforizând analogic sensul enigmei celor ce 
sunt alături de cele ce nu sunt. Spun aceasta 
deoarece „căutarea” poesiei, într-o stare de 
veghere a tăcerii, nu-i o devenire ci o primire a 
Ființei prin Tradiție. Poetul este la fel cu Oceanul: 
Cel din urmă descătușează din „boaba spumii” 
temporale vidul eteric, iar primul desface/re-face 
din captivitatea cuvintelor Cuvântul. Ne-rostitul, 
prin intermediul poetizării ce vede în diferențieri 
similarități, este scos la iveală ca un mesaj al 
realităților interioare absolute în valența vizionară 
a verbului „a fi”.  Prin opera de artă, așadar, nu 
mai vorbim de o relație între Oglindă (Creația 
sacră) și oglindire (creația poetică, aici!), ci de o 
imanență a reflectării ei/poesiei ca ceea ce este, 
subliniindu-se că aceasta este, este deci Prezență 
a Pneumei: transfigurativă, inițiată, armoniza-
toare, esoterică, sacrificială, epifanică,  noumenală, 
re-edenizantă, mărturisitoare, eufonică, tăcelnică, 
amintitoare, catartică, implicită... Căci un rol 
principal al Poetului este și acela de a corecta 
eroarea omului existențial ce a crezut că reflexia/ 
șarpele/fluxul minții sale este chiar Oglinda 
divină, a luat reflectarea realității iluzorii (pline 
de „aliter”!) drept Realitate, în loc să primească 
prin golire paharul luminii sfinte (Oglinda) el și-a 
umplut cu „valuri” mintea, și-a împovărat casa 
memoriei cu dorințe, gânduri, zgomote și emoții... 
S-a făcut prizonier umbrelor, fenomenelor, 
căpătând nu Soarele, centripetul, ci razele 
centrifuge, mentala oglindă a pulsațiilor 
vremelnice, o realitate de plan secund, duală. În 
fond, Poetul spune să dăm folos tăcerii Omului, 
căci Cuvântul este chiar tăcuta voce a Creatorului. 
De la acest Ghid la Discipol, în nădejdea de a fi noi 
acela, calea înveșmântării cu smerită cunoaștere 
poartă și la Radu Cârneci agerimea inimii poetice 

în ultima sa antologie de lirică universală, apărută 
anul acesta, 2017, la Editura „Bibliotheca” din 
Târgoviște sub titlul: „Mari poeți ai Iubirii”.  
   „Cupa” (atanorul acestui demers alchimic) și 
„Cartea” ca atare (conținutul cuminecător al 
Rugăciunarului de față) amintesc, iată, că Roata 
statornică a Mărului paradisiac trebuie refăcută 
prin Nunta Sinei cu Sinele de la Nadir (Sus!) la 
Zenit (Jos!). Da, căci în Primordie ele, Nadirul și 
Zenitul, așa sunt!... Iar aceasta întrucât poesia, ca și 
alchimia, își începe ritualul cu nigredo, aici 
cerneala, negreala, grafitul semnelor-cuvinte pe 
coala albă, în a le albi, albedo, spre a se desăvârși 
în solaritatea Cuvântului, rubedo, sub treimitatea: 
măsură, număr, greutate... De ceremonia hiero-
grafiei ține seamă Radu Cârneci când îl sugerează 
pe Socrate al Diotimei, uitatul fono-sof, ce 
deosebea spre deslușirea noastră că iubirea este 
fie terestră, fie celestă. În fond, aici e Cartea de 
față! Ea ne amintește de marea distincție dintre 
cei doi frați ai Bunăvoiei, Eros și Anteros. Iar 
Antologia „Mari poeți ai Iubirii”, pentru cei ai 
metanoiei, pledează net în favoarea lui Anteros. 
Ea nu este, așadar, în concesia lui Eros, cel care 
tutelează dragostea exoteră, terestră, a căutării 
„fragii sălbatice”, impulsul anarhic-eroric pentru 
bacantă al efebului către o posedare reciprocă în 
dorința adunării carnale. Eros este cel ce se vrea 
iubit în drăgostirea care se mișcă, cea a neliniștii 
din zarva minții, el, drept Narcis, doar seamănă, 
aruncă sămânța limbii gălăgioase în pustia 
valurilor, în mistuirea cenușariilor și, având 
întrebări, nu pricepe liniștea inimii... Repet, Cartea 
subliniază grația lui Anteros, cel al Iubirii 
adevărate, celeste. Dar să-l citim cu sfială pe 
Anteros ca Solomon al Sulamitei din „Asma 
Asmatom” în tâlcuirea lui Radu Cârneci: 
  „Sărută-mă și lasă-mă-n beție/ spre sânii tăi 
cu dulci ademeniri/ ca doi pui de gazelă, dintr-
o mie,/ sub crini subțiri//  și lasă palma mea 
prea alintoasă/ -cutremur tainic, Doamne, 
până când! -/ să-i mângâie! O, tu, 
Ceamaifrumoasă,/ un dans îmi ești în sânge și 
pe gând...//  ... Nu mai aștept! Din nou pornesc 
spre tine/  și-n după-amiază te voi regăsi,/ căci 
tu colină ești de mirt în mine/ și munte de 

O 
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tămâie îmi vei fi.//  Mereu rămâi 
Ceamaifrumoasă/ și fără de cusur din câte 
sunt,/ odor între odoare, luminoasă,/ întâia-
ntre femei pe-acest pământ!...”/// (Solomon, 
Cântul 2, „Regele”, pg. 24) 
 

 
    Anteros, deci, este iubirea esoteră, a 
armoniei, mai este misterul ceresc al unirii 
spirituale, contemplarea Frumuseții desăvârșite a 
androginului ce caută Roza magică, agapitatea. 
Fiind al sapientalei Inimi, el nu taie ci doar 
măsoară nesingurătatea când aseamănă 
adevărul în seninătate, departe de pececile fricii, 
arzând incombust, fără de cenuși... El armonizează 
ritmul celor Doi în Unul, în corespondență cu 
marele Ritm Cosmic, într-o arhitectură ideatică a 
Oglinzii  ce dobândește un sigiliu estetic-liturgic 
pios de spovadă hieratică. Prin aceasta are loc o 
întoarcere la sine. Dante spune: 
   „Ce tristă zi! Sosind, Melancolia/ Mi-a zis: „ A 
ta voi fi de-acuma...”/ Am înțeles: n-avea cu 
sine Gluma/ Ci,-alăturea-i, Durerea și Mânia.//  
„Să pleci! i-am spus, nu-ți voi aici urgia!/ 
Cuvintele-ți ivesc pe chipu-mi  bruma...”/ Dar 
ea a-ntârziat cu mine, numa’,/ Când, iată că 
sosi Amor: mantia//   Îi flutura pe umeri cu 
durere/ Iar gluga-i peste chip cădea cernită;/ 

Uimindu-mă, am întrebat cu teamă:// „De ce 
plângi, tu, te-apasă, ce putere?”/ „Vai nouă, 
Doamna ta iubită,/ Spre moarte e, și-n șoapta 
ei te cheamă...”///(Dante, „Ce tristă zi”, pag. 64). 
   Iată cum numai un fericit tâlcuitor al iubirii din 
poesie și al poesiei din iubire poate secta gnozic 
apa valurilor din stihurile lui Eros de cristalul 
calm din oceanul adânc al lui Anteros, fiind acela 
ce stăpânește osebirea între purgația poetardă a 
mediocrului copist de cuvinte (Eros!) de 
Purgatoriul metanoic, locul unde adevăratul poet, 
Anteros, este chemat să numească în revelație 
Claritatea. Dacă Eros rezonează cu instinctele 
deșertăciunii, trimițând la limitele acestei lumi 
nihiliste, iată că fratele său opus, Anteros, care 
cultivă înțelepciunea și frumosul, este acela ce-l 
inițiază pe Om contemplării pe calea iubirii de 
Nume fără de margini, filo-noumenia... Însă pentru 
a intra în amvonul enigmatic al poesiei lui Anteros, 
cel al Suavității, este necesară o terapie 
noumenală, printr-o detașare de exteriorul 
cuvintelor și o ancorare în cumpătul „emoției fără 
de emoție”, într-o ceremonie mistică a Numărului, 
Ideii și Ritmului.  
 
   Cartea lui Radu Cârneci se adresează numai 
soborului de cititori care aspiră într-adevăr la filo-
noumenia misterului. Poesia!... Idealul acestui 
florilegiu este ataraxia, seninătatea spirituală a 
celui ce înțelege că omul poate fi fericit și liber 
dacă, dincolo de rațiunile efemere ale minții, se 
așază concordant în fața Numelui Numelui, acolo 
unde stăruie tăcelnic Inima Înțelepciunii 
Arcanelor. Antologia poetică a propriilor tâlcuiri 
din marii însingurați jertfelnici ai numirii Sacrului 
vine să înlăture patimile versuitorilor narcisiaci ai 
lui Eros, să înalțe pe Cititorul Ales la armonia 
Cuvântului, ea pregătind pe cel ce a trecut de 
pendulările rațiunii să întâmpine valori autentice 
ale Logosului lui Anteros: Solomon, Sapho, Bilitis, 
Catullus, Ovidius, Li Tai Po, Omar Khayyam, Dante, 
Shakespeare, Baudelaire, Rainer Maria Rilke, 
Khalil Gibran... 
 
   Avem a ne aminti prin prezenta antologie de 
lirică universală, „Mari poeți ai Iubirii” semnată de 
Radu Cârneci că Zeul locuiește în Om și îl face pe 
Acesta să vadă Osia Lumii, să se ilumineze într-o 
religie a intuirii smeritoare a Cuvântului, cea a 
măsurii tăcerii și candorii... Însă, mai ales, nu-i  de 
uitat, scrie Epictet în „Manualul”: „căci nu toți 
avem toate darurile, ci unii unele și alții altele”... 
Dar rămâne Darul... Și este bine totuși că între 
seducția diacronică a lui Eros, cel al dragostei între 
osebitorii povestei și Acusmația sincronică a lui 
Anteros, cel al iubirii între asemănătorii zeului 
Vestitor, un Poet așează, iată, spre veghere, 
hotarul Paradisului. 

              Decembrie 2017. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 
 
 
 

Șapte Bab-ili 
divinei Zeițe a Focului din Poesie, Julietei 

la aniversare  
 

 
 

Tu ești soarele pe care nu’l pot abate din drum și mâinile mele sfarmă 
munții pentru ca din focul lăuntric să desfac lapis lazuli, piatra divinității 

tale din eternitatea unui veac. 
Șapte aripi se zbat să distrugă aerul ce se răzvrătește în neant și spulberă 

gândurile demonilor încununați de șerpi, de fulgere și valuri. 
 

Tu ești devastatoarea din cer și din pământ, cea ce’ți întinzi strălucirea să 
oglindești lumina miracolelor din stele, mai puternică decât chiar focul. 
Cele șapte urechi ale văii, în care clopote urci, ascund ca’ntr’o’nchisoare 
dragostea și ura, înverșunate să răsune’n întuneric fără trecut ori viitor. 

 
Tu ești imnul primelor raze aducătoare de-adevăr, iar eu îmi construiesc 
un templu, în loc vidat de sentimente, lipsit de binecuvântarea din abis; 

și'n fața unei jumătăți de veac eu mor. 
Cei șapte ochi ce’nconjură oceanul au uitat să vadă morții aduși pe 

eșafodul vieții iar eu nu știu să fac minuni și nici să mă mai rog. 
 

Tu ești soarele pe care nu’l pot abate din drum, așa încât mâinile mele 
distrug ultimile cărți din biblioteca tărâmurilor încremenite și funebre. 
Șapte cercuri cer paznicilor să deschidă poarta și se’ntreabă pe ei cine’i 
păzește încât pe noi, păstorii de zei, oare cine ne păstorește și destinul 

sorții ni’l călăuzește? 
 

Tu, cea care ești pierdută de călăuza semințelor de lumi, mă poartă  
să’ți fiu semn astral și duh ocrotitor, călăuzindu-ne’mpreună’n soartă ! 

 
11 martie 2018 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida de poker 
 

 cameră de hotel. Pe cele două paturi 5 – 6 chibiţi. Gol pe jumătate, cu abdomenul revărsat peste 
pantalonii de trening, prozatorul Traian stă tolănit pe o mochetă roasă, lângă măsuţa scurtă ce-i 
ajunge până la nas. Ochii bulbucaţi, chelia de pe creştet şi pletele de la ceafă, îl dau un aer comic. 

Pe un scaun, la stânga, Laurențiu Directorul președintele Uniunii Scriitorilor din România. Tânăr şi cu 
şarm masculin. În picioare ,poetulFlorin în sacou alb, fără cravată. Mai gras, dar îmbrăcat, stă în dreapta 
prozatorului. O voce bate cărţile, fumând excesiv. A patra mână lipseşte. Reporterul stă la uşa dinspre 
balcon. Poetul Horia Zilieru balansează când pe un pat când în picioare. Ziaristul e tolănit într-un cot la 
spatele chibiţilor. E plin de vervă şi e Marius Tupan. Poetul Florin Muscalu, atacă în permanenţă teme 
literare, spre disperarea jucătorilor interesați aproape exclusiv de joc. A patra mână va fi Laurenţiu 
Directorul sau Ilici, cum din greşeală s-a exprimat Fănuş Neagu la una din edițiile de la Salonul 
Dragosloveni. 
 
 O voce: - Patru beţe … 
 Poetul: - E un intelectual. E-adevărat? 
 Altă voce: - Mai am douăzeci. 
 Prozatorul: - Deci o mie. Aşa 
 Vocea: - Ţi-am dat patru şi mai am două beţe. 
 Prozatorul: - Eşti băiat bun. 
 Prozatorul: - Douăzeci, deci o mie… 
 Poetul: - Prost nu este, dar nu este un intelectual de anvergură. 
 Altă voce: - Aşa băăă! 
 Altă voce: - Da fă-le bă, nu le tăia! 
 Poetul: - Ştie ceva, da ştie. 
 Ziaristul: - Într-un articol de-al meu 
 Altă voce: - Interesant. Dă cărţi.  
 Poetul: - Ai ajuns să scrii şi tu? 
 Chibiţul: - Ce-aţi fi făcut voi amândoi  acolo, nu ştiu… 
 Vocea: - Bun. 
 Poetul: - Dar ăsta cât are? 
 Vocea: - Are ceva… Are şi el 
 Altă voce: - Ani? 
 Vocea: - Taie. Păzea! 
 Poetul: - Păi ştiu eu? 
 Vocea: - Adu bă o scrumieră de la voi! 
 Reporterul: - N-avem! 

O 
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 Directorul: - Cum n-aveţi bă! 
 Reporterul: - Dar ce voi aveţi? 
 O voce: - Pune vin în pahare! 
 Altă voce: - Uite, farfuria aia de acolo. Deci e foc la înaintare! 
 Altă voce: - Da! 
 Vocea: - Hai bă, puneţi miza. Pune în pahare! 
 Reporterul: - Vreţi voi? 
 Vocea: - Plânge masa. Tu nu vrei? 
 Reporterul: Nu-mi trebuie băi! 
 Poetul: - De caracterul lui să nu mai vorbim! 
 Altă voce: - Băi, unde le pui tu? 
 Reporterul: - În balcon… 
 Directorul: - Cine? 
 Vocea: - Cât? 
 Altă voce: - Pe de trei… 
 O voce: - Dă-le pe toate. Una, două, trei 
 (Din afară poetul): - La, la, la, la (periniţa) 
 Vocea: - Na şi ţie, una, două, trei. 
 Poetul: - Hai, suntem prieteni! 
 Vocea: - A cui e rândul. De ce? După decembrie… 
 Reporterul: - Băi, da Ulici nu vine?  
 Ziaristul: - Nu bă. S-a dus la Ulianov… 
 Poetul: - Numai, numai puţin(ţine paharul să i se toarne vodcă). Mulţumesc! 
 Vocea: - Poate ţi-e foame? 
 Poetul: - Nu. Eu mă gândesc aşa cu ani în urmă. 
 Vocea: - Sec! 
 O voce: Aţi ajuns să beţi… 
 Reporterul: - Staţi jos că vă aduc acum! 
 Poetul: - Traian îmi spune! 
 Vocea: - Te rog frumos.  Săru’ mâna (Ia paharul cu votcă). 
 Poetul: - Asta vroiam să spun. Torn şi eu cât pot. 
 O voce: - A mai rămas cinci sute. Deci plătim! 
 Vocea: - O bucat’ de pâine. Ţi-e foame? 
 O voce: - Sec! 
 Reporterul: - Staţi aşa. Vă aduc nişte carne.  
 Vocea: - Asta vroiam să spun eu. Te rog frumos. Săru’ mâna. 
 Altă voce: - Da 
 O voce: - mai rămas cinci sute. Deci plătim … 
 Vocea: - Lasă bă… 
   Vocea: - Stai bă un pic. Da bă Mitică, da. 
 Poetul: - Săru’mâna. Eu sunt un tip care pun acest pahar al meu. 
 Vocea: -  Gheorghiţă, dă bă aşa şi luăm. Aşa. Aşa, foarte bine. (Ia o felie de pâine) 
 Poetul: - Vă mai dau? (zgomot de veselă). 
 Vocea: - Nu, nu. (ia şi o bucată de carne) Eu vreau Florine, vreau. Dă-mi mie trei (aruncă trei cărţi 

pe masă). 
 O voce: - Şi mie tot. 
 Vocea: - Până la patru să fie linişte. Mai dă-mi mie cartea.  
 Prozatorul: - Ce faci bă. 
 Poetul: - Mă uitam şi eu, să-ţi văd moaca aia. ! 
 Vocea: - Hm. Ne-a obligat. Merg. 
 Altă voce: - Le-ai tăiat. 
 Vocea: - Stai aşa 
 Poetul: - Bă, tu-i mama mă-sii, dacă ştiam că vin la Chişinău, în ţara tatălui meu, să ajung chelner…  
 Directorul: - Hai domnule, dacă ai haina albă… Ce vrei? Ce noi te confundăm? 
 Poetul: - Am înţeles, să trăiţi! (Face o plecăciune. Râde) 
 Directorul: - Ce dracului să faci? Da mie mi-ai pus din vinul ăla vechi, în loc să-mi dai vin de 

Focşani. 
 Poetul: - Nu, e de Focşani. 
 Directorul: - Nu, e de la cârciumă. 
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 Vocea: - Ţi-am dat Galbenă de Odobeşti, băi! 
 Poetul: - Află, că dacă mai spui lucrul ăsta… (râde) îţi retragem salariul de la Uniune! 
 Directorul: - Nu domn’le, nu ştiu. 
 Vocea: - Eu am vin de la cârciumă! 
 Directorul: - Bine, hai îmi cer scuzele de rigoare. Gata! Am venit cu obligi. Care eşti al doilea? 
 Prozatorul: - Hă, hă… 
 Vocea: - Am zis pas deschiderea! 
 Prozatorul: Şi pas! 
 Poetul: - Succes de scânduri, directore!... 
 Directorul: - Da 
 Poetul: - Gustă aici să vezi (îi dă paharul). Este acelaşi lucru? 
 Directorul: (Gustă) – Da! 
 Vocea: - Deschid eu! 
 Altă voce: - Eu am avut vin de la ăsta! 
 Poetul: - Da?  
 Altă voce: - Da! 
 Vocea: - Ce-ai acolo? Vrei ochelarii directore? 
 Altă voce: - Am băgat 3 beţe. 
  Directorul: - Eu şi cu unul din ăştia. Recunosc, nu văd. 
 Poetul: - Nu mi-am dat seama de asta! 
 Directorul: - Dar nu l-ai băut băi! 
 Voce: - Ce, am băgat un nene. 
 Altă voce: - Eu şi cu el care luăm. 
 Directorul: - Dar nu l-ai băut băi! 
 Poetul: - Nu mi-am dat seama de asta! 
 Vocea: - Oricum tot nu scapi! 
 Ziaristul: - Ia o pastilă de cap 
 Vocea: - Dar îţi stă bine, bă cu rubaşca. 
 Ziaristul: - Hai? Mi se umflă tâmplele. 
 Directorul: - Poate că-ţi cresc coarne. (se deschide una). 
 Vocea: - Vine Gheorghiţă. 
 Directorul: - Ce-ai adus acolo? Cisnădie? 
 Horia: - Pentru mine să mănânc o bucată de pâine. 
 Reporterul: - Pâine, ăăă, ăăă, ficat! 
 Prozatorul: - Dă bă încoace, hai şi tu, nu vezi că-s înfometat? (Reporterul pune pachetul peste     
                              cărţile de joc). Nu, nu, ia-le repede de-aici, ia-le repede! 
 Directorul: - Nu! 
 Prozatorul: - Nu, nu le pun pe masă. 
 Reporterul: - Dar unde să le pun bă Traiane? 
 Prozatorul: - Aicea-s cărţile. 
 O voce: - Am mers fraţilor şi eu ! 
 Horia: - Nu vreţi pâine? 
 Directorul: - Las că ţinem aşa (ia o felie). 
 Poetul: - Nici eu nu mănânc aşa mult. Am mâncat la carneee! De aseară(ia o felie)! 
 O voce: -Băi nea Mitică! 
 Directorul: - Trece. Cip 
 Vocea: - Cip. Trei cărţi. 
 Horia: - Luaţi bă o bucăţică de pâine, bă. 
 Poetul(scoate un cuţit cu tot felul de lame şi accesorii): - Ia uite de am eu aici! 
 Horia: - Şi cuţit şi linguriţă? 
 Vocea: - Asta nu merge! 
 Directorul: - Ai zis cip. 
 Altă voce: - Şi cip. 
 Poetul: - Auzi Gheorghiţă, fii atent ce are aici. Asta este lingură. Iată-le! 
 Directorul(cu gura plină): - Pas parol. 
 Vocea: - După Mihai. 
 Poetul: - Lasă bă, l-am cumpărat de aici! Asta este lingură! 
 Altă voce: - N-a văzut cărţile! 
 Poetul: - Şi asta este furculiţă.(Toţi mănâncă, vorbind în acelaşi timp sau jucând cărţi). 
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 Directorul: Asta nu e bine.  
 O voce:  - Ai venit? (Uşa se deschide. Apare Laurenţiu Ulici). 
 Toţi în cor:  - Aaaa! 
 Directorul: - Nu se poate! 
 Poetul: - Nu-i adevărat! 
 Directorul: - Nu se poate. Hai, ura! (Ia paharul şi bea). Ce-i bă (către ceilalţi). 
 Prozatorul: - Hai, ce-i? 
 Ulici: - Ce faceţi voi aici? 
 Directorul: - Păi te aşteptam. Ţi-am lăsat bilet în uşă. Hai! 
 Ulici: - Am găsit biletul, d’aia am venit! 
 Directorul: - Păi da, na! (îi face semn să stea pe scaunul liber cu spatele la uşă) 
 Prozatorul: - Ia un scaun! 
 O voce: - Dă-i pantalonii jos! 
 Prozatorul: - Dă-i un băţ! 
 O voce: - Nu, nu, nu! 
 Directorul: - Dau eu (se aşază)  
 Ulici: - Ce-i asta dom’le? 
 Tupan: - Păi, bani aveţi. Aici! 
 Directorul: - Da, stai jos! Gata! 
 Prozatorul: - Gata, gata! 
 Ulici: - Păi, cât?Pe 25 de bani? 
 Directorul: - Păi, cincizeci de lei, băţul! 
 Tupan: - În capul mesei! 
 Prozatorul:- Gata!  
 Directorul: - Mai mult! 
 Traian: - Mai mult? Ridicăm mai mult? 
 Directorul: - Nu, nu, nu, ai băi! 
 Ulici: - La Uniune suntem profesionişt.Cu voi, îmi cobor nivelul, la amatori! 
 
Parida îşi continuă cursul în aceeaşi atmosferă,până dimineaţa cân se dădu micul dejun gratuit,înainte de 
a se deplasa la Sărbătoarea Limbii Române de la  Chişinău. 
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Cătălin RĂDULESCU 
 

 

 

Cafeaua  musafirului  meu 
                                        Piesă într-un singur act 

 
 
                                 P e r s o n a j e l e: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agentul provocator, gazdă. 
 Yvonne, soţia gazdei. 
 Doctorul Senega, vecin de 

palier. 
 Operatorul din centrala 

telefonică, prezent pe fir. 
 O fructieră cu poame din 

plastic, între care se află 
ascuns un microfon al cărui 
fir se vede că duce discret 
la priza telefonului. 

 O fructieră cu poame 
naturale(mere, portocale, 
banane). 

 Un cotoi vărgat-cafeniu ce 
stă liniştit pe scaunul de 
lângă televizor. 

 

Sufrageria unui apartament de bloc mobilată standard, ca pentru 
sfârşitul anilor ’60. Pe masă este aşezată ocină îmbelşugată, 

castroane cu maioneză, boluri cu icre şi măsline, un platou cu 
şuncă, salam şi friptură rece. Doctorul Senega, oaspetele, 

continuă să se înfrupte din bunătăţi, fără să răspundă în vreun fel 
la discursul gazdei, cu slujbă la Comitetul Central, ce primise 

sarcina de a fi agent-provocator spre a-şi determina oaspetele să 
se exprime ostil la adresa regimului. Impasibil, acesta pare 

preocupat doar în a se înfrupta din bunătăţile de pe masă, din 
această pricină fiind tot timpul cu gura plină.  
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AGENTUL  PROVOCATOR:  - De aceea revin vecine Senega şi vă întreb – cum de a fost cu putinţă?... 
 
