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La Galeriile Casa Dante de la Florența,  artista Elleny Pendefunda, membră a societății de belle-
arte din Florența, a deschis una dintre cele mai comentate și interesante expoziții, asociată cu 

poesii proprii din lumea angelică, codul unui mesaj din cerurile divinei comedii transpunându-se  
în spiritul universal. La vernisaj au participat, pe lângă un public larg, pictori, critici de artă, 

membri ai societății florentine de cultură și, bine'nțeles, elita franciscană a clerului de la Santa 
Croce care a patronat această mirabilă expoziție din capitala artei mondiale din centrul muzeistic 

al Toscanei. 
 

Această ediție este ilustrată cu  reproduceri după lucrări semnate de Elleny Pendefunda 
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Simbioza 
reflexivă a 
trinității 
 
 

Teoria activității reflexe se bazează  
pe trei principii fundamentale de cercetare științifică riguroasă:  

în primul rând pe principiul determinismului,  
adică al impulsului sau cauzei oricărei acțiuni sau efect determinant; 

în al doilea rând principiul analizei și sintezei,  
adică al descompunerii întregului în părți sau unități,  

urmată de reconstituirea întregului din aceste unități sau elemente; 
și în sfârșit, principiul structuralității, adică al dispoziției  

acțiunii forțelor în spațiu, al adaptării funcției la structură. 
I.P.Pavlov 

acă acceptăm faptul că noi, ca 
ființe, suntem reflectarea 
energiilor terestre și celeste 

totodată, putem înțelege de ce prezența 
noastră în natură, sub firmamentul 
luminătorilor, duce la o încărcare cu 
energii tahionice-fotonice a structurilor 
subtile cerebrale ce găzduiesc sufletul și 
spiritul pentru a completa cunoașterea 
implicită a chakrelor tălpilor (energie 
telurică) cu conștiență și conștiință 
(energie astrală). Mă întrebi, dragă 
cititorule, cum se integrează viețuitoarele 
între cele patru elemente vizibile, apa, 
focul, aerul și pământul, îmbinând 
câmpurile astrale, spirituale cu binomul 
său sufletesc și trupesc. E un singur 
răspuns, adică cel care definește 
totalitatea regnurilor, vibrația Geei și a 

luminătorilor într'un câmp emoțional și 
mental colectiv, noosul aflat sub incidența 
și protecția (binecuvântarea) Trinității 
prin Lumină (Cuvânt). Vei spune că am 
alunecat din nou în domeniul dogmatic, 
eu, cel ce se simte mereu dominat de 
liberul arbitru. Știu că Soarele (focul) este 
în permanentă relație cu structurile 
scoarței cerebrale alături de planeta 
Jupiter (discernământ și înțelegere), cea 
care împreună cu Uranus guvernează și 
conștiința (activitatea influxului axonal). 
Luna (apa) guvernează afectivitatea și 
alături de Venus planul astral și sufletesc 
(în care este implicată și planeta Marte); 
Saturn, alături de Marte concură la 
reglarea metabolismelor, la fel cum 
planeta Pluton împreună cu Venus și 
Marte guvernează activitatea endocrină a 

D 
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corpului uman. Întregul sistem nervos și 
funcțiile paranormale sunt sub influența 
planetei Neptun (la care se asociază 
Mercur și Uranus). După cum se 
demonstrează științific magnetismul, 
aurorele, forma pământului pendente de 
Soare, mareele și comportamentul fiin-
țelor sub  Lună (modulând apa regnuri-
lor), asemănător este relevată legătura 
biocâmpului teluric cu poziția constela-
țiilor prin interferențe gravitaționale, 
magnetice ori electrice. Există, deci, un 
cumul vibrațional al universului receptat 
la nivelul rețelelor subcorticale deter-
minat de lumina primordială asupra 
funcțiilor organismului uman. Toate, 
simplist, sunt arcuri reflexe moderate și 
modulate de limbajul luminii. Sinele de 
care vorbim atât de frecvent (cuante de 
emoții și gânduri, vise și viziuni) e parte 
din Cel Universal (Dumnezeu). Calea 
acestui adevăr se strecoară în geometria 
sacră, concentrică și în spirale, în treptele 
așa-ziselor ceruri pe care au încercat să le 
descrie cărturarii din cele mai vechi 
timpuri, unele ajunse până la noi 
interpretate uneori eronat sau ascunse în 
arcane presupuse oculte. De aceea 
consimt că trebuie dezlegat tâlcul acestui 
sistem viu și complex care ne înconjoară 
și în care ne integrăm și care ne obligă să 
trăim deplin din toate punctele de vedere. 
Rosicrucienii extrag din afirmația cristică 
explicația faptului că noi și Tatăl una 
suntem. Cunoașterea Lui depinde de 
modul în care tălmăcim îndemnul de a ne 
cunoaște pe noi înșine.  