    
 
 
 
 
 
AGENTUL  PROVOCATOR:    – Dar vă rog, domnule doctor, luaţi – se poate?!... Să ştiţi că mă supăr... 
YVONNE: ( apărută inopinat în cadrul uşii) - Pot să servesc cafeaua?... 
AGENTUL  PROVOCATOR:  - Nu, Yvonne, poate domnul doctor mai doreşte să servească ceva de pe 
masă... 
DOCTORUL  SENEGA: - Cred că am să cam pun punct, parcă aş... 
AGENTUL  PROVOCATOR: - Lăsaţi, domnule doctor Senega, avem tot timpul să bem şi cafeaua!... E 
sâmbătă seara, suntem vecini de palier, până mâine dimineaţă mai este, sper că nu doriţi neapărat să vă 
culcaţi devreme, nu îmi veţi refuza rugămintea ca astă seară să zăboviţi mai mult la noi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTUL  PROVOCATOR:   - Mă întreb, domnule doctor, cum de mai au faţa liderii comunişti ai acestei 
ţări să se erijeze în apologeţii şi promotorii celor ce muncesc, ai oamenilor simpli pentru care, chipurile, 
ceea ce s-a întâmplat în august 1944 ar fi fost – nici mai mult, nici mai puţin! – decât începutul unei noi 
ere! Cum de este posibil atâta infamie, domnule?... Contrast izbitor la ceea ce afirmă aceşti poltroni, stau 
cei trei milioane de deţinuţi politici, două sute cincizeci de mii de condamnări la moarte, Canalul, 
poavazat între 1949 - 1955 cu oasele a zeci de mii de oameni ce formau crema intelectualităţii noastre 
interbelice, torturaţi şi în parte ucişi în temniţele comuniste până la Amnistia de acum cinci ani... 
 
 
 
 
 
AGENTUL  PROVOCATOR: - Maniu şi Mihalache... dovada de netăgăduit că lumea de dinainte de 1944 – 
cu toate neajunsurile ei - era în plină evoluţie, aceasta fiind oprită doar de nenorocirea numită Al Doilea 
Război Mondial... os de ţărani, domnule doctor, ca de altminteri şi membrii foarte multor guverne 
interbelice, din poze de arhivă văzându-se figura de ţărani români a acelor gospodari ce o dată ajunşi la 
cârma ţării, au dat patriei noastre calificative cum ar fi „Elveţia Balcanilor”, iar Bucureştilor – „Micul 
Paris”!... 
YVONNE: ( reapărută în cadrul uşii) - Pot să servesc cafeaua?... 
AGENTUL  PROVOCATOR: ( vădit stânjenit) - Yvonne, încă nu este cazul... te rog... 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTUL  PROVOCATOR:   - După cum vedeţi, domnule doctor, cel puţin în intimitate, prin aranjarea 
casei şi limbaj - păstrăm ambientul unei lumi normale, spre care ar trebui cu toţii să tindem – Lumea 
Liberă, accesibilă nouă deocamdată doar prin intermediul posturilor de radio occidentale. –     V-am  
văzut nu o dată admirând Colţul Turcesc pe care, sper, cu mult bun-gust - soţia mea l-a aranjat în 
vestibul... 
DOCTORUL  SENEGA: (nu pridideşte în a se înfrupta din acele bunătăţi la care nu avea acces prea des. Nu 
are, deci, cum să răspundă). 

Amfitrionul îşi aprinse meditativ o ţigară lungă, fină, nu din comerţul 
autohton. Oprindu-se din ospăţ, musafirul vrea să-l imite, dar parcă se 

jenează cu ţigările sale aborigine. Gazda observă ezitarea. 

În aşteptarea momentului când i se va servi cafeaua, musafirul 
renunţă pentru moment la a-şi aprinde ţigara. Reîncepe să mănânce 
cu poftă. Amfitrionul continua să formeze în atmosfera odăii fuioare 

elegante de fum. Meditativ, îşi duse degetul mare al mâinii cu ţigara la 
gură, privirea având acum un aer melancolic. 

 

Musafirul are gura plină, după ce şi-a făcut un şandviş zdravăn cu 
şuncă de Praga, în timp ce cu un ochi este la bolul cu icre. 

Cerul se acoperise treptat de nori grei, iar acum prinsese să toarne cu 
găleata, primii bobi de grindină  făcându-şi auziţi loviturile în 

gemurile sufrageriei. Fulgerele luminau strada ca ziua, agrementând 
violenta ploaie de vară. 
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AGENTUL  PROVOCATOR:   - Până şi forma de guvernământ au stabilit-o prin smavolnicie, santaj şi 
intimidare, nedându-şi seama că se pun în afara legilor scrise şi morale, că Abdicarea Monarhului 
Constituţional cu astfel de metode este de facto lovită de  caducitate, Istoria  neiertându-i în veci pe cei ce 
prin acţiunile lor ne-au azvârlit pentru cine ştie câte decenii afară din Modernitate...  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
AGENTUL  PROVOCATOR:   (mângâie tandru dar cam nervos pisica)   - Ei, ce să-i faci, s-a speriat!... 
YVONNE:  - Pot să servesc cafeaua?... 
 
   

 
 
 

 
AGENTUL  PROVOCATOR:  ... - Yvonne, trebuie să înţelegi că şi în munca informativă există o deontologie 
profesională... 
YVONNE:  - Da, dar ştii că a făcut oricum parte din Garda de... 
AGENTUL  PROVOCATOR:  - N-are a face, nu asta a fost înţelegerea cu tovarăşul de la C.C. când m-a 
însărcinat cu misiunea: cafeaua trebuie să i-o servim numai dacă reacţionează afirmativ la ceea ce mi s-a 
zis să-i spun... 
YVONNE:  - Da’ tu nu vrei să terminăm o dată?... şi să-ţi iei mai repede gradu’?... Cât mai trebuie să gătesc 
pentru ăsta – că este a patra oară când îl inviţi la masă... 
AGENTUL  PROVOCATOR:  ( şuierat) - Nu se poate cu orice preţ...  Nu uita, tot ce vorbim este transmis şi 
înregistrat, putându-se face oricând o verificare a discuţiei purtate.              
YVONNE:  ( dezolată) - Aşa e... 
AGENTUL  PROVOCATOR:  ( cu glas scăzut) - Ce m-ai enervat! Trebuie să iau o gură de cafea, să mă 
calmez... 
YVONNE:  (disperată) - Nu aia, nu... 
 
 
 
 
YVONNE:  (urlând îngrozită)  - Vai de mine!... Aoleu!... Ce-am făcut?...– Domnule doctor, salvaţi-l, Doamne 
Dumnezeule! 
DOCTORUL  SENEGA: (dintr-un salt, este pe coridor) -  - Doamnă, să încercăm să ne păstrăm sângele rece. 
Un posibil atac de cord... Poate mai există o speranţă... 
 
 
 
CEL  DE  PE  FIR:  (precipitat, furios)- Ce mama dracului ai făcut, că îmi ţiuie urechile! Aproape că mi-ai 
spart timpanul! 
DOCTORUL  SENEGA: (calm, dar ferm) - Ar fi bine să eliberaţi linia şi să mă lăsaţi să dau telefon la 
Salvare. S-a întâmplat ceva grav... 
CEL  DE  PE  FIR:  (vehement) - Fascistule! 
DOCTORUL  SENEGA - Dobitocule! N-am să-ţi cer să cauţi cine este Hypocrat, ca să nu-ţi prinzi degetele 
tu şi colegii tăi între copertele dicţionarului! Eliberează imediat linia!!! 
 
 
 
 
 

 

Un fuior incadescent cade chiar pe paratrăsnetul imobilului de vizavi, 
diminuând pentru câteva secunde luminozitatea becurilor. Cotoiul 

vărgat-cafeniu se sperie şi, mieunând prelung, sare pe bufet dând de 
podea cu fructiera cu poame de plastic. Ceva ciudat în formă de 

proiectil de avion se distinge dintre fructele false. 

 
 

Soţul se opreşte din rearanjarea fructelor de plastic înapoi în vas şi se 
duce pe culoarul ce dă spre bucătărie, unde începe să vorbească şuşotit 

cu consoarta. Uită să închidă uşa cu clanţa. 
 

Soţul apucă să pună ceaşca din care a băut înapoi pe tavă şi se 
probuşeşte brusc la podea. 

 

Pulsul pacientului este foarte slab. Doctorul ridică precipitat telefonul. 
 

Se aude un declic şi se face auzit tonul de apel. Cotoiul miaună din ce în 
ce mai neliniştit. Afară furtuna parcă s-a mai înteţit iar trăznetele se 

aud tot mai aproape, tot mai violent. 
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Dizident -bluff  
                                        Piesă într-un singur act 
 

                              
                     P E R S O N A J E L E: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMINICĂ: - Noo, asta e sigur, lucrurile nu mai pot continua multă vreme aşa!... – Se vede cu ochiul liber că 
vânturile încep să bată altfel nu numai în Europa, ci şi în întraga lume. S i g u r  ăştia doi nu apucă 
Revelionul 1991!... 

 
 
 
 
SIMINICĂ:  - Ce părere ai, dragă Nikituş, de întâlnirea Celor Doi Mari de la Malta, de acum o lună?... 
NIKITUŞ: - Dacă i-am pune un „Y” în loc de „M”, ai zice că istoria de acum 50 de ani se repetă... 
SIMINICĂ: - Exact, dragul meu Nikituş, exact – dar într-un aproximativ sens invers!... – Şi este imposibil ca 
acest „sens invers”, acum, să ne fie prielnic şi nouă!... Tot nouă! 

 „SIMINICĂ”. 

 „NIKITUŞ”. 

 Doamna Atena. 

 Cicillica, fetiţa gazdelor. 

 Mama fetiţei. 

 Cineva de la masă. 

 Midy, unul dintre meseni. 

 Interlocutoarea domnului 

Midy. 

 Ascultătoarea  postului de 

radio 

 Tovarăşul maior Simion 

(fost „Siminică”). 

 Tovarăşul căpitan Nikita     

( fost „Nikituş”). 

 Tovarăşul locotenent Midy. 

 

Sfârşit de an 1989. Sufrageria unui apartament de bloc mobilată 
standard, ca pentru sfârşitul anilor ’80. Pe masă este aşezată o cină 
îmbelşugată. Convivii consumă, discută, fac bancuri, râd în surdină, 
fumează. De pe bufet, un casetofon răspândeşte efluviile unei muzici 
plăcute, selectate. Dintr-unul din dormitoare, se aud, vag, efluviile şi 

iuitul caracteristic al postului de radio din München.  

Prin ceaţa densă a fumului de ţigară convivii tăceau, înclinând doar 
uşor din frunţi, a încuviinţare. 
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NIKITUŞ:   - Prin producerea de efecte imediate şi multiplicate cum ar fi căderea Zidului Berlinului, aşa 
se pare, dragă Siminică... dar să nu anticipăm... 
DOMANA  ATENA: - Aaaa – uite cine şi-a făcut apariţia!... Cicillica, scumpulica lu’ mama! – Ce faci, tu, 
mamă?... 
CICILLICA:  - ... 
DOMANA  ATENA: - Mai face fetiţa pipi-n pat?... 
MAMA  FETIŢEI:  ( lalistic)  - Nu, doamnă Atena, acum suntem fetiţă în toată firea! 
DOMANA  ATENA:   - Ptiu, bat-o-ar norocu’ s-o bată – că frumoasă o să mai fie! O să aveţi plin de 
pretendenţi la uşă!... Mai ales că unchiu’ o să fie – nu-i aşa – patron, iar fratele lui, tăticu’, asociat!... – Ptiu, 
ptiu!... – Ia arată-ne cum o să lucrezi tu la firma unchiului când o să fii mare!... 
NIKITUŞ: ( viitor patron)    - Mai ales că până atunci, în 10 – 15 ani, firma o să fie dezvoltată şi cu mulţi 
angajaţi!... - Ia dă-te mai aşa, să vadă unchiu’ ce a mai construit nepoţica! – Ia!... 
 
 
 
 
 
CINEVA  DE  LA  MASĂ:    - Vaai, ce frumos – arhitectă o să ajungi!... 
NIKITUŞ:  (entuziast) - Ce arhitectă, că o face unchiu’ de-a dreptu’ ingineră! 
SIMINICĂ: (cu glas gros, mai în glumă mai în serios) - Deci, s-a bătut: în epoca de după – patron la o firmă 
de construcţii scrie pe tine! – Ia să vedem Nikituş, ce mai ştii tu în materie de table?... 
NIKITUŞ:  - Bagă de seamă, mult iubite şi stimate Siminică – aseară am exersat cu tablagiul cartierului!... 
SIMINICĂ: -  Serios? Ia, ia să vedem!... 
................................................................... 
MIDY: ..... –  Da, doamnă, da – astă toamnă am fost la Călimăneşti!... Ce să vă spun, la hotel deservirea a 
fost cum a mai fost, dar dacă ieşeai să te plimbi în oraş, abia dacă găseai să bei un Cico... în ultima seară ne 
plimbam tot grupul de prieteni, am vrut să mâncăm nişte mici şi să bem câte o bere dar ce – am găsit?... – 
Se poate, doamnă, era ultima seară, să nu găseşti să bagi ceva în gură?... 
INTERLOCUTOAREA  LUI  MIDY:  (glas plâns) - Da, domnule Midi, aşa e, îşi bat joc de noi iar noi – 
nimic!... – Parcă nu ne-a mai rămas altceva de făcut decât să ne întindem pe jos şi să murim... 
................................................................... 
SIMINICĂ: (maliţios) ......   - Şase-şase – poartă-n casă!... Da’ n-ai cum să ieşi!... Gheaţă la mal!... Astea şade! – 
Să-ţi dau ziaru’ să nu te plictiseşti?... 
CINEVA  DE  LA  MASĂ:  - Da’ o poezie nu ştii? – Ia să vedem dacă eşti bună şi la Citire!... 
 
 
 
 
CICILLICA: (emoţionată)  - Partidului... 
CINEVA  DE  LA  MASĂ:  (dezolat)  - Nu, lasă, altă dată... 
................................................................... 
SIMINICĂ: (partida de table e în toi) - .....începe dansul săbiilor! - Te-ai spart la popo’ cu poarta-n casă şi 
acum vrei să fugi?... – Aha, domnu’ Nikituş, na, doi-unu – zar de fugă!... 
 ................................................................... 
 
 
 
 
 
ASCULTĂTOAREA  POSTULUI  DE  RADIO: (precipitat) - La Timişoara lumea a ieşit în stradă! – Oamenii 
s-au strâns în jurul casei pastorului reformat şi cântă „Deşteaptă-te, române!” ! 
 
 
 
 
TOVARĂŞUL  MAIOR  SIMION  (FOST „SIMINICĂ”):    - Trecem imediat la acţiune, tovarăşe căpitan 
Nikita! 
TOVARĂŞUL  MAIOR  NIKITA (FOST „NIKITUŞ”):    - Grabnic, tovarăşe maior Simion! 

Fetiţa se dă la o parte, facând loc unei privelişti cu un mic „şantier” din 

piese leggo, flancat de o macara de jucărie şi câteva utilaje din plastic . 

 

          Copila îşi îndreaptă statura şi ridică bărbia, ca pentru a începe 
o declamaţiune. 

Una din comesenele ce se dusese în dormitor să asculte un buletin de 
ştiri al postului de radio din München intra precipitat în sufragerie. 

Cei doi participanţi la palpitanta partidă de table smucesc de pe 
canapea, luând instantaneu poziţia drepţi, cu faţa unul la altul. 
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TOVARĂŞUL  MAIOR  SIMION  (FOST „SIMINICĂ”):      - Conform procedurii, tovarăşul locotenent Midy 
va da telefon acum centralistului de serviciu, ordonându-i să înceapă Convocarea Generală! – Să-i scoată 
pe toţi de unde o ştii, din concediu, din crâşmă, din patul amantei, de sub făcăleţul nevestei!... – Termen – 
două ore! – Distribuirea armamentului şi a muniţiei se va face conform planului adoptat, personalul va 
pleca de îndată echipat de luptă pe traseele stabilite!       Ne-am înţeles, tovarăşe locotenent? 
 
 
TOVARĂŞUL  LOCOTENENT  MIDY:    - Am înţeles! 
 
 
 
  
TOVARĂŞUL  MAIOR  SIMION  (FOST „SIMINICĂ”):    - Părăsim prezenta locaţie imediat! – Executarea!       
                    

 
 

 

Ridicând receptorul din furcă, acesta execută operativ ordinul. 
 

Convorbirea telefonică,  extrem de concisă, se termină. Precipitat, cei 
trei ies. 
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Vlad SCUTELNICU                              

 
 
 
 
 
 

 elegie neterminată  
 
 

                    după două-trei pahare de fetească simţi 
                     că ai o inimă 

                     o inimă mare şi 
                     generoasă 
 

                     mare cât tot universul 
 

                     toţi ingerii şi toţi demonii încep 

                     să bea, stau la taifas şi închină 

                     un pahar în cinstea ta 

                     peste toate acestea 

                     nu ştiu de e iarnă ori vară în inima ta dar  
                     se iveşte dumnezeu ca un 

                     mahăr nepreţuit 

                     care la rândul său ridică 

                     paharul şi-l dă tot domnule tot 

                     peste cap 
 

                     ! ave 
 

                     ? dar băbească nu ai pe aici prin cotloanele inimii 
                      tale 

                      am mărite doamne însă un vin de suliţa 

                      nu doreşti?...ce?... un vin de suliţa, doamne 

                      nu vrei 
                      alb, de coastă ...sau negru ori roze... 
                      nu ştiu nu mi s-a adus la masă  până acum 

                      e pentru masă doamne şi pentru mase 

                      pentru cei săraci cu duhul că a lor e împărăţia... 
                      ia 

                      serveşte, te rog... 
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 vântul adie lin fâlfâind pletele domnului 
                      ca pe un steag tricolor şi deşi nu voia să arate 

                      îi simţeam gura plină de salivă şi sufletul 
                      dogorind de pofte 
 

                       pe aici pe la noi toţi beau 
 

                       beau şi caii beau şi câinii  
                       până şi drumul bea doamne şi iazul 
                       şi-atunci... să auzi broaştele 

                       ! ce concert ce simfonie 

                       ? cum de nu ştii asta 
                        
                       ! deh, grijile zilnice uneori mă copleşesc şi  
                       pe mine 
 

                       ia doamne şi bea 

                       vinul acesta a fost rupt din rai 
                       şi mare greşeală au făcut îngerii tăi că 

                       nu ţi l-au pus pe masă până acum 
 

                       da, da... ai dreptate n-am ştiut să-l caut pentru că 

                       n-am ştiut că există acum e altceva şi 
                       pentru asta îţi mulţumesc 
 

                        vântul adia în continuare fâlfâind lin 

                        pletele domnului 
                        prin atriile şi ventriculele inimii tale 
 

                        dumnezeu privi părinteşte peste pământul 
                        de suliţa 

                        aici un cal alb era adăpat de stăpânul său cu o  
                        vadră de vin alb 

                        mai încolo, pe la mijlocul satului şapte ori 
                        nouă sau paisprezece femei făceau baie într-o cadă 

                        de lemn plină cu vin roze din suflet de căpşunică iar 

                        dincolo 

                        într-o margine a iazului pe lângă 

                        stufăriş şi papură raţele îşi înfigeau 

                        ciocurile în vinul negru şi sfânt căutând 

                        broaşte soprane  
                        spre a oferi inimii tale linişte 
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                         ? ce trebuie să caut doamne ce să aleg 

                         pe tine 

                         ori vinul de suliţa... 
 

                         pe cer luna trecând clătinându-se ca o femeie beată 

                         ridica luminoasă cupa de suliţa cu  
                         vin 

                         alb sau negru sau roze 
 

                         ? vezi doamne  
                         după doouă - treei pahare cu vin 

                         de suliţa 
                         tot universul se prăvale în inima mea 

                         ca-ntr-o gaură neagră. 
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uneori şi balenele valsează    
 
 
 
 

            uneori şi balenele valsează 

            dacă nu altundeva atunci 
            aici 
            pe pământ 
 

            ele pleacă în căutarea dragostei lor 

            şi caută şi caută şi caută 

            şi dragostea le acoperă ochii le orbeşte drumul 
            şi ele cântă, cântă, cântă 

            iar valurile le poartă departe 

            departe 

            spre un ţărm ce nu le aparţine 
 

            le vezi apoi pe nisip cum valsează dând 

            frenetic din aripi încercând să-şi continue zborul 
            în timp ce suratele din valuri 
            le cheamă să le dea viitorul 
 

            ! nu. nimic nu le întoarce din drum 

            priveşti în ochii lor imenşi şi sinceri 
            şi simţi că, de fapt, acolo ar trebui 
            să fii tu 
 

            o pasăre în zbor deasupra tabloului 
            îţi relevă esenţa înfrângerii 
 

            tu calci pe scoici, pe pietre, pe nisip 

            şi valuri mici, mici ajung să-ţi descrie drumul 
            nu-l mai gândeşti acomodat deja 

            împingi destinul spre o altă urmă 

            ce nu este a ta dar vrăjit de dor 
 

            închizi ochii deschizi sufletul şi păşeşti  
            mai departe     
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ziua de mâine 
 
 
 
 

                      astăzi douăzecişiunu a şaptea anul curent 

                      un pui de vrabie şi-a început viaţa de zburător 

                      : a aterizat pur şi simplu 

                      din cuibul lui ascuns 

                      la streaşina casei tale  
                      cuib pe care - ce criminal poţi fi ! - 

                      vrei să-l desfiinţezi 
                      pe glaful care străjuieşte fereastra 

                      prin care priveşti mereu spre curtea cu trandafiri 
 

                      tu şi el 
                      două fiinţe privind inocent una spre cealaltă 

                      şi nevăzându-se 

                      de parcă ar fi separate de zidul dintre două 

                      lumi incompatibile 

                      şi nu de  
                      o simplă fereastră de sticlă  
                      tu şi el 
                      două fiinţe pe care clipa le-a coborât 

                      la aceeaşi înălţime 
 

                      în vremea aceasta poeţii lumii zidesc versuri 
                      celebre despre iubiri eterne 

                      despre lucruri cotidiene ori despre starea politică 

                      a unei naţii 
 

                      tu nu 

                      tu te priveşti în ochi 
                      cu puiul de pasăre şi încerci 
                      să-i înţelegi glăsuirea  
                      tu te priveşti în ochi 
                      cu micul înaripat încercând să descifrezi 
                      unde începe ura şi unde 

                      se termină dragostea 

                      tu te priveşti  în ochi  cu puiul de pasăre 

                      şi aştepţi 
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                      orele astrale ale omenirii au trecut de mult 

                      orele astrale ale omenirii au să vină 

                      tu te priveşti în ochi cu puiul de pasăre 

                      şi aştepţi 
                      aştepţi ziua de mâine 

                      doar ea e cea mai aproape de tine  
 
                                       
                       ziua de mâine  nu este 

                      a lui Dumnezeu 

                      ziua ta de azi va fi mâine a Lui 
                      ! gândeşte-O bine 

                      căci vei fi judecat pentru ea                                               
 

                       ? ce poţi tu să faci 
                       decât 

                       să-ţi păstrezi inima oglindă care 

                       - în care dacă te priveşti - 

                       nu trebuie să se spargă nu trebuie 

                       să se tulbure ca o apă puţină 

                       deasupra unui mâl puturos când vântul 
                       aruncă un zar perdant 
 

                       ? ce poţi tu să faci 
                       decât 

                       să aştepţi cum aşteaptă puiul păsării 
                       pe marginea cuibului acolo sus 

                       să-i coboare din ceruri zborul  
                       în aripi         
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 

Povestire dintr-un Univers 
Paralel 

- proză  SF - 
oftim, uite-l de exemplu pe ăla de acolo, 
preferă să fie în halul în care e în loc să 
urce până la noi să semneze pentru 

Partidu’ nostru!... 
          - Da, îi ţinu cealaltă isonul privind la rându-i 
pe fereastră – în ce hal a ajuns lumea de astăzi, 
dragă!... Nu mai există morală, nu mai există 
princip... 
          - Ia hai să-l remorcăm, să-l aducem aici, să-i 
vorbim, să-l lămurim... 
          Se împrieteniseră rapid, noaptea trecută, 
după sinistrul petrecut în acel local unde aproape 
o sută de oameni fuseseră grav răniţi, câţiva 
muriseră deja, într-un incendiu izbucnit din cauze 
mai mult decât dubioase. Cum era de la sine-
înţeles că pentru acea nenorocire nu putea să fie 
de vină decât guvernul în funcţie, deja tineri 
zglobii şi inteligenţi declanşaseră ample 
demonstraţii în piaţa centrală a urbei. Mare noroc 
avu primul-ministru al acelei ţări că nu trecuse pe 
acolo în acele momente: culpa de a nu fi ubicuu şi 
la îndemâna oricui ar fi avut un necaz în orice 
parte a ţării, i-ar fi putut aduce un linşaj mai mult 
decât mediatic. Vina de a nu avea puterile 
Divinităţii atunci când eşti guvernant este o 
ticăloşie ce nu trebuie pedepsită oricum! 
Întâmplător, marii scamatori ai neantului i-o 
coceau de mult aceluia, iar noaptea trecută, care 
era întâmplător şi de profil, coptul dăduse în fiert, 
cu consecinţe uşor de bănuit. – „ Au trebuit să 
moară oameni ca să cadă guvernul acesta!” – 
exhibase Marele Şmecher al Problemei, 
confirmând-o încă o dată, dacă mai era nevoie, 
prin inteligenţa-i strălucită – pe aia cu „gura bate 
fundul, iar limba taie gâtu’ ”- asta în cazul în care 
în acea lume ar fi existat Justiţie. Căci se cuvine a 
adăuga că cele relatate aici s-au petrecut nu 
demult dar departe, undeva, în nemărginirea unui 
Univers Paralel, într-una din Galaxiile acestuia. 
Unde acţiuni gen Noaptea de Cristal, Noaptea 
Cuţitelor Lungi şi Arderea Reichstagului – 
cunoscuta înscenare a lui Adolf Hitler în scopul 
incriminării opoziţiei şi azvârlirii acesteia în 
lagăre de concentrare – puteau să rămână în veci 
nepedepsite. Nu ca la noi. 

          Cele două tinere zglobii şi inteligente 
ajunseseră lângă insul cu chef care era în aceeaşi 
poziţie în care se afla şi când îl remarcaseră pe 
fereastra de la etaj – cu profilul ars de băutură, 
spre caldarâm, îmbrăcat jegos, cu balamalele 
picioarelor îndoite şi într-o permanentă bâţâială. 
          - Hei, domnu’! Cu mata vorbim, nu auzi?... 
          Într-un final, caricatura întoarse o figură 
bovină spre cele două: 
          -  Ai...? 
          - Mata nu vrei să te conştientizezi? Să redevii 
un cetăţean responsabil, spre a participa la 
explozia de entuziasm colectiv a tineretului care 
iată, în piaţă, cuvântu’ şi-a spus?... – Câţi ani ai? 
          După ce i se mai puse de două ori întrebarea, 
acela pricepu: 
          - Cinc’ zeci... 
          Arăta de nouăzeci cu strigături şi urât 
îmbătrânit. 
          - Hai cu noi, îl remorcară. 
          În lift, se răspândi firescul miros de abator, 
care îi determină pe locatari a folosi exclusiv 
scările, pentru restul acelei zile. 
          Miasma se răspândi rapid şi în casă. Merita 
însă, pentru o semnătură în plus şi o eventuală 
cotizaţie. 
          - Chiar nu te gândeşti că la vârsta dumitale 
acesta ar putea fi un nou început? Că cu 
experienţa de viaţă dată de vârsta ta, ne-ai putea fi 
chiar lider?... Hai, semnează... 
          Semnă. 
          - Dar ce am semnat?, îşi reaţinti ochii viţelini 
spre cele două înflăcărate, scoţând neaşteptat 
sticla de sub sacoul larg şi cu design de butoi. 
          - Nu aici, nu acum şi nu în aceste momente 
solemne!, ţipă operativ şi cu glas de soprană una 
dintre cele două la posibilul viitor lider care nu se 
prea formaliza. 
          - Asta nu, ailaltă ba – dar acum pot măcar 
vota?, se interesă dânsul împleticit, fără a-şi da 
seama că vorbeşte în di-stihuri de gazel. 
          - Ce să votezi?... 
          - Partidu’, fireşte, dacă tot am semnat, barem 
cu atâta să mă aleg... 

P 
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          - Uite ce e, cetăţene, bine ai venit în rândurile 
Partidului Loc-Activ! Înţelegem că cotizaţia nu ai 
bani să o plăteşti, momentan, aşa că te rugăm 
eliberează spaţiul, în vederea intrării unui 
eventual alt aderent care poate tocmai aşteaptă la 
uşă!... 
          - Ei, n-am!... Uite acilea chenzina, am luat-o 
aseară, am servit şi eu una mică din ea, da’ restu’ 
am adus-o toată acasă, nevastă!... Na!... 
          Bine că era anotimpul friguros al anului, 
altminteri celor două ar fi riscat să le intre musca-
n mouth. 
          La televizor se vedea acum piaţa centrală a 
urbei gemând mai departe de tinerii zglobii şi 
inteligenţi, deşi guvernul vinovat de tot şi de toate 
căzuse, cei morţi într-un incendiu din pricina 
cărora se crease un casus belli nu mai aveau cum 
să fie întorşi din drumul spre morminte, cei 
internaţi în spitale cu bugetele din timp jefuite 
urmau să aibă zile doar dacă asta îşi dorea şi 
Divinitatea ce guverna acea Galaxie – în timp ce 
piromanii vinovaţi de imolare aveau să rămână în 
veci nepedepsiţi. Ce importanţă avea, afacerile 
rămâneau pe primul loc şi, printre lacrimi de 
crocodil în dreptul statuiei dintr-o extremitate a 
pieţei, acolo unde din „revolta” tinerilor zglobii şi 

inteligenţi da’ cu creiere din născare spălate ieşise 
pe vulva istoriei Partidul  Loc-Activ – se născu şi o 
a doua „formaţiune” „politică” – Partidul Naţional 
Loc-Activ. Drumul dintre cele două statui ce 
mărgineau piaţa reperezentă timpul de 
„negociere” în vederea fuzionării celor două 
„formaţiuni” care ar fi fost ilogic să îşi facă 
opoziţie una alteia; pentru ca la douăzeci de metri 
de cea de-a doua statuie „şefii” celor două 
„partide” să se certe furcă, promiţându-şi o aprigă 
combatere imediat ce „formaţiunile” lor vor fi 
câştigat în tandem, inevitabil, alegerile. Tot în 
zonă, cu ochii scoşi din orbite, un ins ce fu ridicat 
pe braţe de prietenii săi zbiera în camera de luat 
vederi găsind pe loc „soluţiile” pentru ca acea 
lume să devină mai bună: desfiinţarea 
parlamentului, a partidelor şi, în general, a tot 
ceea ce nu-şi dăduse consimţământul domnia-sa 
până atunci să existe. 
          Duhoarea de vespasiană cu conducta spartă 
combinată cu cea de zalhana aflată în plină 
activitate se mai răspândise, numai după ce 
alături de ferestrele deschise la maximum dădură 
la perete şi uşa dinspre scara pe care eventualii 
aderenţi la partidul tinerilor din-naştere-bătuţi-
în-tigvă nu prea păreau să se înghesuie. 
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Ion Iancu LEFTER 
 

Ararat 
                                   Lui Liviu Pendefunda 

 
În craniul meu secundele se zbat 

ca pasărea tăiată în ogradă, 

tu cauți adevăru'n Ararat, 

aici, eu sunt cu mine' n mare sfadă. 

 

De te'ntâlnești, întâmplător, cu Noe,  

să-'i spui că lumea trebuie recreată, 

așa cu urlă'negurat Ahoe 

bocind prin capital depravată. 

 

Dacă ai bani, să cumperi lighioane  

de la acel evreu evlavios,  

care i-a dat lui Dumnezeu plocoane,  

spre-a'ntoarce rostul lumilor pe dos, 

 

și neamul lui de tragic cămătari 

să'ncătușeze Terra'n diaspora,  

mai cumpără și-o hoardă de zidari  

pentr-a reconstrui, urgent, agora. 
                                                                                             9 IX 1983 
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Petrache PLOPEANU 
 

 

[…Nu-s aur, doar  
carne-amestecată slut] 
 
 
 

Oare-am găsit o altă întrupare 
a celei ce mi-a fost odată Evă? 
Uscata frunză, cum poate, cu sevă, 
să înverzească-n fața altui soare, 
 
iar eu s-aștept amurgul să mă fure? 
…Nu-s aur, doar carne-amestecată slut 
și nici o plantă înfiptă-n rece lut, 
ci inimă și minte ce-or să-ndure 
 
același zbucium de-nceput de lume. 
Dar voi putea să-mi zic din nou, învață 
cărările-i din trup și noul nume, 
 
sau tot pe tine, flacără și pară, 
te voi iubi sub o schimbată față? 
…Și n-o să știu pe cine o să doară! 
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[tot te iubesc,  
nisipul nu m-ascunde] 
 

Nimic nu-mi întregește veșnicia, 
ca mersul prin pustiul de smaralde;  
ca sânii tăi, vor fi acestea calde, 
sau bronzuri calpe ca nimicnicia 
 
mă vor prețălui făr’ de valoare? 
Tu, făcătoare din magme și cenuși, 
iubirii mele din anii cei apuși, 
ești nesfârșirea mea îmbietoare, 
 
lumina verde a ierbii ce răzbate 
prin cremene și-amnar ca o scânteie. 
Și nemurire-mi ești , ce mă străbate, 
 
pe drumul singuratic spre niciunde. 
Dar ai rămas în gânduri tot femeie, 
tot te iubesc, nisipul nu m-ascunde. 

 
 

[femeie-fată-muză și 
mireasă] 
 

În ductul literei ce te reflectă, 
te mângâi cu iubire neștirbită, 
te construiesc pe tine, preaiubită, 
mereu în suflet rană predilectă, 
 
femeie-fată-muză și mireasă. 
Mai scriu un rând, sonetul mă îndeamnă 
să te refac, aceasta ce înseamnă, 
că vei trăi ca veșnică aleasă 
 
a clipelor ce mi-au rămas în lume, 
ca torță, poezie și măsură? 
Te tipăresc, dar parcă nu ai nume, 
 
un semn să dai nefericirii mele, 
să-mi pui, din nou, un deget peste gură 
și-apoi să râzi cu sunet de cinele. 
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[„Cum frământară trupuri 
în lumină!”] 
 
 

Nimic nu e mai plină de savoare 
ca țâța ta când îți dublezi deceniul;  
deși nu știu ce este cu seleniul, 
par selenar și nu căzut din soare, 
 
când roz sclipesc bănuții tăi pe-arginturi. 
Arome și culori se întretaie, 
în mica, dar atât de mare-odaie 
în care, glonț, înghesuit de ghinturi, 
 
m-arunc vrăjmaș spre ținta din redută. 
Dau bătălii printre mătăsuri rare,  
iar gura ta mă strigă deși-i mută, 
 
când inter arme muzele suspină. 
…Și cronicarul ce să scrie are: 
„Cum frământară trupuri în lumină!” 
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[…Nu știi, i-am fost și albia 
și malul] 
 

Mi-aduse aminte cineva de tine 
c-o întrebare ce-mi străpunse pieptul, 
mă încruntai căci eu îți sunt transeptul 
și-n lipsa ta nici crucii nu-i e bine 
 
și-i spartă-n zece marmura celestă 
cu chipul Lui ce ne zâmbea odată. 
Cum să îmi ceri chiar mie deodată, 
fără de veste versuri din Avestă, 
 
să-ți deslușesc cărările-n glicine 
și mersu-i ce era mereu mai iute? 
…Mă-ntrebi de apă, tu, un oarecine... 
 
Deși în mine roș se zbătea valul,  
când a plecat i-am spus cu vorba: du-te! 
…Nu știi, i-am fost și albia și malul. 
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[miner umil într-a iubirii 
mină] 
 

În urma umbrei ce vine din ce-a fost, 
uimire adâncă ruptă de suspine, 
petreceri nude-n serile cu tine 
și alte bazne rostite pe de rost, 
 
când înflorite-n pene, când scăzute, 
cum viața ne apare, ne înșală, 
în smoching nou, gătită ca de gală,  
acoperind rupturile pierdute, 
 
pășește-acum uitarea neștiută. 
Zadarnic mă silesc să uit de soare, 
nepăsător se-nalță dând lumină, 
 
doar eu rămân ca semn de întrebare, 
un anonim în lumea asta slută,  
miner umil într-a iubirii mină. 
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Cristinel C. POPA 
 
 

Am fost în voi 
 
 

și v-am cules amintirile prăfuite 
Amintiri cu cei ce ne-au iubit, 
Zâmbeați si treceați nepăsători, 
Am fost în voi,  
Am păsit cu sfială în urma pasilor voștri 
V-am găsit tineri și cu vocile înflorite 
Cu sangele palpitand fierbinte 
și idei noi despre neuitatele fapte 
Am strâns cu mâna voastră glorioasele prietenii efemere 
Am strâns la piept femeile ratate 
Am sărutat picioarele păcatelor voastre 
Călcând cu sfioșenie prin templele bunelor cuviințe 
Amintindu-vă, dar voi nu auzeați, că ați fost și voi în mine  
și toși cei din urma noastră merită sa fie în noi  
Prin amintirea noastră  
Departe de indiferența tuturor  
Inaintând mai departe în iluzii deșarte  
Dar cu demnitate și fruntea sus 
Privind la eșafod… 

 
 
 

În loc de… 
 
 

in loc de  brațe,  
aripi înalte de înger 
aș fi vrut, 
un tulnic,  
o goarnă de clovn,  
un costum de sfânt, 
ori genunchii tăiați ai călugărului 
să-mi cânt împacările 
cu strângeri de mană, 
ți-aș fi strâns palmele fine,  
dar degetele mă dor, 
și coatele sunt arse, 
iar genunchii sunt sânge. 
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în loc de ochi 
aș fi preferat  
un zâmbet 
și  o imbră țisare, 
Cu ele să scrutez  
printre nori și prin stele, 
 să privesc  
 poarta sculptată, 
în loc de albastru și gene  
aș fi vrut să adâncesc porțile percepției, 
ușile nevenirii 
le-aș deschide larg… 
în loc de buze,  
Te-aș fi sărutat cu o floare. 
în locul urechilor 
Aș fi putut să te aud prin frunze  
Mi-ar fi putut crește coroane și crengi nedormite 
Din piept ar fi putut izvori 
Păduri întregi 
și câmpii înflorate. 
în loc de membre 
aș fi mers cu două gânduri curate 
m-aș fi plimbat prin cimitir 
oferindu-ți părerile de rău 
și săruturile ratate… 
în loc de om, aș fi vrut să fiu 
Plânset.  
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Mă bucur 
 
 

M-ați aruncat în genunchi! 
Picioarele ard, gura îmi fierbe,  
Corpul e șfară.  
Rezist și sunt vesel.  
Mă bucur, ucis la vreme de seară.  
Mă bucur că sufăr, mă bucur că plang.  
Că brațele-mi arse se văd și nu sunt.  
Accept tot ce-mi ardeți, îmi cer chiar osânda 
Mă bucur că sufăr,  
Mă bucur că sunt… 
Infinitul mă doare.  
Rezist.  
Picurați-mi și fiere, 
Turnați-mi și plumb, 
Doar așa îmi voi spune: exist 
Pe pămant.  
Mă bucur de azi,  
Pentru ziua de mâine.  
Mă bucur de soare 
Mă bucur de…sunt.   
 

 
 
 

Nu te opri 
 
 

Nu te opri 
Nu renunța, în toate 
Nu te opri din zborul lung și lin 
Al metamorfozelor zeloase 
Nu te opri vreodat’ 
Nu te opri la strigătul ceresc 
Nu da atenție la apă 
Nu te-ntrista  în fața spuselor poveîti 
Nu insista să pâlpâi rar o plantă. 
în unduirea celor care nu mai sunt 
Nu te opri din tot și în de toate 
Nu te opri din somnul năzuințelor deșarte 
Nu te opri din aer și din viață  
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Să-mi spuneți  
 

Să-mi spuneți unde mă veți căuta 
Să vă găsesc chiar eu,  
Inaintea voastră și a celor ce nu mai sunt. 
Ce-ar fi dăcă aș ști și unde mă veși prinde 
Să mă predau înfășurat în esarfa albă. 
Mă veți înconjura 
Dar aș putea să mă strecor printre noduri și semne,  
Aș vrea să aflu unde și pe ce parte pușca se va înfierbânta, 
Să o sting cu răceala inimii, 
Să evadez din partea întunecată  
în jumătatea plină a sorții…  
…Să-mi spuneți ce-ați avut cu mine 
Ca să știu cum voi răspunde când mă voi întoarce…  

 
 

Sentimente de vânzare 
 

Dau un kilogram de dragoste de țară, bine intreținută 
în curte,  spațiu locativ mare 
Posibilități de plimbare, țarână pentru scurmat 
Cuibar mare 
Pe două sute de grame de sinceritate de oraș 
Din păcate – plămâni imbâcsiți de fum și poluare 
însă destul de bine întreținută,  
 în parte datorită școlii bune, părinților intelectuali 
și mediului propice dezvoltării 
Fără cluburi, fițe,  
Cu mașina luată în rate,  
Silueta fragilă 
Da, da. 
și aș mai schimba cate ceva: ură contra invidie 
Puțină ranchiună, contra multă falsitate 
Cu toate întreținute cu hrană bio 
Multe vitamine,  
Ciorbă ca la mama acasă 
Cremă de față din gălbenele 
șampon din flori 
Săpun de casă, galben, nu alb 
Predau, de asemenea, contra-cost casuță postală virtuală, 
Plină de răutăți, invidie, chiar puțin gunoi de grajd 
însă dependințe frumoase  
Câine: dulău mare, bun gospodar 
Muscătură zdravănă, la vreme de trădare! 
Fără negociere…  
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Urmele cailor de lut 
 
 

Umbrele cailor de lut sunt falnice, maiestuoase 
Te strivesc.  
La o simplă clipire a soarelui 
Trop-trop, tropotesc caii gigantici, cu picioare de lut și inimi de sticlă 
In urma lor plâng urme de crimă, dare intinse de sange te cuprind… 
Unghii, tendoane, fire de aur, toate alcătuiesc portretul unor vagi amintiri… 
Sunt caii de lut ai poetului Ion Alexandru Angheluș!   
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Petru SOLONARU 
 
 
                                               

 
 
Spre simfonia 
brâncușiană... 
 

 „Sunt doar un oaspete, născut în această lume  
pentru a cunoaște secretele care se află dincolo de ea” 

 Jalaluddin Rumi 

                                                                   
     

vem a ne dumiri că farmecul împăcării 
noastre cu Brâncuși stăruie în 
descoperirea, mai curând sau mai târziu, a 

translării cunoașterii sale de la speculative 
agregări de vocabule la un ierarhizat ceremonial 
hermeneic, de la reflectări la „Oglindă”, de la 
semiotică la semantică, de la „cum” este la „ce” 
este ( elinescul „ti esti”, „ceitatea” noastră)... 
Susțin această sugestie deoarece abundentele 
aserțiuni de peste timp nu au încercat să 
distingă/să vadă „ce este”-le brâncușian 
(Ontologia, „Sein”-ul creației sale, starea 
transcendentă a osialității umane), întrucât aceste 
vorbiri timide au tatonat neharnic și modest doar 
prin forfota perimetrelor filologice ale 
anecdoticului, prin pricinile mai mult secundare 
ale „cum este”-lui (existențialitatea, ființarea, 
onticul). Altfel zis, în legătură cu mesajul (Vestea!) 
operei în cauză, nenumăratele „mărturisiri” s-au 
ocupat cu deosebire de o stare de fapt ce, de fapt, 
nu era Starea (realitatea din sursa Tradiției 
Primordiale, ca autentică metafizică!)... 
   Fiind al Universalului, orientata-i lămurire nu se 
va lăsa prinsă de chenăruitele formule ale privirii 
de fațadă, ci numai de înseninatul cer tăcelnic al 
vederii interioare, unde metafora ca relevanță a 
chipului prin asemănare dă nota înaltă a 
corespondenței cuminecătoare dintre 
„singularitatea” artistului și serenitatea Celui 
Singur. Frumosul din opera sa este generat, se va 
vedea în continuare, de formule, corespondențe, 

principii și proporții mistice ale geometriei și 
matematicii sacre prin numere esotere ce au a 
măsura „incomensurabilul” soter. Toate acestea 
împărtășesc la unison despre restabilirea căii 
amintirii și întoarcerea omului la el însuși prin 
„Inițierea” ce-i deschide Casa Tăcerii, Cetatea 
Soarelui ce are ca Centru secretul Zilei, Lumina... 
   Dintru început trebuie să subliniem că până la 
prezența sa artiștii acestei muze s-au apropiat 
numai ocolitor de Întrebarea Sphinxului, deci și 
a Sculpturii, ( – De ce un „aici” și nu un „acolo”?... 
– De ce a fost să fie gliptizarea unor proporții de 
inegalități/asemănări și nu doar o 
egalitate/identitate neclintită?...), iar încercările 
lor au vizat numai deslușirea ființei în sine, 
sculptând/incizând exotericul de „jos” în „sus”, un 
„acolo și atunci”, un „mâine” și „ieri”, însă el a fost 
primul ce îi răspunde acelui Inclement Veghetor al 
Cunoașterii prin asumarea mirării metafizice în: - 
Eu sunt Tu!... adică, Eu (Omul), chiar Eu sunt 
Întrebarea,  și, astfel, a impus revelarea căutării 
de sine a Omului prin hiero-gliptizarea 
esotericului, de data aceasta de „Sus” în „jos”, 
într-un etern „aici și acum” al raiului 
atemporalității, deoarece marea Creație și Slava 
încep mereu de Sus... Dincolo de religii, prudențe 
și filosofii, de plane orizonturi „educate” ale minții 
istorice, Constantin Brâncuși se identifică a fi al 
ortodoxiei, aceea ce presupune o detașare 
desăvârșită față de părelnicele lucruri, o isihie fără 
de valuri în fața Osialității Marii Tradiții, el 

A 
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neurmând vreodată îndrumări teoretice sau 
discipolate didactice, acele „catedre” ale 
circumstanței clintitoarelor inducții, ci numai 
Învățătura meditării Neclintitului, Școala 
upanișadică a Intuiției, Gnoseologia gliptică.  
   Fără îndoială că nu e al unor înfățișări 
perimetrice, al unor configurații delimitatoare, 
încorsetate, așa cum prea mulți le-au vrăfuit în 
opera sa, recunoscându-i valoarea numai că e 
„bine cotat” la licitațiile continentale ale artelor, ci 
se pecetluiește drept al holo-glifiei Punctului, ca 
vestitor al Tăcerii Luminii Dintâi, căci, trebuie de 
aflat, autorul prezent nu împachetează 
circumferințe, contururi și abstracțiuni, cât, este 
de înțeles, ne-a arătat un mod de accedere la 
Ființă prin Inima Spirituală. Mai presus de 
conexiuni, în chiar „coincidentia oppositorum” 
ce reunește apa numerelor cu focul tăcerii, acesta 
noumenalizează, în felul Nomotetului Primordiei, 
ca Adam consacrator de nume,  toiul nesmintit 
al Vidului, „Întregul” ce stă drept semnificată 
Geometrie a Frumuseții din uimirea molcomitoare 
a Genezei. Opera sa este o credință revelată a 
stării „de a fi” a Omului în chiar strălucirea divină, 
în Ființă, fiind destinată unui cerc restrâns de 
inițiați.   
   Ca o paranteză, este necesară amintirea că 
dintotdeauna a primit suport sapiental un cerc 
hologramic, cu centrul ubicuu, iar noi, oamenii, 
suntem participație prin tot acest vârtej al lui 
Nicăieri și Pretutindeni (nusquam et ubique). 
Adică, suntem peste tot, însă niciunde...( nos 
autem omnia, sed nullibi)... Prin consecință, 
călăuzindu-și sufletul spre virtuțile iubirii Oglinzii 
înseși, Brâncuși mediază o armonică eidos-glifie 
de „Sus” în „Jos”, o „sculpturalizare” în Idee, în 
lăuntru, sub beneficiul haric al deslușirii Formei în 
chiar sânul detașării sale de formele sumedeniei, 
într-un limbaj hierogliptic, meta-sculptural. 
Această cunoaștere hierogliptică brâncușiană 
este o revelare atât a calității exterioare a operei 
cât și a sensului (noumenul) cuminecător al ei. De 
aceea între cel ce ofrandează (Artistul și mesajul 
său) și cei ce primesc ofranda (Aceia ce văd!) se 
impune o prealabilă inițiere în limbajul de față, 
întrucât, spre a înțelege creația prezentă, este 
necesară pornirea de la principii la lucruri, 
stăpânirea „alfabetului” de „sus” în „jos”, de la 
metafizică la empirie, când Tradiția Primordiei 
se oferă și se primește, asemeni Zilei Genezei, 
survenitor, deodată, într-un același „timp mistic”, 
sub chiar corola misterului transfigurată în om 
drept Migdală a Tăcerii, drept Înțelepciune... 
Vorbim, deci, de o metacunoaștere ideo-gliptică 
a relației dintre semn și sens, dintre înfățișarea 
temeiului și temeiul înfățișat, dintre spițele și 
grindeiul Roții Proporției aflată pe Calea simetriei 
și euritmiei, căci, așa cum în Stamina Trandafirului 
pătrunde „parfumul” său, tot astfel, într-o 