Cercetând corpul uman, lumea ştiinţei 
a ajuns la concluzia că, o dată cu timpul, se 
dezvoltă şi conştiinţa, crezându-se că 
creierul este organul care produce 
conştiinţa. De fapt, știm, creierul nu este 
creatorul conştiinţei, ci doar instrumentul 
ei. Inteligenţa este ceva deosebit, așa cum 
am menționat în prelegerile anterioare, 
fiind independentă de creier. La naştere, 
inteligenţa este moştenită prin 
reîncarnare împreună cu sufletul, dar în 
perioada copilăriei aceasta nu se poate 

manifesta complet, căci structura fizică a 
creierului nu este suficient dezvoltată. La 
maturitate, omul îşi poate pune în 
evidenţă inteligenţa, pentru că instru-
mentul care o transmite - creierul - şi-a 
desăvârşit structura. La bătrâneţe, acesta 
pierzând din calitate, expresia inteligenţei 
se modifică, păstrând și chiar amplificând 
funcțiile conștienței, dar cu precădere la 
oamenii care continuă antrenarea 
spiritului și continuă ascensiunea pe 
treptele cunoașterii. Prin deces, structura 
creierului se distruge, iar conştienţa nu se 
mai poate manifesta fizic, fapt ce duce la 
ideea că ea se pierde, ceea ce este complet 
eronat. Așadar, reîncarnarea reprezintă 
actul prin care un spirit omenesc revine 
din lumea astrală într-un nou corp fizic 
potrivit stadiului său de dezvoltare. 
Fenomenul acesta are loc în tot universul, 
în natura intreagă, nu numai în regnul 
uman. În orice formă de viață există un 
suflet care se află pe drumul evoluției, al 
perfecțiunii. El se servește de respectiva 
formă fizică pentru a câșiga cunoștiinte 
despre lumea fizică și a se integra în 
reflexele lumii terestre. Corpul uman fiind 
instrumentul cel mai pefecționat al 
viețuitoarelor de pe Pământ, permite 
manifestările cele mai înalte ale funcțiilor 
creierului, pe care, însă, nu le găsim la 
regnurile inferioare, deși, trebuie să 
recunosc, integrarea lor cosmică respectă 
legile universale. Cu cât monada noetică 
este mai evoluată, cu atât perioada de la 
moartea fizică și până la reîncarnare este 
mai lungă, după învățătura rosicruciană 
cam la 144 de ani, însă există și cazuri de 
reîncarnări imediate. Marele scop al 
reîncarnării este, deci, evoluția acestei 
entități și de predestinarea înscrisă în 
mesajul mnemic al universului. 

După unii autori putem clasifica 
ființele în trei categorii. Prima cuprinde 
creaturile pe care lipsa de lumină, de 
știință, de conștiință ori de moralitate le 
impinge spre rău, fiind adepte ale 
fărădelegilor și întruparea lor se face în 
condiții care îi obligă să sufere pentru a 
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plăti și a repara trecerile lor anterioare 
prin lumea materială. A doua categorie 
cuprinde ființe care încearcă să dezvolte 
calități și virtuți pentru a putea să 
amelioreze datoriile acumulate în trecut și 
să se elibereze, dar care au nevoie de 
treceri multiple pentru a reuși. Iar a treia 
categorie reprezintă reîncarnarea acelora 
care au revenit pe Pamânt pentru a 
săvârși anumite misiuni și pe care 
îndeplinindu-le nu mai sunt obligate să 
revină niciodată, beneficiind de libertate 
infinită ori, având milă și compasiune 
pentru oameni, părăsesc această stare 
minunată pentru a veni de bună voie să'i 
ajute printr'o muncă spirituală, acceptând 
chiar martiriul, sacrificiul. Orientul între-
vede aceste situații prin analiza karmei, 
dragostea, generozitatea, bunatatea, mila, 
iertarea și toleranța fiind doar o parte din 
virtuțile ce se opun egoismului, avariției, 
înșelăciunii, urii. În sprijinul teoriei 
reîncarnării vine și constatarea că geniile, 
în general, nu au dat naștere la copii cu 
aceeași inteligență, ceea ce reduce 
importanța zestrei genetice, atât de 
acceptată de știința modernă. Aceasta din 
urmă, genomul, posedă informația 
dezvoltării structurale a corpului și 
matricei ce urmează să primească 
simbioza cu sufletul menit la naștere. 
Multiple reîncarnări au fost puse în 
evidență sub hipnoză, prin experiențe de 
regresie în timp. În această întoarcere în 
timp, subiectul se vede pe sine privindu-
se din exterior, tot ceea ce'și amintește 
fiind descris la modul prezent ca și când 
evenimentele s'ar petrece la momentul 
prezent. Memoria vieților succesive nu se 
amestecă, ea se păstrează și furnizează 
date pe perioade bine definite din fiecare 
viață. Este asemănător cu relatarea celor 
care au avut parte de moarte clinică și s'au 
întors pentru a continua menirea pentru 
care au fost trimiși în acel trup. Noosul, 
Spiritul Suprem, acest computer universal 
calculează câți oameni trebuie să coboare 
pe Pământ și numărul de ani pe care să'i 
petreacă acolo. Nimic nu e întâmplător. 