dependență magică, sensul se impregnează în 
substanța semnului operei de la Târgu Jiu sub 
pecetea unei simfonii continue. 
   Dobândind inițiere esoterică, Pitagorism, 
Hermetism și Gnoză, Constantin Brâncuși ne 
ademenește, prin „incomensurabilele măsuri” cu 
Eros când, în miez, stă sub crugurile 
metalimbajului lui Anteros, deoarece se știe că 
Eros îl ilustrează doar pe cel ce „seamănă 
risipitor”, răspândește dragostea, îmboldind, 
astfel, la succesivitatea centrifugală, iar numai 
Anteros este aievea acela ce aseamănă uniator, 
esențializează în simultaneitatea centripetală 
Iubirea, Calea de inițiere a trezirii Omului, Trias-ul 
(Arche, Nous, Psyche). Primul e „atunci și acolo”, al 
Doilea este „acum și aici”, de aceea pledez că 
Brâncuși locuiește în „facerea” lui Anteros și nu în 
„desfacerea” lui Eros, în vedere, deci nu în 
căutătură. Căci fără adevărata iubire între 
glife/gliptități sculptură desăvârșită nu e în arta 
enneadei ce reia Facerea în sens invers, de la om la 
divinitate. Unde Nouă (9) părți ale ființării 
trebuiesc unite pentru a accede la Absolut, la 
Unul... O spune Isus atât de bine în Evanghelia lui 
Toma: „Dacă trupul a luat ființă datorită spiritului, 
este o minune. Dar dacă spiritul a luat ființă 
datorită trupului, este o minune și mai mare”. 
   Autenticitatea operei lui Constantin Brâncuși e 
„neruptura” ei. Este neîntreruptă!... La fel Genezei, 
nu are început, nu are sfârșit, ci doar Prezență 
(pentru cei ce văd!). Numai Sens!... E precum 
Amintirea... În fața Oglinzii Sinei ne trimite în 
iluzie, dar, în spatele acesteia, ascuns, Adevărul 
surâde. E sunet bucuros de tăcere, simfonie!... Se 
vede numai prin ascultare. Valoarea sa prezentă 
constă în aceea că este absentă în toate celelalte 
înfăptuiri sculpturale de până la ea. Este vorba de 
proporționarea divină sub legea 
simultaneității continue. Avem de deslușit o 
minune ce impune infinitizarea finitului, unde se 
aseamănă Sferei o sferă cu centru pretutindeni și 
perimetru nicăieri („sphaera cuius centrum 
ubique, circumferentia nullibi”)... Nu este nici apă, 
nici vânt, nici lut, nici foc, ci doar eter (akasha!)... 
Cauză ce precede efectul...  
   Ce unește în creația lui, ca primordialitate, este 
încercarea smerit-mistică de atingere a 
temeiurilor ultime, noimele originare! ea 
învățându-ne mai mult decât puzderia de „obiecte 
artistice” sterile, confuze și mediocre ale 
modernității, subordonate „efectului imediat”. 
Find Cunoaștere a lumii inefabile, ea se sprijină pe 
vegherea arcanelor metaforei, pe gnosto-
for/noeto-for, căci toate ale știuturii din 
totdeauna s-au întemeiat pe raporturi și proporții 
ale unui „ceva” față de un „altceva”, iar Facerea 
„sculpturală” nu-i decât o metamorfoză, o 
transcendere de la „ceva” la „altceva”, sub 
exhaustivitatea lui „a fi”, o metaforă gliptică 
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așadar prin care de la un repaos al chipului se 
revelează, iată, întru Idee, Ritmul (intuiția!) 
Asemănării!... De remarcat e faptul că fără 
ofranda metaforei hiero-gliptice corpurile nu ar 
primi spirit și ar rămâne într-un neastâmpăr al 
iluziei. Binecuvântată în gramatica Geometriei 
sacre ce se întemeiază pe Nouă Numere de aur 
începând cu Triada: („Φ”, „1.1.1.” și „Π”), 
continuată cu Hexada: ( „25920” –Metacosmesis-
ul - „4.2.3”- Sphinx-ianul - „6.6.6.” –Omul - 
„288” –Numărul secret al Lui Dumnezeu... - 
„20”- Icosaedrul - și „Diametrele/Razele celor 
Șapte Astre”: Soare, Luna, Mercur/Hermes, 
Venus, Terra, Marte, Saturn ), forța magică a 
limbajului ei cucernic încântă pe cei inițiați, cei ai 
rafinamentului distincției între ascundere și 
revelare, între tăcere și mărturisire. Mistica 
brâncușiană, ca întrezărire a Transcendentului, 
împlinită prin imaginația ce face saltul de la a privi 
la a vedea, prin inspirația simbolică și intuiția 
izvorului Ființei, ne dă Vestea ( nu po-vestea, prin 
urmare!) despre legătura cuminecătoare a Omului 
cu Divinitatea și despre cazul că ea accede, astfel, 
la o realitate spirituală absolută.  
   Calea de înițiere în Misteriile lui Zamolxe de 
la Târgu Jiu!... Constantin Brâncuși gliptizează 
așadar armonia rapoartelor după Arhetipurile 
Genezei și adresează distincția acestei 
sculpturalități chiar asupra proporțiilor în cauză, 
aducându-ne în față simboluri ideo-gliptice și 
amintindu-ne că în vid pătruns-a lumina 
nesfârșită a simetriei. Întrucât, e de știut, a 
vedea neclintiri în clintiri înseamnă, cu deosebire, 
a ajunge la „asemănare”... atunci când cele ale 
„apropierii” (ale privirii) descoperă opoziția 
concordantă a celor „îndepărtate” (cele „fără de 
sfârșit” ale vederii). Astfel, în jocul metaforic 
dintre cele două, enigma facerii triumfă! Vorbim 
de Anastază prin înseși „înălțarea”/înălțimea 
nemăsurabilă a „Coloanei fără de sfârșit”, unde 
„modulul” (chiar Omul, vom vedea!), la fel 
Grindeiului roții, rămâne „chip” întreg, neatins, 
neînceput, când celelalte descind în ascendență 
către o integralitate a similitudinii într-un Logos 
ființial al „fără de sfârșirii” Roții timpului. Altfel 
zis, pe ruina „catalogării” exterioare vom primi 
zidirea fără de seamăn a „analogiei” lăuntrului. 
   Hieroglifia, alchimia și teurgia din opera lui 
Constantin Brâncuși ne călăuzesc, toate, spre 
misteriile vechiului Egipet. Însă, trebuie subliniat, 
mistica de la Târgu Jiu este eminamente una 
proprie, singulară, apărută pe neașteptate în cerul 
artei universale, trezind în translatorii ei când o 
uimire descumpănită, când o neîncrezătoare și 
hazardată admirație, deoarece Cheia ei pioasă nu 
este propagată prin mlădiile forme litice, 
artificiale, ci stăruie a fi susținută treimic chiar de: 
Spiritul Numărului de Aur, de enigma divină a 
„Numărului Numelui” și de „ecliptica lui Π”,  

deoarece la Opera autentică de artă con-făuresc 
atât Sculptorul, Gliptosoful, ca atare, cât și 
Dumnezeu, sub o metaforă a Mișcarii și 
Repaosului. Propriu zis în fața operei brâncușiene, 
noi înșine adânciți în contemplație, se cuvine să: 
închidem ochii spre a vedea cu Ochiul sapiental al 
Inimii, să strângem gura învățând a tăcea, să 
astupăm urechile în a asculta cu adevărat Liniștea 
Cerului, să ne însuflețim într-un cult al smereniei, 
să misterizăm unirea lucidă cu Absolutul... 
   Henry de Montherlant (atât de singur!), în 1945, 
spune un adevăr despre Hiero-glif: „Brâncuși este 
un înaintemergător pe calea regală a Artei. 
Creator de artă cu caracter divin”... La el nu 
distingem „un salt de la inițiere la revelație” cum 
afirmă un critic, ci întrezărim o revelație în 
inițiere, adică o trezire a vederii în tăcerea 
Întunericului, cea care primește cele Trei 
Iluminări ale Magiei, Trei Numere nesfârșite ale 
Nesfârșirii într-Unul: („Φ”, „111” și „Π”), spre a 
deschide nu mărginiri, garduri, ci Vida Pineală a 
sapienței împărtășirii (inima din Inimă). Noimic, 
Constantin Brâncuși a șlefuit „în chip” și a purces 
„întru asemănare”... Cum ceilalți (sculptori, ei) s-
au prisosit chipului și chipurilor, el, însă, ca meta-
glif, s-a tresărit numai adevăratei arte, aceea a 
Omoteiei, a Simetriei sacre. Aici e osebirea!... În 
aflarea Căii enneadice a Omului către nemurire 
prin asumarea Întrebării Sphinxului de la 
Memphis-Egipt, unde Patru orizonturi (stânga, 
dreapta, față, spate) ce împlinesc Statura Omului 
/„Trestia de aur” (sus, jos), nunta mistică –Doi! – 
transcend în Trei sensuri ale lăuntrului ( Punct! 
Tăcere! Lumină! ), adică 4.2.3!... Katharsisul celor 
Șase plecări (Șase porți ale Ochiului lui Horus 
ascunse în Oglindă, fără de a Șaptea 
complinitoare) într-o Singură sosire triadică 
(Treimicul Toth-Înțeleptul, prin magie, aduce 
Omului al Treilea Ochi, adică restul ocultat, al 
șaptelea crâmpei întregitor de 1/64, Ochiul 
Vederii Adevărului!)... E de înțeles că gliptosoful 
dăltuiește vidul interior și nu plinul grațioaselor 
umbre.... Vidul ideatic al centrului lumii, Lumina!... 
    Prin „Ansamblul” de la Târgu Jiu, care, în fond 
nu-i un ansamblu, un preasimplu așezământ 
sculptural-arhitectural, ci este mai degrabă o 
Călătorie inițiatică a „Întrebării” spre Ființă, o 
Călătorie hermesiană a Logosului Frumosului, 
așadar, Constantin Brâncuși ne-a înzestrat cu o 
veștmântărie hieratică sălășuitoare a legământului 
Omului cu Dumnezeu, fiind ea atât extatică, 
încântându-ne cu frumusețile exterioare, ca efort 
repetat în „nerepetare”, cât și instatică, deoarece, 
prin osialitate, ne întoarce lăuntrului reprezentat 
de Armonie, de data aceasta în „cauza gramaticii 
Luminii”... aceea a centripetității care așează 
forma „Soarelui de dincolo de soare” în minunea 
Zilei, spre a ști că numai cel ce întruchipează Taina 
poate revela lumii prescripția rânduitoare a 
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„concordanței”. El rămâne sculptorul-hieroglif ce a 
mijlocit radicalizarea eliberării artei de sub 
despoția configurației, a spectacolului privirii, 
întorcând-o de la reflexii la Oglindă, așa cum a fost 
Dintâi. Ca un sacerdot al Perpetuității, Brâncuși 
ne-a dăruit cu o esoteră sacro-modelare, o sfântă 
artă a sculpturii „în sine” care vede orișiunde la 
fel, adeverită, in nuce, prin cele ce urmează...  
    În „întregul” Sanctuarului Învierii Inițiatice (a 
învăța a muri înainte de a muri!) de la Târgu Jiu, 
drept o Cale în fața căreia chiar Timpul se sfiește 
molcomitor, Brâncuși ne rememorează că 
adevărata orientare diurnă (cea a Marii Tradiții!) 
este de la crepuscul („Masa Tăcerii”) înspre 
auroră („Coloana”!)... căci, iată în Geneză: ...„A fost 
seară a fost dimineață, ziua!...”. Ca atare, vom 
purcede „Calea divină” îndată, invers, cea a 
omului, de „jos” în „sus”, prin crugul „Columnei” 
spre a ne împlini la Grindeiul „Mesei”, în tăcerea 
Tăcerii (de la Răsărit spre Apus, la Izvor, la 
adevăratul soare spiritual, cel de dincolo de soare, 
vezi „Ecleziastul”...!). Ea este o „mistică geografie” 
a În-serării ce, sugerând că sfârșitul devine 
Începutul, revelează Sufletului întoarcerea la Ziua 
aievea, fiind o călăuză a învățării morții înainte de 
a muri (de fapt, a învăța să taci înaintea Tăcerii 
Mari!). „Calea brâncușiană”, așadar, rostește: - Om 
(al upanișării!), află că ai murit (față de cele ale 
deșertăciunii de sub soare!) și vei accede la 
Lumina Primordiei (a Paradisului!), sub grația 
divină, ca nou născut vasăzică, într-o naștere a 
„ne-nașterii”.    
   Doar privită, „Coloana fără de sfârșit” este 
silueta unui vârtej metalic într-o grupare de 
aproximativ 16 „elemente” ce au tendința de a se 
apropia măsurii de 1,80 metri ( zic aproximativ, 
întrucât sunt într-o nesfârșire de „sus” în „jos” a 
lui 16,18033...! „Secțiunea de Aur”!...iar „statura” 
înseși nu e 1,80 metri, ci stă în nemărginirea lui 
1,799999...!) care subsumează câte două 
trunchiuri de piramidă patrulateră, având în total 
aparența de 29,1246...metri (64,72 coți 
egipțieni obișnuiți, cei de 45 centimetri, care 
pleacă de la „Degetul” lui Hermes!). Însă Văzută, 
„Coloana fără de sfârșit”, drept o „cunoaștere 
gliptică”,  revelează înțelesul unei staturi de 
Energie providențială, în metri, de aproximativ 
(„Φ” la puterea lui Șapte!...), adică,  29,1246...! 
Prin „sigiile” sale upanișadice aceast „Stâlp 
cosmic” re-încorporează Ascultarea, legătura 
între sens și nume, întrucât sigiliile-nume sunt, 
vedea-vom, un Ceasornic Magic ce are rolul ieșit 
din comun de a sorbi Timpul, revelându-i 
irositatea, asemeni unei mereu reînnoite clepsidre 
ce ucide fenomenala măsură a succesivității. 
...„Coloana fără de sfârșit”, unde „fără sfârșit-ul” 
este, în fond, nesfârșitul Depănătoarei 
Timpului, Cadența Facerii, așadar, ea, 
recunoscând sunetul „fără sunet”, este aceea a 

aducerii aminte a Neclintirii din oceanul 
nediferențiat al clintirilor. Căci în „Columnă” 
momentul „morții” unei semi-clepsidre (tăieturi 
de piramidă patrulateră) este simultan cu 
„nașterea” alteia noi, aceasta întâmplându-se sub 
matca „Secțiunii de aur” și a „Numărului Numelui”. 
Cioplind în tulpina piramidei, Brâncuși a făcut-o, 
în simultaneitate, să cânte! La El numai simpla 
atingere a formelor face să vibreze Forma...  
   În legătură cu cele 16,18033... „prototipuri” 
(căci atâtea sunt ale Vederii, deși ale privirii trec 
în șirul mărginirii celor „16”!). Așadar, nu avem 
15 „elemente” și două jumătăți, ci sunt, așa 
cum le-a ordonat Brâncuși de „sus în jos”, 
necesarmente 16,18033...! De la început trebuie 
subliniat că „modulul” de aproape 1,80 metri 
(întrucât el este al „nemăsurii” de 1,799999...!), 
care alătură două trunchiuri de piramidă nu este 
cel înfățișat în mai toate comentariile despre 
„Coloana fără de sfârșit”, adică cel ce adună 
deasupra secvența de piramidă cu vârful spre sus 
iar dedesubt secvența de piramidă cu vârful spre 
jos. Anume acela pus în „chip” de făurarii și calfele 
gorjene în 1937, care-l așează pe om în lupta 
marginilor, fie ale cerului, fie ale pământului, spre 
a trece ca al reflexiilor oglinzilor, al ecoului vremii, 
al minții, deci. Adevăratul „modul”, asemeni celui 
din vortexul „Coloanei”, este acela ce unește 
deasupra secvența de piramidă cu vârful în jos (de 
data aceasta!) iar dedesubt secvența de piramidă 
cu vârful în sus. Deoarece creația aievea, știe 
Brâncuși, începe totdeauna de Sus în Jos!... Prin 
urmare, trebuie să numărăm „sigiliile” de sus în 
jos spre a vedea că sunt pecete divină: 
16,180338...!... Prin acest veritabil „modul” Omul 
este chiar în nemărginirea mijlocului, Centrului, 
acum și aici, între Cerul de sus și Pământul de jos, 
este Amintirea Oglinzii, Tăcerea, Lumina, Calea, 
libertatea de a alege. Și ce a ales?... 
Imparțialitatea!...  Hiero-gliful a intuit că în 
Clepsidra sa nu curge timpul vremelniciei, întrucât 
în ea este statornicită chiar Amintirea Lumii. El 
ne-a lăsat să înțelegem că între „module” nu este o 
luptă a răspunsurilor simpatiei lui Eros , ci o 
înseninare a Întrebării empatice a lui Anteros. 
    - Ascultă și vezi!... spune Brâncuși, esoterizând 
adevărul estetic într-o pânză de simboluri a 
glifometriei. Printre acestea, însăși 
Înălțimea/dimensiunea „Coloanei fără de 
sfârșit” ce, în metri, stă în ecuația Zămislirii Dintâi:   
10 x 1,8 x Φ, deci 10 x 1,8 x 1.618033... = 
29,1246...!!!... E Ouroboros, omul-șarpe așezat  
destinal în ciclurile cosmice ale nașterii și morții, 
omul-Mercur, trup al celor patru elemente, care 
poate transcende numai dacă își regăsește Sinea, 
Sufletul pur („10”!), prin cunoașterea Spiritului 
(„Φ!), matricea primordiilor, „Sal sapiente”, 
armonia creației. Calea întoarcerii la arhetip!... 
Corpus, Anima, Spiritus... Trinitara legătură între 
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om, suflet și spirit... Trupul uman devine un atanor 
alchimic ce, prin recristalizări (10 x Φ), purifică 
elementaritarea aurorală, ajungând la Piatra 
filosofală de sus (cea care „încă” nu se vede!). Spre 
a accede acolo, la echilibru, trebuie parcursă scara 
cu 16,18033...trepte, ADN-ul spiritual („arbor 
caelum”!).  
   - De unde vine acest 180 (de centimetri)?...  
    Un prim răspuns este:  - Din Enigma 
Sphinxului egiptean!... unde omul, spre a deveni 
Om, are a transla prin „toarcere” și în „Întoarcere” 
cele nouă misterii/principii,  Eneada!... Omul și 
cei 9 pași pe Calea înturnării la obârșia-i divină 
(5!)!... Steaua înflăcărată!... Dimineața patru pași, 
la Amiază doi pași, Seara trei pași... Așadar, 18: 
nouă (9) pași ai „toarcerii” nodurilor ființării 
(1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 și treitatea 
complinitoare, ascunsă de 1/64 din Ochiul lui 
Horus) și nouă (9) pași ai 
„Întoarcerii”/Iluminării la Ființă, ai 
Deznodământului, ai acceptării Veșniciei...  
    Îl întrezărim prin Renaștere în schițele lui 
Francesco Goirgio Martini și ale lui Giacomo 
Andrea da Ferrara, în gândurile lui Luca Pacioli, în 
meditațiile despre arta divină ale lui Francisco de 
Holanda... 
   Apoi îl găsim citind în Oglindă desenul vitruvian 
al lui Leonardo Vinci ( cel în realitatea sa fizică 
Leonardo da Vinci!), care deslușește de la „Vechii 
egipteni ai Orionului” că Înălțimea unui Om e 
alcătuită din:  Patru Cubiți, (Cotul comun!...), 
unde un Cubit („meh nedjes”) are Șase Palme 
(„shesep”), pe când o Palmă strânge Patru 
Degete („djeba”), iar Degetul, se știe, înseamnă 1, 
875 centimetri „europenești”. Reluând, vom 
înțelege că: o Palmă de Patru Degete are: 1,875 x 4 
= 7,5 centimetri, mai departe, un „Cot” (comun!) 
cuprinde Șase Palme: 7,5 x 6 = 45 centimetri și, în 
sfârșit, Înălțimea Omului vitruviano-egipteano-
orionic având Patru Coți măsoară: 45 x 4 coți = 
180 centimetri!!!... „Degetul” e raportul dintre 
Diametrul planetei Mercur/Hermes și 
Metacosmesis-ul lui Platon (25920) înmulțit cu 
Zece la puterea a Patra!... Hermes Trismegistul, 
dar, arată Omului cu „Degetul” vălul Precesiei!... 
Taina Soarelui... 
   Ea (înălțarea de 1,80 metri!) e în „Trestia de 
Aur”, „după măsura oamenilor”, cu ajutorul căreia 
Îngerul Apcalipsei compară chibzuitor Zidurile 
Cetății Noului Ierusalim și află că acestea 
înseamnă 144 „coți” (64,8metri, 40Phi ). Îngerul 
are la sine de la Ierarhia Spirituală a 
Adevăratului Soare Trei Călăuziri: „Cheia 
Adâncului” în Cuvânt și Număr (în Apocalipsa 
20:1), o „Trestie de Aur” ca arcan al Omului (în 
Ap.21:15) și Învățătura Sophiei, cea a 
metamorfozelor alchimice. Un om are 4 coți 
comuni, pe când Zidul este cât 36 oameni. Însă 
această dimensiune (36 oameni!) e chiar Cheia 

Adâncului, adică Pecetea Numărului, 2 x 
20Phi!...(cu care ne vom revedea!). Iar 36 poartă 
totodată în adâncul său, ca „Trei (de) Șase”, 
noima Numărului „6.6.6.”... El a fost descoperit de 
către Adam atunci când a adunat șirul numerelor 
naturale până la 36 („Trei de Șase” al său! Mai 
târziu al lui David!...), adică 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
+....+ 36!  și a văzut în rezultat „Numărul Omului” 
ca atare: „6.6.6.”!... pe care-l vom întâlni dintru 
început la așezarea în Geometria profetică a 
„Mesei Tăcerii”... În secvență îl vedem drept 9 
triunghiuri pe fiece față (din Patru!) triunghiulară, 
la rându-i, a Tetraktysului!... 
   Simultan la această statură a Omului se ajunge 
folosind raportul între: 1000 x Φ supra 9, unde 9 
este enneada purificărilor/înseninărilor inițiatice 
ale sale către Lumina Serii, cea a adevăratului 
Soare!... La căutarea Frumuseții participă 
Geometria Esoteră a Celui Singur... 
   Acest „180”, ca asimptotă (aproape de 
coincidență!), mai este rezultatul unei „formule” 
fără de sfârșit: 180 = 100xΦ + 10xΦ + Φ + Φ/10 + 
Φ/100 + Φ/1000 + Φ/10000 + Φ/100000 + ........  
   Totodată această înălțime a Omului de 180 
centimetri, ca măsură a sa, „Trestia de Aur”, adică 
4 „coți” egipteni comuni, este dată și de ecuația 
mistică: „Π” x „1,11” x „Φ” toate la puterea a 
Treia!... Cea a Treimii... 
   În concluzie, Înălțimea „Coloanei fără de sfârșit” 
stă în necorporala formulă divină: „Zece” ori „Φ” 
la puterea a doua înmulțit cu „111”, în 
centimetri, adică 2912,46 !... ( 29,1246 metri!). 
Comparând-o cu Marea Piramidă, zisă a lui Keops, 
ea reprezintă a Cincea (quintesența!) parte din 
înălțimea acesteia (145,6 metri : 5 = 29,1246! 
metri)... Ea mai are semnificația unei formule de 
numere nesfârșite/transcendentale: 10 x radical 
din produsul dintre „constanta” „e” ( în 
aproximarea lui 2,718) și „Π” ( Ritmul Circulaturii 
Cvadratului, preajmă a lui 3,14...)... cu rezultatul 
misteriosului 29,2..., Corola „Stâlpului fără de 
sfârșit”... Prin această „ideo-gliptică” Cel Bătrân 
de Zile hotărăște cine să-i fie asemenea, în Număr, 
Idee și Ritm... Adică hotărăște cine „vede” în 
substantive verbe în amintirea Mâinii care scrie 
tainic: „- Mane, Thekel, Phares!...” Cu ce trebuie 
să rămânem din aceasta?... Cu aflarea că, mai 
presus de toate, Caligrafia sculpturală (inscripția 
Zeului) se citește „ca în oglindă”, ținând seama de 
șarpele-verb ce se descolăcește (revelând, astfel, 
Vidul din „încolăcire”) într-o ascendere către 
Cuvântul ce vede Tăcerea. Deci, mai întâi este de 
dezvăluit Ritmul (măsura, cadența), apoi Ideea 
(cântarul esenței), iar la urma ne-urmei Numărul 
(Unul, Monada). Căci hiero-gliful, sculptorul 
autentic, (aici Constantin Brâncuși!), este, se 
înțelege, cel ce inscripționează/gliptizează 
Venerata Creație... într-o consecutivă recreare. El 
nu a fost consacrat, cum mulți susțin, ci s-a 
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consacrat singur pe sine când la Inițierea 
osirisiană a fost ales și nu i s-a arătat ușa închisă, 
ci Cheia, astfel aflând secretul zeilor: Învierea! 
   Ca o digresiune melancolică, în legătură cu 
această „Înălțime”,  avem de sugerat totodată și 
drama unor ambiguități de rezolvare inginerească, 
fizică, impusă de faptul că „meșterii ” (calfele) nu 
au ascultat, cum se cuvenea, de Marele Maestru 
Hiram-Abif, aici, Constantin Brâncuși, atenuând 
autonomia Spiritului Lucrării.  De urmărit 
smintirea legată de bordura primului trunchi de 
piramidă de jos, cel de la pământ, care nu ține 
seamă de ideea că Dumnezeu a făcut din 
asemănarea-i chip, iar Omul, la rându-i, e musai să 
facă din chipu-i asemănare, și nu altceva... 
„Coloana”, stând în ecuația: 10 x 1,61803389 x 
1,80..., ar trebui tehnic să fie în proximitatea 
înălțimii de 29,1246...metri! Așa a închipuit-o 
Constantin Brâncuși! ...Și nu altfel!... Trunchiul 
de piramidă de jos, deci „jumătatea” ultimului 
„modul”, se impunea a fi de 1,2246... metri 
(însemnând 0,90 metri plus 0,3246...metri, ce 
survin ca diferență continuă de la 0, 01803389... 
misterul din nesfârșirea Numărului de Aur). În 
schimb meșterii neascultării l-au făcut de 1,4300 
metri, adăugându-i fără noimă încă 0,20540 
metri... 
   Acest Optsprezece, „18”, (înălțimea „sigiilor”, ca 
18 decimetri!) mai desemna, la vechii egipțieni,: 3 
x 6 = 18, adică situația după care „Tripla” Zeiță se 
unește cu Zeul Suprem (reprezentat de Șase!), 
(Ra!).  Căci „Tripla” Lună (cea „Nouă”, cea „Plină” 
și, apoi, cea a „Descreșterii”), care, în miez, aduce 
Lumină primită, se desfășoară mereu „treimic” în 
jurul „Coloanei Cerului” (Djed!), putem șopti, 
Djet...Get!...Getia... purtătoare, așadar, a numelor: 
Djed... Ptah... Osiris... Zamolxe... spre a așeza 
ordine în tot și în toate...   
   Sursa operei lui Constantin Brâncuși e 
Ascultarea Celui fără de Nume, Amintirea – 
aievea a Tradiției Dintâi, nu memoria colectivă. 
Așadar, el a fost un autentic discipol al Divinității, 
al revelației sacrului. „Dalta” sa este „ Ochiul ce 
vede”, nu urechea ce aude (Ochiul este cel ce vede 
și ascultă, deci!). Structurile sale 
cvadridimensionale (sub prezența permanentă și 
a Zenitului!), asociațiile liniametrice, gramatica 
unei geometrii adânci, toate au ținta Magicul 
metaforic al sincroniei, unde Clipele sunt fără de 
timp, iar Timpul nu are clipe... 
  Constantin Brâncuși este primul meta-sculptor 
(de fapt Hiero-glif!) care nu mai reprezintă 
„aripi”, ci ne amintește că în lăuntrul nostru, 
latent, stăruie adevăratul zbor al neclintirii, 
înțelepciunea divină.  Golul/ vidul din om este 
chiar trezirea ce așteaptă ca însuși omul să spună: 
- „Să fie!” (Lumină!). Energia e Vestea 
(amplificatio) din po-vestea (operatio) vieții, 
Anastaza!... Prin Calea Învierii Inițiatice de la 

Târgu Jiu, într-un concert în trei părți: Aurora, 
Amiaza, Seara, pe care-l ascultă, din eternitatea-i 
Ziua, Brâncuși transmite lumii că viața are sens 
într-un cosmos al concordanței, că așezarea-i de 
geometrie spirituală este crezută de stelele 
Siriusului și aceea a Polului Nord, că dumerirea sa 
din somn se va perpetua în apele nesfârșite ale 
Tăcerii. Brâncuși a fost cel ce a descoperit în norii 
de până la el din zarea comună a sculpturii 
hieratismul, fugerul. Priviți cu stăruință Coloana!... 
Un stâlp alcătuit din propagări și circumscrieri de 
văpăi legate de o ardoare incombustă  ce ține de 
triada mistică a numerelor: „Φ, „1.1.1.” și „Π”, 
ritm a lui Agni ce ne sugerează sincronia între 
imaginea Omului și Oglinda ce-l imaginează. Ce se 
pierde prin minte se câștigă prin Inimă! 
 Mai jos vom arăta „modulul” ce trebuie 
hermeneutizat, cel cu Omul ca Floare a Vieții în 
Centru, așezat în sensul celor Trei Triunghiuri ale 
Eneadei Sphinxului, în Autocunoaștere. 
  Iar statura de „180” mai semnifică în 
profunzimea-i: „Φ” x „111”... sau, altfel: 
16,18033... împărțit la 9, ca proporție sfântă. 
Simultan, încă o dezlegare a „ Măsurii Îngerului” și 
anume: 1,80 metri = 2 împărțit la „1,11”... 
   Coloana sacră!... Apeirohedronul!... Un concert 
al Tăcerii!... Un lanț divin de androginitate... Omul 
ca umanitate!... Ea nu sprijină cerul, cum s-a spus, 
ci leagă pământul de Cer, este, așadar, un 
testament al unirii om-divinitate. E heno-sofie 
gliptică!... În fața sa omul inițiat coabitează cu 
cerul sacrului, sub smerenia de a-l scoate din 
nadiralitatea-i spre lucoarea zenitală prin 
revelație, prin amintirea obârșiei. Putem desluși în 
ea, ca „Arbore cosmic fără de sfârșit” (asemeni 
nesfârșirii sufletului!), un lanț de curcubeie, de 
roșu-violet, roșu-violet, roșu-violet... etc de 16,18 
ori, unde mereu segmentul de jos este „roșu” (foc 
diurn, Duh!), iar cel de sus este „violet” (apă 
nopturnă, Apă!)... Naștere, a doua, din „Apă și 
Duh”!... Deci, la fiecare „tăietură de aur” în cotul 
egiptean se schimbă culoarea ( 180 : 7 = 25,7 de 
centimetri , adică la fiece 25,7 de 
centimetri/tăietura cotului se manifestă altă 
culoare, iar aceasta de 113 ori de sus în jos). 
Curcubeul este asemeni Sphinxului, poate fi văzut 
de observator numai atunci când e așezat cu 
spatele la soare. În cazul Sphinxului vorbim de 
Triadica Înțelepciune a Piramidelor, adevăratul 
Soare de dincolo de soare, pe care Acesta ca Om îl 
veghează fără a-l privi. Astfel, când cel ce păzește 
„lumina”, aceea din spate, Sacra Înțelepciune a 
Tăcerii, doar atunci ea i se tălmăcește în vederea 
culorii/reflexiei. Iar centrul atât al Curcubeului, 
cât și al Veghetorului rămâne chiar umbra sa 
(gândurile, reflexiile...). Tot din această „Inițiată 
Coloană fără de sfârșit” înțelegem ,iată, și adâncul 
spuselor Vechiului Testament: ...„a fost seară a 
fost dimineață, Ziua!...”, anume: Creația începe 
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de sus, de la Vortex, de la Tăcerea Întunericului 
(Soarele de dincolo de soare!), de la violet/negru... 
către jos, la talpă, la roșu... În consecință, Soarele 
adevărat purcede de Sus, din Seară (din Seara 
ce străjuiește Marea Noapte)!!!... și „merge stând”, 

într-o necuntenă simultaneitate, în Dimineață, 
consacrând astfel Lumina, Ziua ca Veșnicie!... 
Avem, așadar, a vedea cu ochii minunii o 
Destăinuire a repetării fără de repetare... 

 

 
              Desenul no: 1    Chip după un „modul”/„Trestia de aur” din Coloana brâncușiană.  
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      „Euritmia de la Târgu Jiu”, o Cale a Misteriilor, 
ca îmbrățișare continuă de sacre proporții, atât în 
elemente, „prototipuri”, cât și între 
elemente/prototipuri și Întreg, amintește de 
Marea Consonanță a Facerii, ce după chip și, mai 
ales, asemănare s-a statornicit, deci în analogia 
Omului cu Ordonatorul. În ceea ce semnifică 
„Stâlpul fără de sfârșit”, circumscriind un cerc 
imaginar fiecărui sigiliu din cele 16,18033... raza 
acestora va fi radical din 5 , anume 1,011 metri (ne 
întâlnim iar cu „1.1.1.”). Nucleul (Zero!) octogonal 
al „tiparului” /mărgelelor „Coloanei” este, în fond, 
Punctul, centrul simetriei ascunse al celor 8 
triunghiuri isoscele care au, fiecare, câte două 
echere, trimițând în geometria esoterică, 
hermesiană la: Compas (cercul!), Echer (cele 32, 
câte 2 la fiece sigiliu), Fir de plumb ( 180 x 
1,618033... = 29,1246 ). Sunt de fapt două 
„Coloane”/Întoarceri ce se răsucesc de 16,18033 
ori de fiecare dată cu 45 grade, adică în 720 grade 
(2 cercuri complete, drept: 2Φ – 1). O cununie a 
Două Echere în „Firul de plumb” al celor „Φ” la 
puterea a șaptea metri la care cântă simetria 
„măsurilor nemăsurabile”...o simfonie a glifelor 
închinată Unicului Creator!... Iată așadar, o Corolă 
cu 16,18033... petale de aur („Coloana fără de 
sfârșit”!), cu un Arc al Staminelor de argint 
(„Poarta Sărutului”) și cu Gineceul liniștii 
Cuvântului Dintâi („Masa Tăcerii”) prin care 
Ziditorul Luminii arată celor aleși încă un Semn al 
Ordinii Sale într-o desăvârșită frumusețe 
spirituală. 
 
  „Ceea ce este sus e cum și jos”, consacră în Tabula 
Smaragdina Hermes -Toth, „Precum în Cer așa și 
pe Pământ” este rugăciunea lui Brâncuși, ce 
singularizează ca din „cvadratura cercului” 
(pătratul teluric) omul să acceadă la „tripartiția 
Punctului metafizic”, a Unului!...căci, știm, în fizic, 
după Euclid, punctul nu are parte... Grădină a 
Raiului, a transmutației alchimice a 
fierului/plumbului în aur se arată „Columna” 
brâncușiană, la care au deschisă poarta cei inițiați 
în Eneadă, adică cei ce au primit „întoarcerea” la 
condiția spirituală paradisiacă, cei ce din evlavia 
esoteriei s-au împărtășit cu Soteria. Putem spune, 
astfel, că Brâncuși, într-un demers spiritual, arată 
celor ai trezirii Cheia Întoarcerii Acasă... 
   Coloana, o incantație a „Trestiei de Aur” ce 
extaziază prin adânca-i tăcere, ceremonie 
simbolică a hiero-gliptiei, este un ermetic și 
hermetic herald stăpân al însușirii magice de a 
îndruma sufletul omului spre Lumea Cealaltă a 

Luminii veșnice, prin Iubire. „Pană Verticală” 
înfiptă în diadema zeiței Maat (trestia tăiată), 
aceea a Armoniei Echerului la vechii atlanți ai 
Roșului Egipet, ea insuflă canonul gnostic celui ce 
se inițiază în eneada Întrebării Sphinxului. 
Receptacolal focului celest, poartă calitatea 
aurului alchimic care transmite sunetul eterului 
plin de lumină către urechea adevăratei ascultări, 
cea a Inimii. Întemeiată pe „mizica numerelor”, pe 
armonie, ea nu este așezată într-un timp empiric, 
fenomenal, ci într-unul absolut, în Marele Timp. 
 
   „Credo ut sciam”, prin credință cunoașterea! ne 
amintește Brâncuși... Căci sunt cu adevărat liberi, 
mântuiți, doar aceia ce văd Cerul!... Rânduiala 
eternă... Iar aceasta numai depășind arcanele 
paradoxului ce ne lăsă atașați minții, spunându-ne 
că în reflexiile oglinzii Soarele răsare la Est câtă 
vreme în Oglindă (Realitatea ultimă!) el răsare la 
Vest (în Seară!). Astfel, „Calea Tâlcului” începând 
de la „Masa Tăcerii” până la „Coloana fără de 
sfârșit” este, în fond, Apa Cerului (Aqua Caelum), 
Calea Statorniciei, peste care se încearcă zadar 
scăunișele-poduri ale nestatorniciei celor 
purtătoare de umbre. Iar hierofantul ceremoniei 
Apei Cerului știe că ecuația Creației are ca atribut 
esențial reciprocitatea, când opera este făcută 
simultan de două subiecte aflate în co-religare, 
Omul și Divinitatea într-o glifometrie sacră. 
 
   În „Coloana fără de sfârșit” Brâncuși repetă 
simbolul Atlantidei (cunoscut azi ca Steaua lui 
David), care reface ființarea dualității invers, o 
întoarcere la Lucenditate prin Capătul Pământului 
(Obârșia!). Centrul spiritual al Lumii, Munții 
Retezat, îi sugerează să „reteze”, să truncheze, 
Piramida, să „secteze” fagurii spre a arăta Mierea 
Cerului, Supremul Lup (dacic) Luminos, Lupul – 
Ziuă, Axa lui Lykaon, prin curățarea stupului 
omului – trupul/viața – netezindu-l în interior, 
hiero-glifizându-l. Aici este de amintit că ceea ce 
face Sphinxul la Memphis-Egipt face și Lupul 
dacic  la Târgu Jiu. Amândoi păzesc Orizontul! 
Atenție, Orizontul (Zenitul!) și nu Răsăritul, ca nu 
cumva Seara (Sapientitatea!) să plece în Dimineață 
(Elementaritate!), ci, unite în veșnicie, să 
împlinească Minunea Zilei, știind că Spiritul 
mercurian/hermesian al nașterii vine de Sus!... 
Brâncuși pornește de la Unica Tradiție, aceea ce 
îmbrățișează Mediterana cu Septentrionul 
hiperborean... Să nu uităm că Zenitul Lupului 
dacic e Steaua Polară, iar în gura sa arde, cum 
asemeni în gura Leului Sphinxului, chiar Sirius, 
Osiris... Os din Ios!. 
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(Desenul no:2„Vesica Piscis”orizontală, unde Cercul este „Masa”, 215, iar în sigiliul „Coloanei”,180/90/45, față în față cu 
Oglinda Vesicei,  chipurile sus/jos ale „Porții Androginului”) 
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  Totdeodată, știind că trunchiurile de piramidă ale 
Coloanei au înălțimea de aproximativ (căci vorbim 
de asimptote) 0,90 metri, lățimea de 0,45 metri 
(un cot egipțian comun), iar lungimea bazei de 
0,90 metri, aflăm că volumul lor este de 0, 605619 
metri cubici, însemnând că un modul întreg are 
1,211238 metri cubici. În consecință, toată 
Columna de la Târgu Jiu are 19,59824 metri 
cubici!...(1,211238 x 16,18033 = 19,59824). Acest 
număr: 19,59824 înmulțit cu „6.6.6.” (numărul 
Omului!) și cu cel al Diadei Facerii, „2”, poartă la 
numărul 26.105, foarte apropiat de acela al 
Anului-Platon ( 25.920!). Mereu rostim despre o 
apropiere și nu o egalitate, iar aceasta pentru 
simplul motiv că Omul se poate 
apropia/asemăna lui Dumnezeu, însă nu i se 
poate identifica... El doar oscilează între Multiplu 
și Unu(l), între diferențierile semnelor și imanența 
unei fără de seamăn realități. La întrebarea: - De 
ce „trunchiul de piramidă” în „Coloană”?... 
răspunsul apropiat e că acesta desfășurat 
înseamnă o cruce, prin consecință Crucea cu 
adâncile-i semnificații: Elementaritatea, Axa 
Lumii, Aurora Omului, Cardinalitatea, Uniunea 
om-divin (orizontal-vertical), Coincidentia 
oppositorum, Yang-Yin, Emblema Centrului, Viața 
nemorții, Mântuirea... Iar „3...6...7...”  (triplul, 
hexatuplul, septuplul...), cu noima așezării 
Omului (triadicul 6!) între Zei (37!)... căci omul 
este Ființa Întrebării, singura în fața Celui Singur, 
care își crează propriul Rai. Este Ființa Metaforei! 
A miezului Cunoașterii!... A Amintirii (de care și 
Timpul se teme)!... 
 
   Deci, „Coloana fără de sfârșit” stă sub cerul 
Septenar, asemeni Zilelor Genezei, ca o anastază, 
într-o combinare a celor trei laturi orizontale cu 
cele patru margini ale trapezelor (3 + 4= 7). Ea 
amintește de Androgin: mesajul masculin unificat 
cu mesajul feminin în elementul primordial. Iar 
numărul mistic al Androginului brâncușian este 
„16” (asimptotic lui „Φ”!), (1 + 6 = 7), Shiva-itul 
„7”, cel al începutului tuturor lucrurilor, al 
întrupării, zeul Înțelepciunii aflat pretutindeni și 
nicăieri. Androginul divin, cel  de 16 ani!... Sau 324 
: 11,1 = 29,1246...! unde „324” este Eneada 
Sphinxului (Nouă trepte ale Iluminării Omului).  
Septenarul ( „Φ”, anume 1,618... = 1 + 6 + 1 + 8 = 
16  = 1 + 6 = 7!) face „jocul” desăvârșitei simetrii 
într-o nuntă a relativei lumi cu Absolutul, unde 
Nunul Mare este Misterul însuși („1.1.1.”!). 
Cheia!... Calea!... Legea lui Șapte: Energia 
Începutului („1.1.1.”, „Treimea ce aduce în act 
potența Monadei”!) impulsionează triada: 
creștere, menținere, scădere...urmând: golul, 
pauza, hiatul, vidul (creator el însuși). La punctul 
de „Vid” intervine Artistul cu un re-imbold, prin 

aceasta se re-dobândește Energia Începutului. 
Când se încheie (videază) cei 180 centimetri, vine 
Creatorul și re-impulsionează Opera folosindu-se 
de Secțiunea de Aur. Ciclul tattva-ic este aici și 
acum, așadar, „180” („111” x 1,618033... )...       Ca 
atare, pentru a transcende într-o Altă Lume, cea a 
Unului, Ziua, Ciclul Omului numai prin descendere 
(Amurg-Amiază-Auroră, deci: 3.2.4.) o poate face. 
Căci „3.2.4.” e sfârșitul Omului în ciclul terestru și 
nașterea Omului Nemuritor în Statornicia 
Tetraktisului, el sugerând plinul ce accede la 
vid/kenon într-o veșnică repetare.  
 
    Deopotrivă „Stâlpul celest fără sfârșit” (ce 
unește simbolic Hiperboreea de Mediterana!), 
„Fluviul Gnozei”, poate fi văzut ca un Cenotaf al 
Legământului, unde cele 16,18033... sarcofage 
octaedrice goale, „fără mort”, la care participă 
Infinitul Mare (Creatorul Omului) și Infinitul Mic 
(Omul creator!), translând de la aparenta 
„succesivitate” la adevărata „simultaneitate”, 
semnifică mărturia Învierii, a Anastazei, a Ieșirii 
la Lumină. Adică, - Moartea e învinsă!... spune, în 
Limba Tăcerii, această „Roată” sacrificială... 
 
  Vom vedea imediat semnificația acestor numere 
în matematica sacră intrând pe „Calea Inițierii în 
Anastază”, în fond pe „Calea Întoarcerii Omului 
Acasă”, aceea a Învierii care ne spune că sculptura 
adevărată nu este cioplirea unui obiect în 3 
dimensiuni pentru a crea o imagine estetică, ci 
este cizelarea/ gliptizarea faptei lucrurilor în 
sine, adică o Întoarcere la Facere, știind că 
însemnătatea o dăruiește numai alchimia 
prefacerii gliptice a materiei într-un elixir al 
Frumuseții... Dar aceasta nu o poate întemeia 
decât un desăvârșit diriguitor al Tăcerii, un șaman. 
Căci, se poate spune fără de tăgadă că Brâncuși a 
fost, spre Bucuria Întregii Lumi, un Mare Șaman.  
 
    Amintind adagiul că „ Ceea ce este înăuntru 
este și afară”, (...quid est, in medio est), vom 
începe prin a afirma că în „Coloana fără de sfârșit” 
de la Târgu Jiu plutește grația absolută a Numărul 
Sphinxului egiptean, numărul 3.2.4., întemeiat pe 
euritmia: Seara treimică, Amiaza diadică, 
Dimineața cuadratică, (vezi Geneza 1.5: ...„Și a 
fost seară și a fost dimineață, Ziua întâi!”...), la 
drept vorbind Numărul Tăcerii Veșnice, al „Zilei” 
ca Lumină!...nu ca temporalitate curgătoare. Prin 
el, în subtilitate, cuadratura (litera), ca imagine – 
simbol, a fost răsucită ideatic (metaforizată) spre 
sfânta simplitate a Tainei, într-o decorporalizare, 
totdeauna la dreapta (calea cea curată). Acest 
sublim număr, „324”, conține metaforic atât pe 
„216” milioane de ani, Ciclul Galactic, o durată a 
revoluției Sistemului solar în jurul Marelui Soare 
Central din Galaxie și pe „108” milioane de ani, 
Saltul Galactic. Așadar, sub crugurile Întrebării 
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Sphinxului, Patru (Omul Aurorei!) se deapănă, aici 
și acum, în Unul (ternar, al Crepusculului cosmic!), 
prin „firul veșnicit” (duala Amiază!) ce leagă pe 
cel de ”jos” de cel de „sus”. 324!... Dincolo de 
contingență, Pătratul acestui Număr criptic este 
de 104.976, care poartă înțelesul: (10 x 1,8 x Φ x 
360 =104.976!)... Unde „10” este Tetraktys-ul, în 
vreme ce „1,80” metri asimptotici semnifică cei 4 
coți egipțieni comuni (statura Omului din 
Pleiade, cel al Alcyonului!... înălțimea lui Isus!... 
apoximativ 1,80 metri cât are fiecare octaedru al 
„Coloanei fără de sfârșit”...), „Φ” nu este decât 
Numărul de Aur (1,61803398...) prin care se 
„face” Geneza în echilibru desăvârșit, iar „360” 
înseamnă gradele Deplinului Cerc, cel al Vidului și 
al Punctului. La Brâncuși aura fluidă a lui 
„104.976” trimite la „armonia vârtejului”, astfel: 
104.976 : 10 : 29,125 = 360!... Acest număr al 
matematicii sacre, 104.976, distinge, se 
recunoaște, Dimensiunea de „Afară”, 
Pătrimitatea, „torsul cuadraturii”.  
 
   Pe mai departe, invers, Radicalul acestui Număr 
(„3.2.4”., cel al eneadei Sphinxului!) este 18, adică 
Numărul Omului, (6.6.6.!), de fapt, Numărul 
Puterii Omului, căci 18 x 18 = 324, dintru 
(1+8=9!), el făcând să apară transparent acordul 
între: (11,1 x Φ = 18), unde „Marea Frecvență 
Energetică”, „111”, (virgula nu contează!), este 
abisalul număr știut de hermeneuți ca „Misterul 
lui Dumnezeu”, Numărul Numelui, iar „Φ” este 
Secțiunea de Aur prin care „Cel Singur” 
orânduiește triadic Facerea. Acest număr, „18”, 
reprezintă, iată, ca diadă a Eneadei, Ființa 
Omului, altfel arătat, ceea ce este Înăuntru, 
Osialitatea, Treimitatea, „întoarcerea” energetică a 
circularității! Totodată el poate fi regăsit în miezul 
lui „6.6.6.” , Numărul Omului, (ca 6 + 6 + 6 = 18!), 
drept cele Șase laturi ale celor Două triunghiuri 
din hexagrama lui David. Vasăzică, Două 
Triunghiuri, (drept Șase!), Întreite de „111”!... ( 
6 x 1...6 x 1... 6 x 1...) însemnând Eternul 
„6.6.6.”!... Să nu uităm!... Dumnezeu a creat 
Lumea, iar în Ziua a Șasea (vezi Geneza 1:27), l-a 
făcut pe Om din Șase linii (cele Două Triunghiuri 
divine!... Unul, cu vortexul sus,  -bărbatul, celălalt, 
cu unghiul în jos, -femeia). Așadar, repet, în Ziua a 
Șasea, Înalt-Ziditorul  a așezat/consacrat de două 
ori Pecetea Sa, „111”, prin cele Două Triunghiuri! 
Revenind, „ceea ce este înăuntru este și afară”! 
este revelația din „Coloana fără de sfârșit”, va să 
zică, ce are a spune în ne-spusu-i că Înăuntru este 
Punctul, Ființa, eneadicul Om, acesta fiind asemeni 
cu ce este afară, Creația divină. Să subliniem: 
Brâncuși, ca alchimist quintesențial, prin „Coloana 
fără sfârșit” face ca Patru să sublimeze în Unu(l), 
extrăgând spiritul prin hiero-glifia ce așează 
într-o circularitate verticală Omul eneadic (1,80 

către 9!) pe Calea clară a translării, de zece ori a 
acestuia, sub Numărul de Aur (1,618033....!) și 
„Numărul Numelui” („1.1.1.”). 
 
   De asemeni, raportul între Numărul eneadic al 
Sphinxului/Omului („324”) și ”Numărul Numelui” 
(„111”) reprezintă chiar înălțimea „Coloanei fără 
de sfârșit” (29,124 metri), iar acest număr (324) 
înmulțit cu 1,11 tinde către 360 (Cercul!... 
Dumnezeu, fără început și fără de sfârșit!).                   
Contemplatoriu, în „Coloană”, din Tulpina 
Cerului, printr-un Tetraktys, de Sus spre Jos, se 
despart patru râuri de foc și se re-unesc de 
16,18...ori! Să nu uităm! Doar prin Contemplație! 
   Astfel că, prin Pelerinajul de la Târgu Jiu, (în 
fond, o Cale a Tăcerii!) sacerdo-gliful Brâncuși 
mlădiază grația Silabei Om, chemându-ne a ne 
aminti de limba Numărului Numelui, „1.1.1.” , 
Misterul lui Dumnezeu, ce ne va aduce Trezirea 
soteră, Eterna Pace, Nirvana. ...Înturnarea la 
Rădăcina „Zilei”, la Lumină!... Așadar, „Similia 
similibus unificat!”... „Coloana fără de sfârșit” 
emite către Veșnicie sunetul/silaba Om!... 
Floarea lui Isis...Trandafirul mistic...întrucât în 
Ea, iată, se contopesc aievea, magic, calmele 
ceremoniale ale Vidului începutului Ne-
începutului și sfârșitului Ne-sfârșitului, iluminând 
grandoarea misionară a lui „a fi” în Lume, mai 
aproape, arta de „a fi aici” în Creația de „acum”. 
Obsevând că privim doar la Pământ, Brâncuși ne-a 
îndemnat să vedem Cerul din noi, repet, Cerul 
din noi! căci privitul pieritorului ne risipește, pe 
când vederea statorniciei ne aglutinează în Unul. 
Trebuie să știm că trăsătura specifică a omului 
este a vedea Lumina! Un mistic poate să înțeleagă 
acest lucru, iar Brâncuși a fost în intimitatea-i un 
mistic ce ne-a dăruit prin „Ansamblul (Calea 
Tăcerii!) de la Târgu Jiu” credința beatitudinii 
uraniene, ideea de a vibra deasupra timpului, a 
curgerii într-un spațiu interior sacru, cu 
nemărginite/ nesfârșite dimensiuni, având 
conștiința Unicului Creator al Primordiilor. 