Până și Isus a apărut la momentul astro-
logic și în epoca favorabilă pentru 
coborârea Sa pe Pământ. Trama energe-
tică, noetică deține moștenirea toturor 
informațiilor din trecut și viitor a evoluției 
monadelor și astfel îngerii ori alte ființe 
invizibile (ferice de cei care afirmă că le 
cunosc numele ori starea!) supraveghează 
îndeplinirea destinică a locului, timpului, 
tărâmului terestru unde și când au loc 
reîntrupările. Toată tema astrală a unei 
monade corespunde exact cu sinteza 
metempsihotică a altor prezențe vizibile, 
definind fericirea ori suferința, să încheie 
brutal viața sau să participe la ridicarea sa 
în alte dimensiuni. 

 “Înainte ca soarele să se culce, 
împacă-te cu fratele tău”; deci înainte ca 
această încarnare să se încheie trebuie să 
intri în armonie și să repari răul pentru a 
obține pace în cercul următor, în clopotul 
cel nou accesat în viitor sau trecut. Prin 
muncă, gânduri și rugăciuni destinul 
sufletului migrator se poate schimba. 
Îndrumarea cristică ascunde un adevăr 
definitoriu. Azi suntem ceea ce am fost ieri 
și mâine vom fi ceea ce suntem azi. 
Contemplăm, medităm și realizăm o 
comuniune cu oamenii și lumile cosmice. 
Aceasta este splendoarea care se poate 
opune forțelor negative și distructive. 
Gândurile și dorințele conștienței purifică 
și controlează viața instinctuală prin 
fenomene afective și armonii spirituale 
care coincid cu atmosfera divină a vieții. 
De aceea credințele și mișcările oculte ale 
luminii insistă asupra adevăratelor căi din 
știința inițiatică. De ce religiile contempo-
rane se apleacă prea mult asupra răului, 
limitând posibilitatea cunoașterii de sine 
și realitatea posibilităților de ameliorare 
destinică? Nu mă hazardez să răspund. Tu, 
cititorule, știi adevărul care răspunde 
întrebării mele retorice. Providența este 
un destin, dar de o altă manieră: și în ea 
totul este determinat prin sacrul Cuvânt, 
prin informația luminică a reflexelor 
Trinității.  

●
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Albert EINSTEIN 

 

 

 

 

 

The World  
As I See It 
 

 

 hundred times every day I remind myself that my inner and outer life depend 
on the labours of other men, living and dead, and that I must exert myself in 
order to give in the same measure as I have received and am still receiving. I am 

strongly drawn to the simple life and am often oppressed by the feeling that I am 
engrossing an unnecessary amount of the labour of my fellow-men. I regard class 
differences as contrary to justice and, in the last resort, based on force. I also consider 
that plain living is good for everybody, physically and mentally. 

chopenhauer’s saying, that “a man can do as he will, but not will as he will,” has 
been an inspiration to me since my youth up, and a continual consolation and 
unfailing well-spring of patience in the face of the hardships of life, my own 

and others’. This feeling mercifully mitigates the sense of responsibility which so easily 
becomes paralysing, and it prevents us from taking ourselves and other people too 
seriously; it conduces to a view of life in which humour, above all, has its due place. 

he ideals which have lighted me on my way and time after time given me new 
courage to face life cheerfully, have been Truth, Goodness, and Beauty. Without 
the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupation with the 

objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would 
have seemed to me empty. The ordinary objects of human endeavour—property, 
outward success, luxury—have always seemed to me contemptible. 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    
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RRReeecccvvviiieeemmm   pppeeennntttrrruuu   țțțaaarrraaa   
pppiiieeerrrddduuutttăăă   

 
 

Căram pumni de pămînt dintr-o țară în alta, 
le vărsam în grămăjoare mai mari și mai mici în piața publică.  
Cu ochii ațitiți la cer, ne rugam în fața steagurilor 
mereu coborîte în bernă 
la morții noștri rătăciți în cer 
să coboare din nou pe pămînt, 
sfințind țărîna pe care le-o așterneam la picioare. 
 
Scormoneam mereu sub trunchiurile copacilor, 
brazi și molizi, și stejari cu coroana arzîndă: 
le pipăiam cu buricul degetelor rădăcinile 
ca pe niște frînghii, ca pe niște artere  
(sau ca pe niște corzi de harfă la care trebuia să cîntăm) 
stăteam cu urechea ciulită la foșnetul frunzelor 
și la cîntecul păsărilor pitulate printre crengi; 
priveam luna și semnele zodiacale,  
Calea lactee încrustată 
în palmele noastre bătătorite de muncă; 
odată cu pămîntul aduceam  
și firele de iarbă răsărite pe cîmp, 
norii îi mutam dintr-un loc în altul, și vîntul; 
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număram totul – fiecare pumn de pămînt 
trecut dintr-o parte în alta a graniței  
îl consemnam aliniindu-l frumos în coloanele unui catastif 
deschis la o pagină moartă. 
Vameșii ne priveau în treacăt 
consemnînd în registrele lor 
sacii de pămînt cărați cu migală. 
Coloane de cifre răsăreau în registre, 
aliniindu-se ca niște soldați înainte de luptă; 
cîinii adormiți pe fîșia arată își ridicau botul 
adulmecîndu-ne de departe umbra, 
lătrau scurt și lugubru, 
după care se cufundau din nou într-un somn 
ce nu avea parcă nici început și nici sfîrșit. 
 