 
Continuare în ediția de primăvară 
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eonid Afremov m-a entuziasmat 
dintotdeauna și mi-a influențat sufletul 
prin formă și culoare. Ca și el, mă simt un 

cetățean al lumii, fără o arie distinctă a locului de 
unde izvorăște arta. Și totuși pânzele sale îmi 
vorbesc despre o atmosferă frumoasă și magică a 
capitalelor lumii și a vieții lor tumultuoase. Născut 
în Vitensk, Belarus, el a trăit în Israel, Florida, 
Mexic și a pictat întreaga lume. Ritmic și misterios, 
curcubeul ce umple lucrările acestui 
neoimpresinist reflectă armonia strălucitoare și 
rafinată a vieții cotidiene. Ceea ce mi se pare că 
îmbracă poemele sale vizuale este faptul că el  fură 
momente rare de soare și le păstrează pentru 
veșnicie. Picturile sale detectează, de fapt, 
adevărul estetic, în căutarea unei adevărate magii 
extraordinar de puternică, asemenea lui Marc 
Chagall, concetățeanul său, dar și prin forța 
spirituală a lui Dostoievski care spunea că 
frumusețea va schimba lumea.   

Arta lui Leonid Afremov dovedește afirmația 
lui Michelangelo care a spus că artistul nu pictează 
cu mâna ci cu mintea. Culorile prind formă și 
vibrează dând un mesaj subtil, cu arta unui 
psiholog în care detaliile crează atmosferă, 
captează, manipulează și oferă un cadru ce 
îndeamnă la meditație.  

Expresia artistică întunecată a picturii 
moderne devine la el o străpungere a luminii din 
beznă, un optimism ce învinge problemele lumii 
de azi. De aceea cred că pictorul este un poet nu 
numai al culorilor ci și al cuvântul, al cuvântului 
care se naște diferit în fiecare privitor, ca un 
caleidoscop în care ne putem vedea pe noi într-un 

ocean albastru, roșu, galben, verde, care se  
scindează brusc în jocul umbrelor și a undelor 
alambicate de lumină. E adierea, vântul și furtuna 
care răspândește în respirația noastră un efect de 
lungă durată. Și toate acestea, inclusiv 
sentimentele privitorului care este năpădit de 
dificultatea exprimării prin cuvânt, într-o mișcare 
poetică care fascinează. Arta lui Leonid Afremov 
este viața pe care magicianul o ilustrează din plin.  

Mi-e destul de greu să scriu despre un om pe 
care îl admir, despre viața căruia citind destul de 
mult să fiu impresionată, îl simt precum modelul 
pe care oricare om, nu numai artist, ar trebui să-l 
aibă pornind în viață. Greutățile perioadei 
comuniste din Uniunea Sovietică, începutul unei 
vieți noi plină de capcane și ziduri în Israel, 
împlinirea succesului pe care îl merita pe 
continentul american, iată doar câteva etape ce 
pot explica omul complet, Afremov. Luptându-se 
pentru individualitatea și libertatea sa artistică, a 
reușit să-și creeze propriul stil unic. El respectă 
tradițiile și nu a fost influențat de turbulențele 
vremii. De aceea  îl simt neutru politic, picturile nu 
ofensează și nu transmit mesaje ascunse; deși 
cuprind amintiri și emoții, ele doriesc să elibereze 
mesajul unei povești, felul în care a perceput el 
lumina unui peisaj, copac, animal sau om. Artistul 
invită în lumea simplă a frumuseții care ne 
înconjoară constant, ajutând privitorul să-și dea 
seama că tabloul pictat de el nu a fost creat în 
zadar. 

Chiar Leonid Afremov spunea că mintea 
umană lucrează într-un mod ciudat: avem 
tendința de a ne agăța de trecut și de a fi 

L 
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Puterea culorii și 
a cuvântului 
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supracritic în prezent. De aceea, arta modernă este 
adesea atacată. Comparăm noi creații cu 
capodopere clasice și căutăm cele mai mici 
defecte. Poate că ierburile au fost mai verzi cu 
câteva secole, dar nu înseamnă că oamenii 
talentați au încetat să se nască în viața noastră! 

 

Iată că opera artistuluii este în această 
privință o ilustrație vie. Ideea revigorării culorilor 
inspirate de idei, peisaje, emoții, sentimente, chiar 

stiluri de arhitectură, în magia nopții încălzite de 
frumusețea luminilor, a felinarelor care excită 
culorile fabuloase ale naturii. Ceea ce naște din 
arta lui Afremov este veșnicia ideilor și inspirației, 
detaliile și culorile care vibrează răsunând în 
interiorul celor care le privesc; acestea aduc în 
interiorul sufletului lumea de ieri, sau cea de 

mâine, niciodată la fel cu cea de azi Și 
totul este un mesaj pentru ochi în 
dimensiuni și experiențe coloristice ce se 
traduc în miros, tact, gust și sunet, 
asemenea poemelor romantice. Autorul 
pictează sentimente asemeni 
compozitorilor și poeților prin muzica și 
poezia lor. Poeți din întreaga lume au 
scris privindu-i operele. Cuvintele mele 
sunt: 

Când cuvintele aleargă încă crude/ și 
nimicul nu se mai poate rosti/ umbrele 
explodează și/ curcubee se-ntrepătrund 
în pânze nude,/ secrete ce rămân 
acoperite de un vis./ Eu nu mai pot ce 
simt, să spun/ deși îmi pare-ntr-un 
penson c-adun/ portretul de artist care-l 
admir și mi-s. 

Suntem mereu copii și ne putem 
bucura de puterea culorilor și de cuvintele ce ni le 
dezvăluie acestea, atunci când suntem 
entuziasmați de picturile unui mare artist. 

 
 

 
Leonid Afremov și pictura sa Grand Canale – Veneția, 2009 (fotografii preluate din internet - domeniul public) 
 
 
 
 

 
Leonid Afremov și familia sa în Rusia, 1989 
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Paracelsus veghind asupra 
creuzetului alchimic 

 

http://www.esoterica.ro/2015/12/paracelsus-veghind-asupra-creuzetului-alchimic/
http://www.esoterica.ro/2015/12/paracelsus-veghind-asupra-creuzetului-alchimic/
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hilippus Aureolus Theophrastus 
Bombast de Hohenmeim, mai cunoscut 
sub numele de Paracelsus (1493-1541) 

este una dintre fascinantele personalităţi care au 
trăit la întîlnirea a două epoci: Evul Mediu şi 
Renaşterea. A deprins de la tatăl său latina, 
medicina şi alchimia; despre Paracelsus nu se ştie 
cu siguranţă dacă a terminat cursurile de 
medicină, deşi este considerat în continuare una 
dintre marile personalităţi ale medicinei din toate 
timpurile. Jung spune că Paracelsus era născut sub 
semnul Scorpionului, „după tradiţia veche o zodie 
bună pentru medici, pentru cei meşteri în otrăvuri 
şi tămăduire.” Pe tînărul Paracelsus îl leagă de 
tatăl său o neasemuită iubire, dar psihanalistul nu 
poate trece sub tăcere că asupra lui Paracelsus 
apăsa viaţa netrăită a părinţilor, reticenţa celor 
din jur faţă de Wilhelm Bombast, urmaşul 
nelegitim al lui Georg Bombast von Hohenheim, 
mare maestru al Ordinului ioaniţilor. 
Resentimentele şi renunţările tatălui se vor 
preschimba la fiu într-o „revendicare ambiţioasă”, 
care avea o fire independentă, „a fost ca un uragan 
puternic, care a sfîşiat şi a învîrtejit tot ceea ce se 
lăsa oarecum urnit din loc. Ca un vulcan în erupţie, 
a răvăşit şi demolat, dar a şi inspirat şi stimulat.” 

În tinereţe a fost atras de lucrările lui Isaac 
Hollandus, care i-au insuflat o dragoste profundă 
pentru alchimie, de altfel el nu va separa niciodată 
medicina de alchimie şi această uniune va fi una 
din caracteristicile şcolii paracelsiste. Tatăl său l-a 
trimis să studieze la Universitatea din Basel, apoi 
la Johannes Trithemius, abatele mănăstirii Sfîntul 
Iacob din Wurzburg, un maestru în alchimie, 
magie şi astrologie; apoi Paracelsus se va consacra 
unui lung periplu care-i va duce paşii prin 
Portugalia, Spania, Italia, Franţa, Ţările de Jos, 
Saxonia, Tirol, Polonia, Moravia, Transilvania; unii 
spun că ar fi fost şi în Orient. Oriunde a ajuns, 
Paracelsus a căutat să vindece bolnavii, a discutat 
cu bătrîni, cu vrăjitori, adunînd tot ceea ce i-ar fi 
folosit în practica sa medicală; unul îi transmitea 
un secret, altul îi dădea o reţetă miraculoasă, 
Paracelsus aduna totul, observa, compara, 
dobîndind o cunoaştere prodigioasă, acumulînd o 
„ştiinţă” pe care contemporanii nu i-o vor 
recunoaşte vreodată, ea negăsindu-se nici la Galen 
nici la Hipocrat. În peregrinările sale a lucrat în 
vastele laboratoare ale lui Sigismund Fugger, în 
Tirol; aceste călătorii îi vor aduce şi faima, aşa 
încît în 1525, consiliul oraşului Basel îl numeşte 
profesor la Universitate, dar nu se adaptează 
rigorilor academice, îşi ţinea cursurile în germană, 
„limba argaţilor şi a servitoarelor”, apărea pe 
stradă nu în ţinută oficială, ci în haine de laborant, 
iar pentru colegi „era omul cel mai odios, iar 
scrierile sale de medicină erau defăimate cu 
înverşunare.” În urma intrigilor adversarilor, 

cărora parte din arme fusese furnizată de 
prietenul şi discipolul Johannes Oporinus, 
Paracelsus este destituit şi ia din nou calea 
pribegiei, continuînd să scrie, să dezvolte un 
sistem original în care se întretăiau cunoştinţe şi 
noţiuni de magie, alchimie, medicină şi filosofie, 
un univers de idei care omului de astăzi, fără 
cunoştinţe despre cultura tîrzie medievală, i-ar 
lăsa impresia unei lumi obscure şi confuze. 

Alchimia este cu siguranţă una dintre 
disciplinele cele mai neînţelese, dar şi cele mai 
blamate; puţini au fost cei care au luat-o în serios 
şi au căutat să-i descopere scopul înalt care nu are 
legătură cu presupusa trasmutare a plumbului în 
aur. Cunoscută din vechi timpuri, avînd înaintaşi 
precum Maria Evreica, Hermes Trismegistos, 
Zosim, Olimpiodor, alchimia înfloreşte în 
Alexandria primelor secole creştine, unde trăiau în 
armonie filosofia şi teologia, panteismul şi 
metafizica, credinţele şi visele, pentru ca începînd 
cu secolul al VII-lea arabii să devină noii 
propovăduitori ai cunoştinţelor alchimice, 
începînd cu Adfar, continuînd cu omeiadul Khaled, 
iar la începutul secolului al XIII-lea cu Djaber, care 
aparţinea sectei sufiţilor, moştenitori direcţi ai 
misticismului alexandrin. Pe măsură ce 
antichitatea rămînea în urmă, alchimia a început 
să nu mai fie percepută ca un sistem general de 
cunoştinţe, a început să fie văzută ca un amestec 
de artă şi de empirism care cultiva un cîmp de 
iluzii şi aventuri, alchimiştii începînd să fie 
asemănaţi mai mult cu magicienii, în ciuda 
faptului că în căutarea pietrei filosofale porniseră 
Albert cel Mare, Toma de Aquino, Arnaud de 
Villanova sau Ramon Llull. Renaşterea a readus 
spiritul la natură, la studierea universului ca un 
tot, la sesizarea raporturilor  care unesc părţile, 
într-un cuvînt propunea o filosofie a naturii 
fondată pe examinarea lucrurilor, dar toate 
acestea se găseau în cărţile de alchimie. Interesul 
Renaşterii pentru misticismul oriental, pentru 
cabală, pentru neoplatonism sau pentru 
pitagorismul alexandrin, descoperirea textelor 
hermetice, contribuţiile de uriaşă însemnătate ale 
unor umanişti precum Reuchlin, Pico della 
Mirandola, Nicolaus Cusanus, Gemistos Plethon 
sau Marsilio Ficino au deschis alchimia către noi 
orizonturi, altele decît cele ale panteismului antic 
sau ale alegoriilor sau abstracţiilor medievale. 
Unul din corifeii acestor noi înţelesuri era 
Paracelsus. 

Cărţile lui Paracelsus sînt o pledoarie pentru 
libertatea ştiinţei în sfera ei de cunoaştere, pentru 
el ştiinţa fiind natura însăşi care se deschide 
privirii oamenilor. Lumina naturii, la Paracelsus, 
nu este numai o revelaţie care se oferă oamenilor 
prin studiul cerului şi al pămîntului; lumina 

P 
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naturii este înainte de toate un principiu al 
cunoaşterii. Este ca un soare ale cărui raze 
pătrund toate lucrurile, soarele prin care toate 
corpurile au transparenţa cristalului, soarele ale 
cărui raze intră în profunzimea pămîntului şi 
traversează spaţiile siderale, este ochiul prin care 
natura scrutează propriile profunzimi. Paracelsus 
dsitinge între ordinea ştiinţei şi cea a credinţei, 
între filosofia naturală şi religia revelată, între 
cunoaşterea naturală şi cunoaşterea 
supranaturală: una se înalţă de pe pămînt către 
cer, pe aripile raţiunii, cealaltă, coboară din cer pe 
pămînt, pe aripile graţiei. Identice în esenţa lor, ele 
trebuie să se reunească în om fără să se confunde. 
Ştiinţa fiind infinită, ca şi natura, cere concursul 
omului, dar ea nu este niciodată doar a unui singur 
om nici a unui singur popor. Paracelsus spunea că 
nu este un apostol, ci un filosof, filosofia sa fiind 
ştiinţa naturii. S-a spus că filosofia lui Paracelsus 
ar fi panteistă; panteismul confundă Dumnezeu şi 
natura, în vreme ce Paracelsus le distinge şi se 
încrede în doctrina creaţiei: „Nu se află în Cer şi 
nici pe Pămînt ceva atît de secret, ale cărui 
proprietăţi să nu le poată percepe. Mai precis, El 
cunoaşte şi vede cel mai bine, deoarece El este Cel 
care a creat toate lucrurile. Aşadar, El va fi 
Învăţătorul, Creatorul şi Îndrumătorul nostru în 
însuşirea adevăratei arte. Aşadar, Îl vom imita 
doar pe El, şi prin El vom învăţa şi vom atinge 
cunoaşterea acelei Naturi pe care El însuşi, Cu 
degetul Său, a întipărit-o şi a înscris-o în corpurile 
acestor metale.” Paracelsus admite sub numele de 
mare arcană sau mare mister (mysterium 
magnum), o materie primă, invizibilă, activă, de 
unde se nasc, la chemarea lui Dumnezeu, toate 
corpurile simple şi compuse, elementele, astrele, 
mineralele, plantele, corpul uman. Dincolo de 
spiritul uman el recunoaşte sub numele de spirit 
un principiu activ de organizare, de conservare a 
vieţii: spiritul animal, vital, în animale; spiritul 
vegetal în plante; spiritul sării, sulfului şi 
mercurului în minerale. Toate aceste spirite sau 
arcane particulare nu sînt decît diverse stări sau 
transformări ale marii arcane. 

Ceea ce Paracelsus numeşte alchimie nu este 
decît dezvoltarea şi aplicarea necesară a filosofiei 
sale; alchimia nu era arta de a obţine aur, ci 
dobîndirea a tot ceea ce poate fi util urmînd 
operaţiile naturii, prima şi cea mai mare dintre 
toate alchimiile: „Această artă a fost înscrisă de 
Domnul Dumnezeul nostru, Creatorul Suprem, ca 
să spun aşa, într-o carte a metalelor, la începutul 
creaţiei, pentru ca noi să putem învăţa cu sîrguinţă 
din ea. Dacă însă cineva îşi va urma doar propria 
părere, nu numai că se va amăgi pe sine însuşi, ci 
şi toţi aceia care îi împărtăşesc ideile şi i se 
alătură. Căci omenirea s-a născut cu siguranţă în 
necunoaştere, aşa încît nimeni nu poate să 

înţeleagă nimic de unul singur, ci numai acele 
lucruri pe care le primeşte de la Dumnezeu şi le 
înţelege de la Natură.” Paracelsus îi condamnă pe 
învăţaţii care nu au urmat decît subtilităţile şi 
meşteşugurile propriilor invenţii, care dacă au 
învîţat ceva de la natură „au stricat la loc cu 
propriile fantasme, vise şi plăsmuiri”, încît de la ei 
nu este nimic desăvîrşit de aflat. În rîndul acestora 
sînt Aristotel, Hipocrate, Galen, Avicenna; dintre 
cei care au descifrat cartea naturii, Paracelsus îl 
aminteşte pe Mercurius Trismegistos, cel care a 
înţeles că trebuie să fie un imitator a ceea ce 
Dumnezeu a „imprimat în metale cu degetul său”, 
Trismegistos fiind părintele tuturor înţelepţilor şi 
al celor ce au urmat arta alchimiei cu dragoste şi 
dorinţă încredinţată. 

Alchimia a fost parte integrantă a doctrinei lui 
Paracelsus, dar un element important al 
universului intelectual, o credinţă universal 
admisă în întreaga Renaştere. Filosofia alchimică, 
aşa cum se prezintă în opera lui Parcelsus, apare 
mai întîi ca un dimanism organicist, ca o specie de 
doctrină a evoluţiei, doctrină monistă, ca o 
doctrină a „evoluţiei ascendente şi nu a evoluţiei 
descendente”, pentru a relua formula aparent 
deconcertantă a lui Alexandre Koyré. Mysterium, 
prima materia, elementorum apar ca rădăcina 
nediferenţiată a lumii care, asemenea unui arbore 
al lumii, se înalţă, se ramifică, înfloreşte şi face 
fructe într-o progresie naturală, într-o evoluţie de 
la elemente frustre şi grosiere, la elemente pure, 
perfecte, organizate, animate, conştiente. Natura 
materială, corpurile, toate din una şi aceeaşi sursă, 
reprezintă grade diferite ale evoluţiei şi 
organizării, ele transformîndu-se unele în altele. 
Evoluţia naturală caută să producă această 
transformare pe care „artistul”, alchimistul nu face 
decît să o accelereze în laboratorul său. 
Transmutarea metalelor nu este decît un moment 
particular , important, dar nu central în doctrina 
alchimică, deşi în vremea lui Paracelsus, dar şi în 
mentalul colectiv de peste veacuri, alchimia era şi 
este văzută ca o operaţie de fabricare a aurului. 
Dar legenda se răspîndeşte totdeauna cu mai 
multă uşurinţă! 

În practica zilnică artizanii metalurgi obţineau 
prin diverse combinaţii şi cu puterea focului aliaje 
cu calităţi şi proprietăţi noi, era ceva ce ţinea de 
evoluţia naturală a metalelor: „Nimeni nu poate 
nega faptul că aliajele dintre metale determină 
lucruri admirabile în sferele supranaturale, fapt 
care poate fi demonstrat prin numeroase probe, 
pe care le vom oferi în continuare. Făuriţi o 
compoziţie din şapte metale într-o serie 
convenabilă şi într-un timp propice, topiţi-le într-o 
singură materie omogenă, şi veţi dispune astfel de 
un metal în care veţi redescoperi împreună 
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calităţile celor şapte metale reunite astfel.” Scriind 
despre făurari şi alchimişti, Mircea Eliade arăta că 
minerul şi metalurgistul grăbesc ritmurile de 
creştere ale mineralelor, colaborează la opera 
naturii; minerul, metalurgistul şi alchimistul, prin 
ritualuri iniţiatice şi mistere, aparţin aceluiaşi 
univers mental; alchimia va rămîne totdeauna o 
ştiinţă sacră, în vreme ce chimia s-a constituit 
după golirea substanţelor de sacralitate; în vreme 
ce chimistul observă exact fenomenele fizico-
chimice, alchimistul este preocupat de „pătimirea”, 
„moartea” şi „nunta” substanţelor cerute de 
transmutaţia materiei (Piatra filosofală) şi a vieţii 
umane (ElixirVitae). Succesiunea de operaţii 
alchimice are ca scop „purificarea” materiei şi să 
permită naturii să acţioneze liber, metalele 
tangibile şi materiale fiind în realitate expresii, 
materializări ale puterilor dinamice. Alchimia 
vedea o indisolubilă legătură între cele din cer şi 
cele de pe pămînt, după învăţătura dinTabula 
Smaragdina („Ceea ce e jos e la fel cu ceea ce e sus 
şi tot ceea ce e sus e la fel cu ceea ce e jos, pentru 
înfăptuirea minunilor lucrului unic”). Forţele şi 
germenii întrupaţi în metale nu sînt decît efluvii 
ale forţelor astrale; de aceea metalele corespund 
astrelor, ele sînt astre întrupate. De altfel, 
universul material este în întregime o întrupare şi 
o coagulare a elementum-ului. 

În concepţia lui Paracelsus, întreg universul 
material este expresia astrum-ului; pentru că nu 
totdeauna îl exprimă bine, universul material 
evoluează, germenele viu al universului 
realizîndu-se în timp, lăsînd să coexiste gradele 
diverse, ceea ce explică multiplicitatea metalelor. 
 Puterea dinamică nu se poate realiza altfel decît 
întrupată în materie, rezultatul fiind metalul 

imperfect, metalul perfect, 
tinctura. Opera şi misiunea 
alchimistului constau în a 
degaja principiul transfor-
mării, esenţa, tinctura 
concentrată. În această 
transmutare nu trebuie 
văzut nimic altceva decît o 
scurtate a unui proces 
normal al naturii; întreaga 
materie metalică tinde să 
devină aur, germenele său 
împingînd-o în această 
direcţie. Metalele cresc şi 
tind către aur, pentru că în 
structura lor profundă, în 
mod virtual, ele sînt, ele 
evoluează către ceea ce încă 
nu sînt, aşa cum o fac toate 
fiinţele din univers. Din 
această perspectivă, viaţa 
întreagă nu este altceva decît 
un proces alchimic; ce este 

procesul renaşterii spirituale decît un proces 
alchimic? Corpul grosier nu devine prin 
magisterium-ul spiritului un corp spiritual după ce 
trece prin lichefiere, purificare, transfigurare? 
Astfel de analogii sînt caracteristice şcolii de 
gîndire alchimice. Aici totul este animat de 
credinţa că procesele lumii exterioare, lumii fizice, 
nu fac decît să repete şi să le simbolizeze pe cele 
ale sufletului. Dificultatea înţelegerii facile a 
cărţilor de alchime vine din faptul că totdeauna 
vorbesc în simboluri şi vorbesc totdeauna de două 
lucruri deopotrivă: despre natură şi om, despre 
lume şi Dumnezeu. Piatra filosofală este Cristos al 
naturii, şi Cristos este piatra filosofală a spiritului; 
mercurul fiind intermedair între soare şi lună este 
Cristos în lumea materiei, aşa cum Cristos, 
mediator între Dumnezeu şi lume, este mercurul 
spiritual al universului. Nu este o simplă alegorie, 
este o analogie profundă, aceleaşi simboluri 
aplicîndu-se proceselor materiale şi spirituale, 
între ele fiind o anume identitate. Dificultatea 
înţelegerii textelor alchimice constă în faptul că 
trebuie pornit în acelaşi timp de sus şi de jos, de la 
Dumnezeu şi de la om, de la natura naturantă şi de 
la natura naturată, într-o privire organicistă, care 
se roteşte părînd că iese din cadrele logicii. În 
prefaţa la Cerul filosofilor, Paracelsus se adresează 
celor dezamăgiţi că „munca” lor nu le-a adus 
răsplata aşteptată: nu era ceva în neregulă în 
Natură sau în Artă, totul era urmarea firească a 
„nepriceperii celui care operează această Artă.” 