Odată cu pămîntul căram și firele de iarbă, 
clamele de păr și mucurile de țigari adunate de pe străzi, 
duceam într-o parte și alta 
mormintele morților noștri 
ca să ne binecuvînteze țărîna, 
duceam și apele, și vîntul, 
momeam norii de pe cer  
și păsările ce-și fîlfîiau aripile 
deasupra sîrmei ghimpate; 
dresam porumbeii călători să facă drumul 
acolo și îndărăt; le legam sub aripi cenușa 
străbunilor adunată în urne ce fumegau încă, 
le legam de gheare bucăți de prapuri și cruci 
și le trimiteam ca pe niște soli,  
ca pe niște arhangheli luminoși 
în țara străină și apoi îi chemam înapoi. 
 
Cărînd saci de pământ dintr-o parte 
în alta, refăceam țara noastră din vis, 
țara noastră pierdută, pe care dușmanii noștri 
nevăzuți ne-o traseră de sub picioare 
ca pe un preș, transformînd spinările noastre 
în cîrpe, în mopuri de șters murdăria și praful; 
cărînd pămînt cu sacii și pumnii,  
le arătam copiilor noștri, 
celor născuți și celor nenăscuți încă, 
calea cea dreaptă ce duce spre lumină; 
înarmați cu credință și răbdare, 
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înaintînd un pas și făcînd doi îndărăt, 
apoi iarăși înaintînd, și iarăși retrăgîndu-ne, 
reușisem să-i îmblînzim încetul cu încetul 
pe dușmanii noștri 
ce-și făceau simțită prezența în umbră… 
 
 
Singurii dușmani rămăserăm noi înșine, 
căci ceea ce clădeam ziua, 
noaptea distrugeam, ca niște somnambuli, fără milă, 
călcam în picioare pămîntul cărat, 
adus cu trudă în saci și în pumni peste graniță,  
adunîndu-l în căuș îl duceam îndărăt, 
strecurându-ne umbrele prin sârma ghimpată; 
tîrîndu-ne în genuchi 
pe urmele strămoșilor cărora le 
luam, fără să ne dăm seama,  
pămîntul fumegînd de sub creștet, 
pentru a-l duce în țară străină 
și-a-l așeza în fața steagurilor coborîte în bernă. 
Închinîndu-ne la idoli străini cu picioare de lut, 
îl duceam îndărăt sub privirile pline de ură 
ale cîinilor ce-și făceau  
somnul de veci tolănți pe fîșia arată. 
 
 
Tinerii se lăsau în genunchi 
în fața urnelor; rotulele lor pîlpîiau 
ca niște candele aprinse de lumina 
lunii: îndepărtîndu-ne în noapte, 
le spuneam: „Pentru voi am adus 
pămîntul acesta, pentru voi am îndurat 
umilința și frigul unor vieți fără rost, 
ca să aveți parte de o viața mai bună…” 
Iar ei, renunțînd o clipă la plăceri, la tinerețea lor zbuciumată, 
se gîndeau la noi, la vitregiile sorții  
pe care le-am avut de îndurat,  
și se rugam pentru noi, pentru liniștea noastră, 
pentru bucuria pe care trebuia s-o simțim 
înainte ca firele de nisip ale vieții 
să ni se scurgă din clepsidra desenată în palmă; 
părul lor, ochii lor luminau 
ca niște led-uri în noapte. 
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Căram pumni de pământ dintr-o țară în alta, 
găseam într-o parte cîte un braț, , 
în altă o claviclulă cu epoleți  
sau o gambă cu tot cu vipușcă; 
într-o parte găseam o sabie, 
în alta un tun sau o pușcă;  
pe toate le înghesuiam în saci împletiți din rafie 
le luam cu noi peste graniță 
plecînd pe urmele cailor morți 
luminați de razele reci ale lunii 
ce ne lungea umbrele 
proiecându-le pe fîșia proaspăt arată. 
 
Timpul părea că se oprise în loc, 
iar spațiul se revărsase scurgîndu-se 
tăcut dintr-o parte a clepsidrei în alta; 
eram aici și dincolo, 
plecînd rămîneam pe loc; 
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întorcîndu-ne, ne regăseam siluetele  
ghemuite în jurul focurilor 
pîlpîind tăcut în piața publică: 
tot ce era aici, se afla și dincolo 
schimbat într-o oarecare formă. 
Cine suntem noi? ne întrebam 
și rămînem cu întrebările  
în palmele răsfirate peste 
chipurile noastre contorsionate de teamă. 
 
Reclamele luceau stins 
luminînd capete îngenuncheate ale mulțimii. 
Îmbrăcați în veșminte strălucitoare, 
idolii cu picioare de lut 
își ridicau fața din cenușă. 
Ne tîram scheunînd ca niște cîini 
la picioarele lor înfășurate 
în steaguri fumegînde,  
uitînd de Dumnezeul nostru bun, 
uitînd de noi și de țară, 
în timp ce pămîntul cărat 
se transfroma într-o mîzgă cleioasă, 
ne ungeam trupul cu el, 
încingînd un dans în jurul 
idolilor ce vegheau groapa comună…. 
 
Cînd treceam înapoi cu pumnii strînși  
granița, veneau vameșii buni 
și ne dezlegau desăgile,  
scormoneau ca niște cîini în pămîntul 
pe care-l duceam îndărăt (aici și acolo 
ne era țara promisă; aici o jumătate de rai, 
și o jumătate de iad, 
dincolo altă jumătate) 
purtată de balanțele unei sorți 
ce nu vroia sa se încline 
nici la stînga, nici la dreapta, 
și rîul ca un braț retezat de la cot, ca o cumpănă ruptă 
albea în lumina calmă a lunii, 
scuturîndu-și ciuturele goale; 
ne desfăceam sacii, traistele, sacoșele murdare, tagîrțele pline 
de oseminte și pumnii plini de pămînt. 
Ne întrebau ce ducem cu noi, 
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iar noi, bîlbîindu-ne, răpundeam că nimic, 
ei însă nu se lăsau convinși 
cu una cu două și desfăcîndu-ne pumnii 
găseau cîte un ochi mort, înghețat, 
cîte ureche murdară de var sau țărînă 
sau câte un nor agățat de un horn, 
câte o umbră prelinsă pe străzi, 
din care răsăreau degete de om, 
gheare de vultur și .gheare de cîine. 
 
Ei, vedeți, ne spuneau  
rînjind pe sub mustăți, 
de ce ne mințiți, de ce vreți să ne duceți în eroare?! 
Și în timp ce noi, poticnindu-ne, bîiguiam cuvinte 
fără sens, căutînd în minte un răspuns cît de cît plauzibil, 
ei ne închideau în tăcere pumnii la loc, 
și lîngă ochiul mort îndesau și unul de sticlă. 
Să mergeți pe drumul vostru, ne îndemnau, 
orbecăiți în continuare prin beznă, 
nicăieri nu veți găsi țara pe care o căutați, 
țara voastră din vis, țara voastră eternă, 
peste tot pe unde veți duce, 
veți da numai de beznă… 
 
Printre ochii orbi strînși în pumni, 
noi ascundeam și cîte un zar, 
cîte un ochi viu ce ne putea schimba destinul. 
Băteam zarurile în palmă 
și le aruncam la picioarele idolilor falsi, 
la picioarele manechinelor 
potopite de reclame, 
sperînd de fiecare dată  
ca din cupa palmelor noastre 
să se rostololească ochiul câștigător, 
ochiul menit să ne lumineze destinul; 
de fiecare dată însă din căuș 
se rostoleau zornăind surd 
ochii orbi, ochii nemișcați, acoperiți de-o peiculă albă, opacă, 
care ne priveau fără să ne vadă 
și înlăuntrul cărora imaginea noastră răsturnată 
se proiecta peste lume; 
trăiam o nesfîrșită și dulce iluzie. 
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Reclamele luceau stins 
luminînd capete îngenuncheate ale mulțimii. 
Îmbrăcați în veșminte strălucitoare, 
idolii cu picioare de lut 
își ridicau fața din cenușă. 
Ne tîram scheunînd ca niște cîini 
la picioarele lor înfășurate 
în steaguri fumegînde,  
uitînd de Dumnezeul nostru bun, 
uitînd de noi și de țară, 
în timp ce pămîntul cărat 
se transforma într-o mîzgă cleioasă, 
ne ungeam trupul cu el, 
încingînd un dans în jurul 
idolilor ce vegheau în beznă. 
Fără să ne dăm seama,  
noi singuri ne ignoram soarta, 
cărînd pămînt dintr-o țară în alta, 
ne săpam și într-o parte 
și în cealaltă parte a rîului groapa comună. 
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               Gheorghe Andrei NEAGU 
 

Tristeţea lui Dumnezeu 
 

 
rist, Dumnezeu se uita la maldărul de 
hârtii de la picioarele tronului său, semn 
că  muritorii încă n-aveau încredere în 

forţa cuvântului sau a gândului. 
Degeaba se străduiseră slujitorii de pe pământ 

să-i convingă că El le percepea şi gândurile nu 
numai faptele. Se pare că muritorii aveau nevoie 
de o dovadă scrisă.  