Întreaga doctrină a lui Paracelsus se bazează 
pe relaţia între microcosmosul uman şi 
macrocosmosul universal, pe corespondenţa 
riguroasă între şapte planete, şapte metale şi 
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şapte organe ale corpului: „Lumea este 
Macrocosmul şi omul este Microcosmul, iar 
elementele care există în primul există şi în ce de-
al doilea. Toate influenţele care provin de la soare, 
de la planete şi astre acţionează invizibil asupra 
oamenilor, iar dacă aceste influenţe sînt malefice, 
ele vor avea efecte dăunătoare asupra lor. Dacă 
influenţele dăunătoare există în sfera sufletului 
nostru, ele pot să atragă asemenea influenţe 
astrale şi astfel să dea naştere la boli.” Este vorba 
de o cunoaştere medico-astrală sau magico-
medicală care-şi află împlinirea în omul-astral sau 
omul zodiacal, omul celor 12 semne ale zodiacului. 
Scriindu-şi lucrările în germană, nu în latină aşa 
cum făceau profesorii vremii, renunţînd la multe 
din lucrările înaintaşilor, călătorind şi întrebînd 
vraci şi bărbieri, Paracelsus, care era deopotrivă 
tradiţionalist şi revoluţionar, conservator şi 
răzvrătit, a aplicat doctrina alchimică în practica 
medicală, sub numele generic creat de el, spagyria: 
„focul este cel prin care medicul creşte. De aceea, 
trebuie să stăpîniţi alchimia cunoscută şi ca 
spagyria. Ea ne învaţă cum să separăm minciuna 
de adevăr. Aceasta este lumina naturii: unde 
dovezile sînt vizibile şi se poate merge în lumină.” 
Pentru aflarea bolii este nevoie de foc, pentru ca 
lucrurile ascunse să fie văzute, să fie aduse la 
vedere; fiecare corpus constă în trei lucruri: 
sulphur, mercurius şi sal (sulf, mercur şi sare). 
Paracelsus dă exemplu unei bucăţi de lemn: ceea 
ce arde este sulful, ceea ce scoate fum este 
mercurul, ceea ce face cenuşă este sarea; în aceste 
trei substanţe se află sănătatea şi boala, nicidecum 
în cele patru humores care fac ca unul să fie 
sanguineus, alţii cholericus, phlegmaticus sau 
melancholicus. Bolile nu sînt cauzate de humor, 
boala este cauzată de substantiae ens: ens 
astrorum (principiul astrelor), ens veneni 
(principiul otrăvurilor, Paracelsus obişnuia să 
spună: „nimic nu e otravă şi totul e otravă; 
diferenţa este în dozare”), ens naturale (principiul 
natural, maladii datorate propriei constituţii fizice 
a omului),ens spirituale (principiul spiritelor)şi ens 
Dei (principiul lui Dumnezeu). Unul dintre 
exemplele oferite de Paracelsus este cel despre 
melancolie: a spune despre cineva că este 
melancholicus nu înseamnă mare lucru, pentru că 
natura nu ştie ce este melancholia, mai curînd ar 
trebui spus despre cineva că în obiceiurile sale 
este un saturnius şi lunaticus, pentru că 
melancholia nu este provocată de astre. Fiecare 
boală specifică se raportează la una din aceste 
cinci cauze sau entităţi; în mijlocul acestor cinci 
entităţi, medicul joacă un rol particular, ca om 
integrat realului şi lui Dumnezeu, ştiind să se 
sustragă lumii aparenţelor sociale pentru a se 
dedica studierii concordanţelor divine. Cărţile lui 
Paracelsus (cel care merge departe, în întîlnirea cu 
Celsus, celebru medic al antichităţii) aflate la 

jumătatea drumului între ştiinţă şi teosofie pun în 
discuţie tradiţionala medicină galenică, predată cu 
emfază în Universităţile vremii lui Paracelsus, care 
reducea bolile doar la cauze naturale. Paracelsus 
vede în natură nu numai fenomene, ci şi semne, 
minuni a căror cheie nu este dată decît 
servitorului oamenilor şi al lui Dumnezeu. Pentru 
cele cinci principii amintite mai devreme erau 
necesare cunoştinţe din varii domenii: pentru 
primul trebuia cunoştinţe de astronomie, de 
meteorologie, pentru otrăvuri trebuia ştiute 
virtuţile şi arcanele plantelor, pentru al treilea 
principiu erau necesare cunoştinţe de cabală şi de 
homeopatie, pentru entităţile spirituale trebuia 
ştiinţa drogurilor chimice în raport cu dezordinile 
mentale, în vreme ce entitatea divină impunea 
căutarea mîntuirii în Isus şi în Apostoli. 

Paracelsus preţuia corespondenţa între 
planete, metale şi organele corpului uman; fiecare 
organ din corpul omenesc constituie manifestarea 
unor principii existente în univers şi acţionează 
potrivit principiului corespunzător. Iată cîteva 
astfel de corespondenţe: Soarele este în legătură 
simpatetică cu bolile de inimă, Luna cu bolile 
nervoase, Mercur cu pneumonia, Venus cu bolile 
de rinichi, Marte cu boli cu caracter acut şi violent, 
Jupiter cu bolile de ficat, iar Saturn cu melancolia. 
„Cerul este omul, şi omul este cerul, şi toţi oamenii 
sînt un singur cer, şi cerul este un singur om”, 
obişnuia să spună Paracelsus, subliniind astfel că 
fiecare din funcţiile organice ale vieţii este 
comandată de un Arche sau principiu director. 
Doctrina lui Paracelsus susţine că tot ce există în 
univers este manifestarea principiului universal 
de viaţă; în universul lui Paracelsus există viaţă 
pretutindeni şi toate fiinţele se află într-o strînsă 
legătură. Influenţele astrale nu acţionează direct 
asupra corpului fizic uman, ci asupra esenţei lui 
vitale: „Un om furios nu este furios doar în capul 
sau pumnul său, ci în întreg trupul său; o persoană 
care iubeşte, nu iubeşte numai cu ochii, ci cu 
întreaga lui fiinţă. Pe scurt, toate organele corpului 
şi corpul în întregul lui sînt forme de manifestare 
ale stărilor mentale universale. Corpul omului este 
casa lui, iar arhitectul care îl construieşte este 
lumea astrală. Dulgherii sînt, la o anumită 
perioadă, Jupiter, la alta, Venus, la o perioadă 
Taur, la alta Orion. Omul este un soare şi o lună şi 
un cer plin de stele; lumea este un om, iar lumina 
soarelui şi a stelelor constituie trupul său; corpul 
eteric nu poate fi apucat şi totuşi este alcătuit din 
substanţe, deoarece dacă nu ar avea substanţă nu 
ar putea exista.” 

Sfidîndu-şi contemporanii, Paracelsus ardea 
manualele clasice de medicină, iar în lecţiile sale 
îşi susţinea credinţa de nestrămutat în asocierile 
cosmice, aşa cum le aflase el în tradiţia astrologică. 
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„Teoria «astrum in corpore», scria C.G. Jung, este 
chiar ideea lui esenţială şi preferată, pe care o 
întîlnim pretutindeni, în cele mai diverse 
metamorfoze. Fidel concepţiei omului ca 
microcosmos, a pus «firmamentul» în corpul 
omenesc, numindu-l «astrum» sau «sydus». 
Pentru el era un cer endosomatic, a cărui orbită 
astrală nu concordă cu cerul astronomic, ci îşi are 
începutul în horoscopul individual, în 
«ascendent».” În opinia lui Paracelsus, un medic 
iscusit, „ingenios” este unul care va avea percepţia 
lucrurilor nesimţitoare, imperceptibile, unul care 
va şti ce este Melosina, ce sînt Permutatio, 
Transplantatio şi Transmutatio, ce este vizibil şi ce 
este invizibil, ce dă dulceaţă şi ce amăreală; pe 
toate acestea, şi încă multe altele, trebuie să le ştie 
medicul, să cunoască miracolele naturii şi strania 
concordanţă a microcosmosului omenesc cu 
marele univers („La cele din afară vede lăuntrul”). 
Lumina naturală despre care vorbeşte Paracelsus 
este una din formulările intuitive importante nu 
numai în scrierile lui Paracelsus, ci şi ca mod de 
înţelegere a lucrurilor. „Formularea intuitivă a 
acestei concepţii este, după modesta mea părere, 
scrie C.G. Jung, cel mai important act de istorie 
spirituală, pentru care nimeni să nu pizmuiască 
nemuritoarea glorie postumă a lui Paracelsus.” 
 Medicina reprezenta prin excelenţă lumina 
naturii, şi era considerată ca o religie. Întreaga 
ştiinţă a naturii se rezumă în arta focului, medicul 
este un alchimist, iar ştiinţa naturii este ştiinţa 
binelui şi a răului, iar medicul trebuie să înveţe 
despre lucruri discernînd între bine şi rău; lumina 
naturii nu este o iluminare, este un foc care 
purifică lucrurile pentru a le face să apară în 
spiritul lor. Medicul se naşte din foc, alchimistul se 
naşte de asemenea din foc, el trece proba prin care 
supune materia, aceasta va muri şi renaşte pentru 
a se face văzută adeptului, prima fază a opus-ului 
alchimic fiind moartea. Omul nu se naşte 
desăvărşit, el este o sămînţă care închide ca un 
mister totalitatea fiinţei care va veni. După 
singularitatea sa, această sămînţă este un dar al lui 
Dumnezeu, însă acest dar este un tezaur ascuns în 
pămînt, care, după o veche credinţă, trebuie să 
germineze, să crească şi să iasă din pămînt. Omul 
este statuia  pe care dalta sculptorului o face să 
apară din lemnul brut. Corpul vizibil care îl 
conţine, chiar dacă îl ascunde, este lemnul. Acest 
om interior nu este omul nemuritor al misticii 
creştine, dar la nivelul omului sideral, care este 
statuia sculptată în lemn, Paracelsus vorbeşte 
despre o altă naştere, o naştere care se situează 
într-o perspectivă terestră. 

Perfecţiunea care rezultă din această naştere 
nu este cea a corpului glorios în perspectiva vieţii 
de apoi, este perfecţiunea naturii, orice corp se 
desăvîrşeşte urmînd timpul pe care-l are de 

parcurs şi care este înscris în misterul naşterii 
sale. Pentru alchimistul care lucrează la nivelul 
spiritului, această desăvărşire se efectuează 
deopotrivă în persoana adeptului şi în sînul 
materiei la care lucrează. Aşa cum vedem, fierul, 
material brut, nu este decît o sămînţă; Dumnezeu 
a creat toate lucrurile ca seminţe. Toate lucrurile 
trebuie să fie desăvîrşite, întrucît Dumnezeu nu şi-
a încheiat creaţia. De aceea, susţinea Paracelsus, a 
instituit în natură o artă universală care va 
transforma lucrurile pentru a le aduce cît mai 
aproape de perfecţiune, sigur în limitele existenţei 
pămîntene al cărei capăt va fi, în ciuda a orice s-ar 
întîmpla, moartea. Această artă universală este 
alchimia. Munca asupra naturii este o alchimie 
universală care are ca scop desăvîrşirea creaţiei 
începută de Dumnezeu. Alchimia se practică mai 
întîi în sînul naturii, iar principiul de viaţă, 
Archaeus-ul, este focul universal alastrum-ului, 
simbolizat de soarele care guvernează toate 
procesele de creştere, soarele a cărui căldură ajută 
procesul de „coacere” care dă formă fiinţelor, le 
sculptează făcîndu-le astfel să treacă de la materia 
prima lamateria ultima. Dar soarele despre care 
vorbeşte Paracelsus nu este soarele vizibil pe cer; 
soarele incubator şi cuptorar nu este un astru 
vizibil, este astrum-ul, focul universal care face 
omul vizibil, agent al primei revelaţii, cea care se 
situează la nivelul creaţiei lumii. Această alternaţă 
a văzutului şi a nevăzutului apare la Paracelsus şi 
cînd defineşte principiul de viaţă, Archaeus, o 
esenţă spirituală atotprezentă şi invizibilă: 
„Archaeus sau LiquorVitae constituie omul 
invizibil. Omul invizibil este ascuns în omul vizibil 
şi are forma omului exterior atît timp cît rămîne în 
acesta. Omul interior este, ca să spunem aşa, 
umbra sau dublura corpului material. El este 
partea cea mai nobilă din omul fizic. După cum 
imaginea unui om este reflectată într-o oglindă, tot 
aşa forma omului fizic este reflectată în corpul 
invizibil.” 

Paradoxal la prima vedere, hermetismul este 
în măsură să lumineze multe situaţii 
epistemologice contemporane, scria Gilbert 
Durand, într-o carte despre om şi tradiţie. De mai 
bine de două milenii, hermetismul a traversat 
toate marile perioade ale culturii, transmiţînd cu 
fidelitate axa tradiţiei esoterice; curentul 
hermetist nu a fost niciodată blocat, nici în lungul 
Ev Mediu, nici în Renaştere, nici în Iluminism. 
Hermetismul reapare mai viguros în perioadele în 
care consensul cultural raţionalist atinge limita de 
saturaţie şi basculează în antiteza care aduce 
echilibru şi susţine ideea unei punţi între ştiinţele 
despre om. Zeul Hermes este brigandul, 
spărgătorul porţilor, pîndarul de noapte, 
ocrotitorul răspîntiilor, al trecerilor. „Nimic din el, 
scria J.-P. Vernant, nu este nemişcat, stabil, 
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permanent, circumscris sau înscris. El reprezintă 
în spaţiu şi în lumea omenească, mişcarea, 
trecerea, schimbarea stării, transmiterea, 
contactele dintre elementele străine.” Durand 
consideră că obiectivarea, cauzalismul logic şi 
generalizarea constituie modelul raţionalismului 
deductiv al întregii ştiinţe occidentale, dar mai 
totdeauna „raţionalismul se epuizează în diverse 
scepticisme”, momente în care asistăm la 
„reîntoarcerea” lui Hermes, la avîntul 
hermetismului. Determinismul cauzal din fizica lui 
Aristotel îşi află contraponderea în principiul 
similitudinii, admirabil ilustrat de Paracelsus cînd 
vorbeşte de tripla corespondenţă între 
microcosmosul omenesc, lumea exterioară şi 
planete sau aştri. În plan medical, principiul 
similitudinii constă în substituirea alopatiei 
galenice prin izopatie şi homeopatie, propuse de 
Paracelsus. „Constatăm, în felul acesta, că întreaga 
opoziţie la adresa galenismului îngust, de care dau 
dovadă opera şi empiria medicală ale lui 
Paracelsus, constituie o vastă recurenţă a 
hermetismului şi a Principiului Similitudinii”, 
observă Gilbert Durand. 

La Paracelsus microcosmosul uman este prin 
patru dintre entităţi similar macrocosmosului 
meteorologic, fiziochimic, psihosocial şi astrologic, 
în vreme ce Medicus este „un manipulator al 
similitudinii, arche printre arche” (Durand). 
Cosmosul paracelsian este tripartit: în centru 
ultima materia, încadrată de materia prima şi de 
cagastrum, corporalitatea coruptibilă; pe axa artei 
medicale în centru este medicus, încadrat de 
entităţile supralunare (ens naturale şi ens Dei) şi 
entităţile sublunare (ens substantiae, ens spirituale 
şi ens astrale), structura microcosmosului fiind tot 
tripartită: între spiritul etern şi corpul coruptibil 
se află corpul astral; tabloul chimic/alchimic este 
din cele trei elemente constitutive ale materiei: 
sare, suf şi mercur. Totdeauna hermetismul a 
urmărit să treacă dincolo de „obiectivitatea” 
lucrurilor, dincolo de suprafaţa lor! 

La o privire superficială poate că mulţi se vor 
întreba de ce numele şi opera lui Paracelsus 
figurează în cele mai recente dicţionare şi 
enciclopedii filosofice, mai ales că pentru 
Paracelsus filosofia înseamnă metodă alchimică, 
dar în tradiţia alchimică expresiile philosophia, 
sapientia şi scientia sînt în esenţă identice. 
Încercările sale de a descoperi secretele ultime ale 
naturii şi ale omului au stîrnit admiraţia unor 
gînditori şi scriitori iluştri, cum ar fi: William 
Shakespeare, Jakob Bohme, Goethe, Rudolf 
Steiner, Ezra Pound, C.G. Jung, Gilbert Durand, 
Alexandre Koyré. Scrierile sale în care se 
împletesc misterele cu magia, medicina cu 
alchimia, filosofia cu astrologia dau seamă de 

adevărata Renaştere. Şi aici se vor găsi din cei care 
vor întreba ce are în comun magia cu luminoasa 
Renaştere, doar că Renaşterea este altceva decît 
au învăţat multe generaţii, Renaşterea a covieţuit 
cu Antireanşterea, o epocă artistică în care dăinuia 
goticul care întîlnea manierismul şi barocul 
incipient, o epocă în care astrologia, utopia şi 
raţiunea, basmul şi magia ţeseau urzeala unui 
fascinant ev. În acest ev a trăit Paracelsus, un 
spirit tipic pentru o mare epocă de tranziţie, iar 
„natura lui colcăie de vrăjitoare, incubi, sucubi, 
diavoli, silfide şi ondine”, după frumoasa expresie 
a lui C.G. Jung. În opera lui Paracelsus coexistă în 
bună armonie stratul arhaic-păgîn al superstiţiilor 
oamenilor de rînd, gnosticismul şi spiritul novator 
care dispreţuiesc autoritatea şi tradiţia; aparent 
trăia într-o insuportabilă contradicţie, încercînd să 
alieze spiritul liber, căutător, cu stagnarea la care 
l-ar fi condamnat revenirea la ceea ce fusese 
respins altădată: „El n-a renegat spiritul în care 
credea simţirea sa, ci i-a alăturat contraprincipiul 
materiei: pămînt faţă de cer, natură faţă de spirit, 
afirmă C.G. Jung. Prin aceasta, el nu a devenit un 
demolator orb, un geniu pe jumătate înşelător, ca 
Agrippa, ci un părinte al ştiinţelor naturii, un 
pionier al spiritului nou, aşa cum îl cinsteşte pe 
drept epoca noastră.” 

În 1993 au fost celebraţi 500 de ani de la 
naşterea lui Paracelsus; cîteva oraşe elveţiene au 
găzduit marea expoziţie „Projecktgemeinschaft 
Paracelsus 500”, prezentată mai întîi la Einsiedeln, 
localitatea în care s-a născut celebrul medic şi 
alchimist. Exponatele dădeau seamă de epoca în 
care trăise Paracelsus, una în care moartea era 
pretutindeni, credinţele şi superstiţiile făceau 
parte din cotidian. În acea lume, Paracelsus a adus 
tratamente medicale novatoare şi a pus temeliile 
gîndirii analogice şi corelaţiei între om şi cerul 
lăuntric. Ca alchimist, astrolog şi cabalist era un 
spirit medieval, ca medic şi chimist deschidea 
calea medicinei moderne, astăzi recunoscîndu-se 
că unele concepţii paracelsiene sînt de o uimitoare 
modernitate. Neobosit căutător, nemulţumit de 
ceea ce-i oferea „autoritatea ştiinţifică” a timpului 
său, conducîndu-se după deviza „Alterius non sit, 
qui suus esse potest/Să nu fie al altuia ceea ce 
poate fi al tău”, Paracelsus este una dintre figurile 
luminoase ale Renaşterii, greu însă de înţeles 
pentru cel care nu a pătruns tainele fascinantei 
spiritualităţi medievale, cu luminile şi umbrele 
sale. 

 
La 525 de ani de la nașterea marelui 

maestru revista noastră închină aceste 
pagini ca un simbol de adorație și slavă. 
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Ion GĂNGUȚ 
 

Florența Și Renașterea 
 (III) 
 

            Motto: „Mâna care mânuiește pana nu e mai prejos 
decât mâna care mânuiește plugul”(Arthur Rimbaud). 

 
 
 
I. DE LA MEȘTEȘUG LA ARTĂ 
 

flăm din „Corriere della Seraˮ din 16 
noiembrie 2017 că tabloul „Salvator 
Mundiˮ, aparținând lui Leonardo da Vinci 

și înfățișându-l pe Iisus Christos, a fost vândut la 
casa de licitații Christie’s cu suma record de 450,3 
milioane de dolari, depășind tabloul „Les Femmes 
d’Algerˮ  al lui Pablo Picasso care deținuse 
recordul cu 179,4 milioane dolari. Câștigătorul, 
anonim, a licitat prin telefon, adjudecînd  opera 
(pictură în ulei pe lemn) ce măsoară 65 cm x 45 
cm după 18 minute și 47 de secunde. Prețul artei 
create  acum mai bine de jumătate de mileniu ni s-
a părut un subiect destul de serios, așa încât o să 
facem în cele ce urmează câteva referiri pe care le 
considerăm cel puțin interesante.. 

Într-un interviu acordat de savantul francez 
medievist  Jacques Le Goff la 15 iulie 1993 în casa 
sa din Paris, acesta afirma că există în istoria 
Europei două mari momente de vârf ale 
creativității umane, Antichitatea grecească și 
Creștinismul. „În aceste două momente, în bine și 
în rău, Europa a devenit cea mai dezvoltată 
regiune a lumii”99. Ne propunem în cele ce 
urmează să discutăm despre poziția socială a 
artistului în evoluția sa la Florența, în Italia, 
pornind de la convingerea lui Umberto Eco 
potrivit căruia „Multe dintre ideile fundamentale 
elaborate de estetica medievală vor supraviețui în 
secolele următoare și până în zilele noastre. Le 
vom găsi reafirmate, deghizate”100. 
 Potrivit unei concepții rămase 
neschimbate din  Antichitate și până la sfârșitul 
Evului Mediu, existau 7 arte grupate în două   
cicluri de instruire. În primul ciclu numit trivium 
se încadrau disciplinele bazate pe cuvânt, adică 
literar-filozofice: gramatica, retorica, dialectica. Al  
doilea ciclu, numit quadrivium, era compus din 

                                                 
99 Revista „I  viaggi d’Erodoto” editată de Bruno Mondadori, 
nr.29, maggio-settembre 1996 
100 Umberto Eco, „Arta și frumosul în estetica medievală”, Ed. 
Meridiane, 1999,  p.160. 

discipline care au la bază numărul: aritmetica, 
geometria, astronomia și muzica (știința 
raporturilor matematice dintre sunete). 

 

 
Luca della Robbia-Stema Florenței -Wikipedia 
 
În tot Evul Mediu, societatea a avut o 

structură tripartită, rămasă neschimbată sute de 
ani: la bază se aflau laboratores (cei ce lucrează), 
urmați de bellatores (cei care luptă), iar la vârful 
ierarhiei se aflau oratores (clerul, cei ce se roagă și 
conduc societatea). Spre finalul Evului Mediu și 
mai ales în Renaștere își face loc din ce în ce mai 
hotărât o nouă clasă desprinsă din artizani, 
formată din arhitecți, sculptori, pictori, lucrători în 
lemn, piatră, marmură, teracotă, care creeau 
lucruri utile, dar și frumoase, considerate ca atare 
de membrii societății. Să nu uităm că nu exista 
cuvântul artist și nici estetică. Sute de ani, arta 
medievală a fost explicată, comentată și îndrumată 
de teologie și nu de estetică.  
 

A 
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RAFAEL-Școala din Atena (1509-1510), Frescă, 5 m x 7,7 m, Stanza della Segnatura, Vatican-Wikipedia 

 
 

      Artiștii acumulează treptat prețuire, 
notorietate și recunoaștere, iar prezența și 
utilitatea lor în societate devin indispensabile, 
începând cu secolele XIII-XIV, fiind numiți doctori, 
maeștri, titluri specifice doar marilor intelectuali, 
scriitorilor și înțelepților. Vrem să demonstrăm în 
cele ce urmează că poziția artistului în societate, 
mai precis ieșirea lui în lume cu capul ridicat și cu 
semeție a fost un proces lent, dar, indiscutabil, o 
creație a Evului Mediu.  
În vremea la care ne referim, când nu se divaga 
sau se filozofa la nesfârșit în jurul unui cuvânt, 
arta ( sensurile dominante ale lui téchnē din 
greaca veche s-au păstrat în cuvântul latinesc ars 
chiar şi atunci când el a fost asociat cu epitetul 
liberală ) putea însemna „construcție a unei nave 
sau a unei case, a unui ciocan sau a unei miniaturi: 
artifex este potcovarul, retorul și cel care tunde 
oile […] ars este un concept foarte cuprinzător […], 
iar teoria artei este înainte de toate o teorie a 
meșteșugurilorˮ101 (s.n., I.Gănguț). Pictura, 
sculptura, arhitectura erau socotite arte vulgare 
spre deosebire de artele liberale care aveau ca 
scop atingerea virtuţii. Spre deosebire de 
meșteșugar care produce lucruri utile,  artistul 
plastic zămislește în acelaşi timp şi lucruri 
frumoase. Creațiile sale comunică două lucruri 
care lipsesc meșteșugarului: o stare de încântate, 
de plăcere, însoțită în același timp de interesul sau 

                                                 
101 Umberto Eco, op. cit., p.127. 

curiozitatea umană înnăscute, îndreptate  spre   
cunoaştere.  
 În mod firesc, conștiința de sine a artistului și-a 
început istoria în Toscana unde a găsit condițiile 
prielnice, în perioada comunelor, în centre precum 
Florența, Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, Pistoia. La 
începutul secolului al XII-lea, în contextul 
inițiativelor comunale, în domeniul artelor și al 
construcțiilor încep să apară semnăturile 
artiștilor, ale arhitecților, ale sculptorilor, ale 
cioplitorilor în piatră sau marmură, mai întâi 
timid, sporadic, mai apoi tot mai des, adăugându-
se și nume de pictori de fresce sau de altare. 
Asistăm și la primele ciocniri  
            
      între artiști și clienții care comandă 
(comitenții). Giovanni Pisano sparge limitele și 
constrângerile artistului medieval când, la Siena, 
își abandonează lucrările și sarcinile de șef de 
șantier la Catedrală, așa cum face și la Pisa. 
Conștiința de sine și orgoliul de artist s-au 
manifestat în inscripțiile pe propriile lucrări: 
„doctum super omnia visaˮ-învățat mai mult decât 
s-a văzut vreodată. Încep să apară epitete precum 
doctus, doctissimus legate de numele artiștilor. Un 
prim pas îl făcuse Dante, care în cântul XI din 
„Purgatoriuˮ asociază numele pictorilor Cimabue 
și Giotto cu numele unor literați iluștri, Guido 
Cavalcanti și Guido Guinizelli. În același  sens 
acționează Petrarca și Boccaccio prin alăturarea 
artiștilor unor nume celebre din artele liberale. 
Clasa de care au fost atrași artiștii și căreia i s-a 
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supus recunoscându-i autoritatea, pregătirea și deschiderea, a fost clasa umaniștilor, ,,primii laici 

 
Botticelli, Nașterea Venerei, tempera pe pânză, 1,72 m x 2,78 m , Florența , Galleria Uffizi-Wikipedia 
 

 
Benedetto da Maiano e bottega -Studiolo di Federico da Montefeltro –Urbino, 1443-1447-Wikipedia 
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capabili să intuiască criteriile estetice ale valorii 
artisticeˮ102. 