Unii ceruseră şi o ştampilă de la heruvimii ce-l 
slujeau cu credinţă. Numai că aceştia o rătăceau 
mai tot timpul. 

  Dumnezeu se ridică trist de pe tronul celest şi 
împinse cu toiagul  maldărul de hârtii. Ar fi putut 
păşi peste ele hieratic dar îi era lene. Erau 
reclamaţii la adresa Sf. Petru. Se înmulţeau de la o 
zi la alta. Raiul devenise aproape gol. Sf. Petru 
devenise atât de exigent, încât umpluse Iadul până 
peste poate. O vânzoleală nefirească se stârni din 
senin în împărăţia întunericului. Câţiva drăcuşori 
se adunaseră deja în jurul celei recunoscute drept 
Talpa Iadului, care cu formele ei voluptoase ştia 
să-i ademenească acolo unde îşi dorea ea.  

 - Ce vreţi voi, fiii mei, să vă lăsaţi conduşi 
de toanele acestui Petru, care-şi bate joc de 
împărăţia noastră? 

 - Aşa e, aşa e!, spuneau încornoraţii cu 
feţele triste. 

 - Voi nu vedeţi că nu mai avem loc nici de 
smoală în cazane? Iar smoala aţi început să o 

refolosiţi de atâtea ori încât nu mai are efect. Am 
ajuns să-i pârpălim aproape pe uscat pe păcătoşi! 

 - Aşa e, aşa e!, murmurară ei semeţindu-şi 
corniţele. Le apărea din ce în ce mai limpede 
gândul că trebuiau să facă un lucru nemaifăcut, să 
se revolte. Belzebut se ivi pe neaşteptate de 
undeva, de unde nu se putea ghici.  

 - Ce-i cu voi aici?, se încruntă ei 
intimidându-i. Nimeni nu rosti ceva.  

 - Au venit şi ei pe la mine!, zise Talpa 
Iadului, legănându-şi nurii în faţa stăpânitorului. 
Aşa făcea ori de câte ori simţea pericolul plutind în 
aer. Aşa reuşise să treacă de cele mai grele 
primejdii. În faţa ei nici măcar Scaraoțchi nu 
rezista.  

 - Am întrebat ce-i cu voi aici?,îşi rosti 
acesta  şi mai ameninţător întrebarea. 

 - Păi, nu ţi-am spus că au venit în vizită? îl 
întrerupse ea simţind primejdia plutind în aer. 
Drăcuşorii îşi băgară corniţele între umeri, 
risipindu-se care încotro. 

 - Tu să-mi spui! insistă Belzebut după ce 
rămaseră singuri. Ştia că de la ceilalţi n-avea cum 
să capete răspuns.  

 - Erau trişti, obosiţi şi nemulţumiţi! 
 - Iată uite, după ce le-am dat de muncă din 

belşug, au ajuns să se plângă! 
 - De fapt se plângeau de calitatea muncii. 

Înghesuiala din cazane i-a făcut să nu mai aibă loc 
de smoală, de-au ajuns păcătoşii să fie mai mult 

T 
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copţi decât fierţi, mai mult prăjiţi pentru păcatele 
lor. Şi au dreptate. Tu nu simţi ce miros greu de 
prăjeală s-a lăsat în împărăţia noastră? Am 
informaţii că mirosul a ajuns să treacă în împărăţia 
cerurilor. Nu ştiu când Dumnezeu va sesiza 
duhoarea.  

 - Şi cum vezi tu rezolvându-se soluţia? 
 - Nu ştiu! Dar pentru a preveni o revoltă 

trebuie să mergi la Dumnezeu să vezi, să cauţi o 
soluţie, îl îndemnă Talpa Iadului. 

 - Şi cât o să lipsesc, voi să vă ţineţi de 
prostii? Să mă trezesc în faţa faptului împlinit? Că 
ştiu eu ce-ţi poate pielea! Am mirosit eu că-mi vrei 
locul.  

 - Mă crezi chiar aşa de tâmpită? Ce, nu mă 
simt bine cu temenele ce le fac încornoraţii? Başca 
avantajele oferite de micuţi. Şi apoi nu uita, eu sunt 
Talpa Iadului. Şi nu pot să fiu şi una şi alta, că se 
prăbuşeşte şandramaua. Scaraoțchi nu mai zise 
nimic. O părăsi convins de adevărurile spuse de ea. 
Se îndreptă spre Împărăţia Cerurilor. Trebuia să-l 
vadă pe Dumnezeu.  

- Supusul Înălţimii Tale, Scaraoțchi, bate la 
poarta împărăţiei Tale!, trâmbiţă comandantul 
gărzii heruvimilor de la intrare. 

- Să intre!, rosti sec Dumnezeu, curios de 
venirea neprogramată a stăpânului Iadului.  

Coarnele lui Belzebut se arătară cu teamă prin 
crăpătura uşilor împărăteşti întredeschise.  

- Ce vrei?, tună Dumnezeu din Înaltul 
Împărăţiei Sale. 

- Preaputernice şi mare Stăpânitor al 
văzduhurilor! Nu mai am cazare, nu mai am lemne, 
iar smoala o refolosesc, de a ajuns să pută peste 
poate! 

- A ajuns şi la mine un iz neplăcut! 
- Doamne, mai ia din cei care mi-au fost trimişi 

spre îndreptare, pentru că i-am schingiuit cum am 
putut mai bine, ca să-i curăţ de păcate! 

- Nu pot! Du-i la judecată în faţa Sf. Petru. El 
decide! 

- Am mai fost, dar mi i-au dat înapoi. Mi-a spus 
să nu-l mai deranjez! 

- Bine, bine! Mergi la treburile tale!, îi spuse 
Dumnezeu cu amărăciune în glas. 

Jumătate din maldărul de hârtii erau de la cei 
care credeau că-şi ispăşiseră pedeapsa. Cereau 
plecarea din Iadul care devenise suprapopulat.  

- Să vină la mine Sf. Petru! zise El cu gravitate. 
Căpetenia heruvimilor îl şi trimise pe mesager să 
trâmbiţeze voinţa Domnului. Răvăşit, cu părul în 
neorânduială, năclăit de truda judecăţii, Sf. Petru 
veni de îndată în faţa Stăpânului Cerurilor.  

- M-ai chemat Doamne?, îngăimă el cu glasul 
stins şi cu genunchii lipiţi de pardoseala încăperii. 
Dumnezeu nu-i răspunse imediat. Ştia că timpul 
avea să macine şi ultimele rămăşiţe de voinţă. 
Trebuia să-l facă să înţeleagă odată pentru 
totdeauna, că nu e bine ceea ce face. 

- Ţie îţi place ce se întâmplă în Iad? 
- Dar ce se întâmplă Doamne?, îl întrebă Sf. 

Petru cu o seninătate, ce dovedea lipsă se interes.  
- A fost la mine Belzebut! Nu mai are cazane. 

Nu mai are lemne şi smoala o refoloseşte de câteva 
luni.  

- Păi, să-i mai dăm altele! 
- De unde? I-am dat lui Sf. Ilie mai toate 

rezervele pentru ca să-şi ia fulgere performante la 
carul său ceresc.  

- O, Doamne, mă cutremur, dar nu pot face 
altfel! 

- Nu poţi, sau nu vrei?, tună Domnul, vădit 
supărat.  Sfântul Petru nu-i răspunse. Ar fi vrut să 
fie nevăzut, dar cum puteai să fii invizibil în faţa 
Domnului? Aşa că lăsă şi el o vreme să treacă 
timpul, să netezească furia Domnului, ca să-l lase 
să se ducă la treburile sale. Degeaba! Vocea lui 
Dumnezeu tună imperturbabil. 

- Dai cheile lui Iisus şi te duci să faci dreptate 
pe pământ! Dar să ştii, că judecata ta nu va fi 
definitivă, Iisus va avea ultimul cuvânt. 

 
 

*** 
 
Un vuiet puternic coborî din înalturi. Nori 

negri acoperiră faţa soarelui. Tunete şi fulgere 
nemaivăzute  înspăimântară suflarea pământului. 
Părea că o urgie nemaiîntâlnită era să se prăvale 
peste toate vieţuitoarele lumii. Iar când carul Sf. 
Ilie se opri în Piaţa Sfatului Dreptăţii, coborî Sf. 
Petru. Sf. Ilie se ridică la cer, strângându-şi 
fulgerele ucigătoare, lăsând lumina soarelui să 
ajungă iar pe pământ. 

Regi şi împăraţi se închinară în faţa lui, 
recunoscându-l. Aşa ceva nu se mai întâmplase. 

- Am venit să  judec aici pe pământ, în faţa 
voastră! Am să îndrept legile strâmbe şi am să vă 
judec pe fiecare după gândul sau fapta sa! 

- Şi după gând?, mormăi unul dintre capii 
bisericii creştine. 

- Şi după! Nu scrie aşa în cărţile sfinte?, bubui 
Sf. Petru. Capetele mărimilor se aplecară fără să 
crâcnească. Un tron uriaş, pe potriva importanţei 
Marelui Judecător, fu instalat în cel mai important 
loc din lumea creştină. Prin faţa Sf. Petru începură 
a se perinda mii şi mii de fiinţe gata să se ridice la 
cer și să fie repartizate în Rai sau Iad. Şi cum Iisus 
nu avea darul de a citi gândurile Sf. Petru, acesta 
hotărî să dea fiecărui suflet câte o adeverinţă din 
care să rezulte locul potrivit  după greşeala 
comisă. Spre surprinderea lui Iisus, majoritatea 
adeverinţelor erau pentru Rai. Şi cum avea mâinile 
încă rănite, cu sângele şiroind de pe urma 
piroanelor ce-i străpunseră încheieturile, Iisus îşi 
chemă măicuţa să-l ajute. Ea îi citea repartiţia 
sufletului ce i se înfăţişa la picioarele învelite cu o 
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pătură. Din când în când, când nu era nimeni să-i 
vadă, Maica Domnului îi ridica pătura şi-i ştergea 
sângele ce-i curgea din picioare. Mai greu era când 
Iisus trebuia să meargă la toaletă. Era singurul ce 
trebuia să facă asta până şi acolo, la dreapta 
Domnului. Curând, numărul celor iertaţi de păcate 
de către Iisus cel bun şi milostiv, umplu din nou 
tăriile raiului, iar când şi Sf. Petru îi repartiza 
suflete noi tot către Rai, Dumnezeu s-a trezit iar cu 
o solicitare de audienţă de la Scaraoțchi.  