 Impresionantul material documentar din 
epocă, mai ales cronicile lui Giovanni Villani și 
Benedetto Dei, au permis cercetătorilor de istorie 
socială a artei să întrevadă freamătul de viață, de 
muncă și de artă din Florența quattrocentistă, dar 
și din alte centre-nucleu ale Peninsulei: „În jurul 
lui 1480, la Florența erau 84 de ateliere (botteghe) 
de sculptură și gravură în lemn, 54 de ateliere de 
lucrări și decorații în piatră și marmură, 44 
ateliere de aurari și argintari; matricola pictorilor 
florentini înregistrează 41 de nume între 1409 și 
1499 […] în aceeași perioadă erau înregistrați 94 
de lucrători în lemn și 70 de măcelari. Artiștii 
identificabili reprezintă doar un sfert din totalul 
maeștrilor existenți în registreˮ103. 

În acest mare șantier unde toată lumea 
producea ceva, artiștii nu se deosebeau de micii 
burghezi sau de meșteșugari nici prin educație 
(majoritatea nu știau să scrie sau să citească), nici 
prin origine. Andrea del Castagno e fiu de țăran, 
Filippo Lippi fiul unui măcelar, toți frații Pollaiolo 
au preluat numele de la ocupația tatălui-vânzător 
de pui. Școala de formare a artiștilor Renașterii a 
fost una practică, bottega  unui maestru, unde 
domină încă spiritul colectiv al breslei.  

Majoritatea artiștilor din Quattrocento- 
printre alții Bruneleschi, Donatello, Ghiberti, Paolo 

                                                 
102 Arnold Hauser, „Storia sociale dellʼarteˮ, volume secondo, 
trad. it. Anna Bovero, Einaudi, Torino, 1995, p.55. 
103 Ibidem, p.53. 

Ucello, Antonio Pollaiolo, Verrocchio, Ghirlandaio, 
Sandro Botticelli- proveneau în mare parte din 
oreficerie, care în mod just a fost numită școala de 
artă a secolului. Ucenicia era obligatorie, dura 5-6 
sau chiar 8-10 ani ca în cazul lui Perugino sau 
Andrea del Sarto. Ea începea conform tradiției 
medievale cu lucrări manuale de toate felurile: 
curățenie în atelier, măcinarea și prepararea 
culorilor, pregătirea suprafețelor de pictat din 
lemn sau din pânză, spălarea pensulelor 
maestrului. În  atelierul lui Ghirlandaio, pe vremea 
când executa porțile Baptisteriului, întreprindere 
de mare anvergură a Quattrocento-ului, acesta era 
ajutat de o echipă de 20 de ajutoare. La fel 
procedau Ghirlandaio sau Pinturicchio  care 
veneau cu echipe întregi de ucenici în realizarea 
marilor cicluri de fresce. Bottega lui Ghirlandaio, 

în care lucra cu frații și cumnatul său, era una 
dintre marile firme de familie ale secolului alături 
de cea a familiei della Robbia sau a familiei 
Pollaiolo. 

Meșteșugul și arta se transmiteau prin 
aceste ateliere, apărând adevărate lanțuri,  odată 
ce ucenicul ajungea maestru și angaja alți 
învățăcei. Iată un astfel de lanț format numai din 
personalități de marcă: Fra’Angelico- Benozzo 
Gozzoli- Cosimo Rosselli- Piero di Cosimo-Andrea 
del Sarto- Pontormo- Bronzino. În afară de picturi, 
un atelier mare executa comenzi curente, 
obișnuite, din care obținea grosul câștigurilor: 
medalii, steme, insigne, rame, lucrări în lemn, în 
piatră și marmură, în teracotă smălțuită, 
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decorațiuni pentru sărbători, tapiserii etc. Chiar 
după ce a ajuns pictor și sculptor recunoscut, 
Antonio Pollaiolo a continuat să lucreze ca aurar și 
argintar, iar Verocchio a continuat să accepte 
lucrări în teracotă smălțuită sau lemn. Artistul și-a 
făcut simțită prezența după un efort constant și 
susținut de autolegitimare:„Autor al unor opere 
originale, dar și autorul transformării propriei 
poziții sociale datorită valorii artei sale: astfel, el 
capătă dreptul de a interveni în viața cetățiiˮ104. 

 
Modelul omului Renașterii cu trăsături 

noi ce îl deosebeau de omul medieval trebuie 
căutat în orașele-stat italiene, acolo unde aflăm și 
modelul reședințelor senioriale, la Florența 
familiei Medici, la Urbino la curtea condotierului 
Federico da Montefeltro, în Ferrara familiei d’Este 
sau în Bologna familiei Bentivoglio, în Mantova 
familiei Gonzaga. Aici au fost chemați cei mai buni 
pictori, sculptori, arhitecți, lucrători în lemn, 
marmură sau piatră pentru a da măsura 
talentului și ingeniozității lor. Pentru că umaniștii 
și artiștii se susțineau reciproc, nu este o 
întâmplare că cele trei mari biblioteci ale 
Renașterii din Quattrocento se află în Florența lui 
Cosimo de’Medici, la Urbino și la Roma papei 
Nicolae al V-lea, toate cele trei așezăminte având 
în comun amprenta muncii și priceperii 
celebrului librar Vespasiano da Bisticci cu echipa 
sa de 40 de lucrători în meșteșugul și arta 
manuscriselor miniate, a codexurilor și a cărților 
tipărite după 1452 (Gutenberg). 

Fenomenul complex al Renașterii de care 
se leagă afirmarea artistului n-ar fi fost posibil 
fără existența unei bogății uriașe în perioada 
premergătoare. Între Duecento și Cinquecento 
italiana a fost limba oficială a afacerilor și a 
comerțului în Europa și în lumea cunoscută. În 
măsura în care marile companii bancare Bardi și 
Peruzzi numite de Villani „coloanele 
creștinismuluiˮ și-au folosit averea pentru 
înfrumusețarea orașului, pentru opere de 
mecenat, de civilizare, ele au contribuit la 

                                                 
104 Eugenio Garin (coord.), „Omul Renașteriiˮ, I , trad. Dragoș 
Cojocaru, Polirom, Iași, 2000, p.9. 

dezvoltarea credinței, dar și a artelor. Casa Bardi a 
închis bilanțul anului 1318 cu o cifră de afaceri de 
873.638 de florini de aur, echivalentă cu  
3.089 kg. de aur, valoare superioară celor 250.000 
florini cu care Florența a achiziționat în 1341 
orașul Lucca, vestit pentru manufacturile de 
mătase, pentru ca mai apoi, în 1421, să cumpere 
portul Livorno cu circa 100.000 de florini,  pentru 
a căpăta ieșire la mare. Un fapt interesant intrat în 
tradiția acelei vremi și consemnat în cărțile 

contabile este un cont separat, nu în 
sumă mare, dar pe care îl respectau 
toți, dedicat lui „Messer Domineddioˮ 
(Domnului Dumnezeu), care era donat 
săracilor, orfanilor, celor cu 
beteșuguri, așezămintelor religioase, 
sume de bani care îi permiteau 
negustorului sau bancherului să 
înfrunte cu mai puțină teamă justiția 
divină pentru câștigurile ilicite. 
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 II.CEREREA DE OPERE DE ARTĂ  ÎN 
QUATTROCENTO (SEC. AL XV-LEA) 

 
ituația cererii de obiecte de artă la 
sfârșitul acrestui secol este radical 
schimbată față de primele decenii ale 

sale, anii 1420-1430, când asistăm la o adevărată 
„explozieˮ la Florența. Noua artă simțită ca atare 
de artiști, dar și de societate,  se va propaga relativ 
rapid în toată Toscana, în Italia, în toată Europa. 

La începutul secolului, marile investiții 
financiare, comenzile importante, aparțineau 
breslelor de meșteșugari între care exista o 
adevărată competiție în construirea de edificii 
grandioase care să asigure primatul Florenței în 
Peninsulă și în întreaga Europă. Arta lânarilor și 
Arta negustorilor (Calimala), cele mai importante 
ca putere financiară și influență, și-au asumat 
construirea a două edificii fundamentale pentru 
oraș, catedrala Santa Maria del Fiore și 
Baptisteriul. Exista o adevărată emulație în 
construcție, în creație, cum rar s-a mai întâlnit în 
istorie, o întrecere binefăcătoare pentru 
dezvoltare artelor și a culturii. Când florentinii au 
hotărât să transforme un vechi depozit de grâne în 
biserica Orsanmichele, fiecare breaslă și-a 
construit propriul tabernacol, o nișă în zidul 
exterior cu stema breslei și cu statuia sfântului 
protector. La aceste statui au lucrat cei mai mari 
artiști ai momentului, de la Ghiberti la Donatello 
sau Nanni di Banco. 

 
La sfârșitul secolului, către 1490, puterea 

și influența breslelor erau la apusul lor. Nu mai 
întâlnim comenzi venite din partea breslelor, iar 
inițiativa a fost preluată de marile familii 
conducătoare, adică Medici și aliații lor. Astfel, s-a 
trecut de la comenzile colective la comenzile 
individuale ale marilor familii. 
Lorenzo de Medici folosește valul de dezvoltare 
artistică în scop personal de propagandă pentru 
propriul prestigiu și pentru faima Florenței. În 
ultimele două decenii ale secolului, papa Sixt al IV-
lea solicită prin apelul la Lorenzo Magnificul ca  un 
grup masiv de artiști să vină la Roma pentru 
realizarea frescelor Capelei Sixtine: Botticelli, 
Ghirlandaio, Perugino, Cosimo Rosselli. Tot la 
inițiativa Magnificului, în aceeași ani, Leonardo 
vine la curtea milaneză a  lui Ludovico Sforza cu 
daruri și hotărât să lucreze pentru acesta. 
Verocchio merge la Veneția, iar Benedetto și 
Giuliano da Maiano iau drumul regatului Napoli 
pentru a-și oferi prețioasele servicii. Lorenzo 
încurajează acest exod al artiștilor, îl folosește în 
favoarea sa, prezentându-i ca pe adevărați 
ambasadori ai culturii florentine, cea care 
câștigase primatul în Peninsulă și în Europa, 
alături de economie și finanțe.  
 

III. STATUTUL ARTISTULUI ȘI PREȚUL ARTEI 
 
 
entru a simți efervescența creației 
artistice, atmosfera specifică și latura 
socială a problematicii artistului, am 

apelat, printre altele, la studiile esențiale produse 
de Arnold Hauser105 și Michael Baxandall106, 
devenite clasice. Vom folosi multe exemple din 
documentele vremii, vom apela la elementele 
cantitative, care, chiar dacă par multe, recreează 
imaginea vieții cotidiene și trasează liniile 
dominante ale epocii. Prețul muncii artistului a 
fost modest pe tot parcursul secolului al XV-lea.  

Gentile da Fabriano primește pentru 
tabloul „Adorarea Magilorˮ 150 de florini de aur; 
Benozzo Gozzoli este plătit cu 60 de florini pentru  
o pictură de altar, Filippo Lippi încasează  
40 pentru o Madonă, pe cînd Botticelli ajunge deja 
la 75 de florini pentru același lucru. Artiștii erau 
plătiți la sfârșitul lucrării sau parțial la început,  
pentru culori și materiale. Altora li se stabilea un 
salariu anual. Nu exista o regulă fixă, ci totul 
depindea de contractul dintre comanditar (client) 
și artist. Ghiberti, cât timp a lucrat la porțile 
Baptisteriului, a avut un stipendiu fix de 200 de 
florini pe an, în vreme ce , de exemplu, cancelarul 
Republicii primea anual 60 cu obligația de a-și 
plăti 4 ucenici scriitori. Un bun copist de 
mănăstire (amanuense) primea 30, spre deosebire 
de literați și învățați (o clasă consacrată și 
recunoscută) care aveau între 500 și 2000 de 
florini pe an. 
 Ascensiunea socială a artiștilor devine 
evidentă în ultimul sfert al secolului al XV-lea. 
Familia Tornabuoni îi plătește lui Ghirlandaio 
1100 de florini pentru capela de familie din 
biserica Santa Maria Novella; Filippino Lippi 
încasează 2000 de florini pentru ciclul de fresce 
din Santa Maria sopra Minerva din Roma; recordul 
îl deține Michelangelo cu 3000 de florini pentru 
frescele de pe bolta Capelei Sixtine107 . Există 
documente care atestă că spre finalul 
Quattrocento-ului unii artiști acumulaseră averi 
notabile: Filippino Lippi poseda cîteva case, 
Benedetto da Maiano- o moșie; la Milano, 
Leonardo da Vinci primea un stipendiu de 2000 de 
ducați, iar în Franța, cât a lucrat pentru monarh, a 
avut  35.000 de franci anual. Deși trbuințele lui 
Michelangelo, prin structura sa, erau mici, el era 
deja bogat când a refuzat plata pentru munca sa în 
catedrala San Pietro. 
  
 

                                                 
105 Arnold Hauser, „Storia sociale dell’arteˮ, trad. it. Anna 
Bovero, Einaudi, Torino, 1995, pp. 56-89. 
106 Michael Baxandall, „Pittura ed esperienze sociali nell’Italia 
del Quattrocentoˮ, Einaudi, Torino, 1978, pp. 4-46. 
107 Arnold Hauser, op.cit., p.64. 
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Este evidentă contribuția umaniștilor, a oamenilor 
de litere,  pentru emanciparea artiștilor, adăugând 
la aceasta și dorința principilor și seniorilor de a-și 
comanda lucrările la cei mai de vază pictori, 
sculptori și arhitecți. Umaniștii erau pentru artiști 
garantul valorii lor intelectuale, dar găseau în 
operele de artă și mijlocul de a-și propaga 
propriile idei pe care se baza hegemonia lor 
spirituală. Dacă Trecento poate fi considerat 
secolul frescelor, Quattrocento este secolul picturii 
de altar, a scenelor devoționale. Asistăm la o 
adevărată explozie a capelelor private. Numai la 
Florența existau în secolul al XV-lea circa 600 de 
capele private, ca semn al devoțiunii, dar și al 
orgoliului și al bunăstării orașului,  cu un venit de 
două ori mai mare decât al întregii Anglii108. O 
capelă privată era rodul  muncii complexe a  
arhitectului, a sculptorului, a pictorului, a 
decoratorului. Marile familii angajau pe cei mai 
buni artiști. Cappella Brancacci este rodul 

                                                 
108 Martin Wackernagel,„Il mondo degli artisti nel rinascimento 
fiorentinoˮ, Carocci Editore, Roma, 1994, p. 166. 

colaborării dintre Masaccio și Filippino Lippi între 
1424-1428. Cappella Sassetti este realizată de 
Domenico Ghirlandaio între 1482-1485, iar 
Cappella lui Filippo Strozzi este rodul colaborării 
dintre pictorul Filippo Lippi, care primește 350 de 
florini, și arhitectul Benedetto da Maiano. Vestite 
erau Cappella dei Pazzi, Cappella dei Rucellai, ca 
să nu mai vorbim de capelele private ale familiei 
Medici, ultima contribuție aducând-o chiar 
Michelangelo prin monumentele din Sacristia 
Veche. 
       Aflăm dintr-o scrisoare a lui Giovanni de Bardi 
către Botticelli datată miercuri, 3 august 1485 că 
„[…] 2 florini sunt pentru albastru, 38 de florini 
pentru aur și alte cheltuieli de pregătire a planșei, 
iar 35 sunt pentru penelul său (pro sua mano)109. 
Banii aceștia se refereau la comanda unei picturi 
de altar realizate în Cappella dei Bardi din Santo 
Spirito. 

                                                 
109 Michael Baxandall, op. cit., p.22. 

 
    Palatul Medici-Riccardi (1444-1460) 
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Întregul secol a fost al comenzilor concrete, al 
lucrărilor la comandă și astfel se explică 
importanța clientului, al celui care comandă. O 
bună perioadă de timp nici nu s-a  reținut numele 

artistului, ci doar al comanditarului.  Treptat, într-
un ritm lent, dar natural, atitudinea societății s-a 
schimbat, astfel încât s-a ajuns ca valoarea 
tabloului să crească nu după cantitatea de aur și 

 

        
                           Apollonio di Giovanni e bottega, Cassone- Căderea Trebisondei -sec. al XV-lea 
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albastru marin de cea mai bună calitate folosit, ci 
după măiestria și geniul artistului: „Individua-
litatea artistului, talentul, subiectivitatea sa,  
cântăreau puțin la 1410 și foarte mult la 1490110.  
Când, în 1487,  Filippino Lippi încheie contract 
pentru ciclul de fresce din Cappella Strozzi din 
cadrul bisericii Santa Maria Novella, acesta 
prevedea în mod expres ca lucrul să fie făcut „tutto 
di sua manoˮ (totul de mâna sa). 
 
 O înregistrare din arhivele Vaticanului stă 
mărturie pentru felul cum erau plătiți artiștii la 
Roma anului 1447, cînd papa Nicolae al V-lea 
angajează o echipă condusă de Beato Angelico 
pentru frescele din Cappella Niccolina. Maestrul a 
primit 200 de florini, iar echipa de asistenți și 
ucenici astfel: Benozzo Gozzoli- 84 florini; 
Giovanni della Checa și Antonio da Poli-câte 12 
florini111. Pentru a înțelege resorturile care 
determinau investirea unor sume enorme de bani 
în edificii civice, în monumente private (capele și 
sarcofage), tablouri și sculpturi, facem apel la 
cantitatea impresionantă de documente rămase și 
păstrate în Toscana în arhivele orașului și în 
arhivele private. Iată mărturii venite de la 
Giovanni Rucellai în jurnalul său „Lo Zibaldoneˮ. 
Acesta este primul colecționar de artă din Florența 
și își exprimă satisfacția de a deține cele mai 
valoroase obiecte de artă „di mano di migliori 
maestri che siano stati da buono tempo in quà, 
non tanto in Firenze, ma in Italiaˮ(de mâna celor 
mai buni maeștri care s-au aflat de o  bună vreme 
încoace, nu doar la Florența, ci în toată Italia- trad. 
noastră, Ion Gănguț). „ […] Toate aceste lucruri de 
mai sus îmi dau mare mulțumire și cea mai mare 
dulceață, pentru că sunt făcute în onoarea lui 
Dumnezeu, în onoarea orașului și în amintirea 
mea (s.n.)112. 
 
          La mijlocul secolului al XV-lea, arta 
renascentistă, pornită de la Florența s-a răspândit 
în toată Italia. La aceasta au contribuit lucrările 
teoretice despre proporție, despre perspectivă, 
datorate lui Leon Battista Alberti, dintre care 
amintim „Despre picturăˮ- 1436, „Despre statuiˮ-
către 1450, „Arta de a construiˮ-1452- lucrare 
monumentală în 10 volume ce a influențat 
arhitectura până în zilele noastre. Piero della 
Francesca are o influență la fel de mare prin 
„Cartea abacului ˮ(1450)- manual de matematică 
practică și, mai ales, „Despre perspectivă în 
picturăˮ, unde se dovedește un maestru al 
perspectivei și al geometriei euclidiene. L. B. 
Alberti este primul care definește arhitectul ca pe 
un intelectual, delimitându-l de echipa de 

                                                 
110 Ibidem, p. 27. 
111 Ibidem, p. 24. 
112 Ibidem, p. 6. 

executanți și teoretizând importanța proiectării și 
a desenului. 
 
 Era o diferență foarte mare între artiștii 
„di bottegaˮ și artiștii „di corteˮ (vezi Baldasare 
Castiglione, „Il Cortegianoˮ), ultimii lucrând 
pentru principi și seniori. Un număr considerabil 
de artiști primesc la hotarul dintre Quattrocento și 
Cinquecento titluri nobiliare și proprietăți: 
Gentille Bellini, Mantegna, Tiziano au devenit conți 
sau cavaleri; alții au primit însărcinări municipale, 
precum Signorelli, Perugino, Piero della Francesca. 
Din 1339, când câțiva artiști au înființat 
Compagnia di San Lucca, în care s-au reunit 
pictori, sculptori, miniatori, sculptori în ceară, 
maeștri în sticlă și cristal până la sfrșitul secolului 
al XV-lea, artiștii au parcurs un drum anevoios în 
recunoașterea propriilor calități și a unui statut 
propriu de către  societate. Artiștii au ieșit la 
lumină și s-au impus definitiv în momentul în care 
au început să fie plătiți cu florini de aur și nu cu 
mărunțiș. 
 
 
IV.PRODUCȚIA DE ARTĂ „MINORĂˮ 
   

n Quattrocento comenzile de artă „minorăˮ 
sunt predominante față de marile comenzi. 
Se explică astfel de ce la Florența vom întâlni 

fie mari ateliere polivalente, fie mici ateliere strict 
specializate. Niciun oraș nu se putea compara în 
producția artizanală cu Florența, cantitativ și ca 
valoare artistică: „Bunăstarea a fost reciclată și 
învestită în capital uman, transformată în 
patrimoniu al arhitecturii urbane, al artei și al 
unei tradiții artizanale niciodată egalate de 
vreun alt oraș113 (s.n., I. Gănguț). 
 
  „Cronicaˮ lui Benedetto Dei oferă o 
cantitate impresionantă de  informații despre 
familiile notabile ale orașului, despre  aspectul 
urbanistic al cetății la 1472 și argumentează 
superioritatea față de Veneția mai ales prin 
numărul mare de ateliere meșteșugărești, 84 de 
ateliere de lucrări în lemn, 54 de ateliere de 
lucrări în piatră și marmură, 83 de prelucrare a 
mătăsii, 30 de ateliere de aurari și argintari. Este 
un număr enorm, care produce o cantitate 
impresionantă de obiecte de artă de lux, de cea 
mai bună calitate. Difuzarea artei florentine în 
toată peninsula și în Europa s-a datorat în primul 
rând acestei producții de artă „minorăˮ și mai 
puțin operelor de excepție. 
 
 
 

                                                 
113 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze 
rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 
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MASACCIO- DESCO DA PARTO (TAVĂ) -1426-Wikipedia 
 

Alături de aceste ateliere specializate, găsim 
marile ateliere polivalente, cu o organizare 
complexă și reunind artiști de toate felurile. Erau 
trei ateliere de mari dimensiuni la care puteai face 
orice tip de comandă. Ele aparțineau lui 
Ghirlandaio, Pollaiolo și Verocchio și acolo puteai 
comanda de la un monument funerar colosal, până 
la bijuterii, pictură de altar, cicluri de fresce, 
desene și tipare pentru lucrări în lemn, marmură, 
piatră sau mozaic. În vreme ce Verocchio se ocupa 
de comenzile de sculptură, Leonardo da Vinci și 
Lorenzo di Credi executau comenzile de pictură. O 
notă de plată aparținând familiei Medici către 
atelierul lui Verocchio atestă că doar un sfert din 
comenzi se refereau la picturi sau sculpturi.O 
mare înflorire și căutare o au lucrările în lemn. 
Toate edificiile se construiau nu după un plan 
desenat ca în zilele noastre, ci după un model 
construit din lemn (Raffaello era un specialist 
recunoscut al acestor modele arhitectonice 
construite din lemn, unde erau necesare 
cunoștințe de geometrie, despre proporții și 
perspectivă). Alt produs cu mare căutare erau 
incrustațiile în lemn, inciziile în piatră sau în 

metale prețioase (elevii 
lui Ghiberti moșteniseră 
talentul maestrului în 
arta oreficeriei). Erau 
numeroase atelierele 
care produceau 
decorațiuni, țesături cu 
broderii, brocart cu 
modele din fire de aur și 
argint, tapiserii, obiecte 
de mare preț și de mare 
frumusețe. O mare 
dezvoltare cunoaște 
prelucrarea teracotei 
(terra= pământ, 
cotta=copt). Cel mai 
cunoscut era atelierul 
familiei Della Robbia 
care a inventat teracota 
smălțuită cu o istorie 
celebră prelungită până 
în zilele noastre. Un loc 
aparte îl ocupau vestitele 
„cassoni”, lăzi de zestre 
în care fetele tinere își 
adunau zestrea și cele 
mai de preț obiecte. Pe 
aceste lăzi se pictau 
stema familiei sau scene 
mitologice, fiind 
adevărate obiecte de 
artă. Tot ca obiect din 
universul domestic, cu o 

largă răspândire este „desco da parte”-o tavă 
pictată pe ambele fețe folosită pentru a servi 
mâncarea femeii care tocmai născuse și trebuia 
servită la pat. Pentru astfel de obiecte artistice 
erau comenzi nenumărate și se luau la întrecere 
chiar artiști consacrați precum Botticelli sau 
Filippino Lippi.  

 
 Lungul drum al recunoașterii valorii 
artiștilor în societate atinge punctul culminant în 
Renașterea matură, odată cu consacrarea celor 
mai mari nume: Raffaello Sanzio, Leonardo da 
Vinci și Michelangelo Buonarroti, când se 
împământenise deja modelul de om al Renașterii 
sub exprimarea cea mai potrivită și cea mai 
sintetică aparținând  istoricului latin Cicero-homo 
humanissimus- adică om deplin, cultivat în cel 
mai înalt grad. 
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Pendefunda ♣ Florența și Renașterea (III) de Ion Gănguț 
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