- Ce mai vrei?, tună Domnul. 
- Doamne, nu mai vreau nimic! O mulţime de 

cazane sunt goale şi tu Doamne, trebuie să ştii 
astea. Nu mai am fochişti iar calupurile de smoală 
s-au întărit până şi între cazanele de sub care s-a 
stins focul! De aceea rogu-Te Doamne să-mi dai 
nişte fochişti prin transfer din Rai! 

- Asta-i bună! Când era Sf. Petru, te plângeai că 
băgai prea mulţi într-un cazan, iar acum cu Iisus ai 
cazanele goale. 

- Păi dacă şi Sf. Petru îi trimite de frica  Ta tot 
în Rai, iar Iisus i-a repartizat pe toţi cei ispăşiţi de 
la mine tot în Rai, de unde Doamne să mai am 
parte de cele trebuincioase împărăţiei mele?, se 
plânse Scaraoțchi cu glas prefăcut. Dumnezeu îşi 
sprijini capul pe braţul stâng. Barba albă îi atârna 
până de dincolo de genunchi. Bătu din sceptru cu 
furie.  

- Du-te în împărăţia ta şi fă-ţi treaba! 
Belzebut dispăru înspăimântat. Niciodată 

Dumnezeu nu s-a  înfuriat în faţa unui slujbaş, cu 
atât mai mult în faţa lui. 

- Cheamă-l la mine pe Sf. Ioan Gură de Aur!, 
zise El heruvimilor, ce-i vegheau în permanenţă 
existenţa. Ştia că Sf. Ioan era de departe un înţelept 
şi un mare iubitor de adevăr. Trebuia să ia o 
măsură extremă. Să-l dea afară pe Sf. Petru din 
orice dregătorie.  

- M-ai chemat Doamne? 
- Da Ioane! Te ştiu înţelept şi cu un grai blând 

şi dulce. De aceea îţi spunem Gură de Aur! De 
aceea cred că porunca mea va fi mai lesne 
înţeleasă de Sf. Petru, care n-a înţeles să se 
îndrepte. A intrat frica în oasele lui şi mă 
îngrijorează. Şi dacă la poarta Raiului îmi izgonise 
toate sufletele în Iad, acum am ajuns să dau prin 
transfer Iadului suflete din Rai, pe post de fochişti. 
Pe fiul meu nu-l pot pedepsi, el a luat pe umerii săi, 
păcatele întregii lumi şi sângerează şi astăzi. De 
aceea, îţi poruncesc, să-l faci pe Sf. Petru să 
înţeleagă că nu mai am nevoie de serviciile sale! Ia-
l pe Sf. Ilie şi du-te pe pământ  şi spune-i asta. 

- Şi o să rămână şomer? Aș fi primul sfânt 
şomer!, rosti cu blândeţe Sf. Ioan. 

- Ghinion! Şi sfinţii trebuie să dea socoteală 
pentru păcatele lor! Altfel cum s-ar mai fi îndreptat 
vreodată?, tună Domnul. Sf. Ioan se retrase de-a-
ndărătelea, având capul plecat. Era riscant să mai 
continue dialogul cu Dumnezeu. 

 
 

*** 
 
Vestea îl copleşi pe sf. Petru. De  măreţia 

chipului său de judecător al lumii se alesese praful. 
Se aşeză la un rând întâlnit în cale, cu sacoşa din  
fire împletite în mână . Dimineaţa venea laptele şi 
iaurtul şi trebuia musai să apuce şi el două 
borcănele de iaurt. Dacă s-ar fi terminat, ar fi ajuns 
la capătul puterilor. 

- Stai maică  la rând? îl boscorodi o bătrână 
zăngănind din borcanele de sticlă aduse la schimb. 
Pentru că aşa era, dacă nu aveai borcane la schimb, 
vânzătoarea se uita chiorâş şi te aştepta să-ţi iei 
angajamentul că ai să i le returnezi. Sf. Petru nu-i 
răspunse. O lăsă să-i treacă în faţă, aşteptând 
răbdător, să se deschidă alimentara. Când s-a 
deschis, un murmur surd a cuprins mulţimea de la 
un capăt la celălalt al cozii. Mirosea a mişcare. De 
undeva, de nicăieri, două ţigănci cu câte un 
dănciuc în braţe s-au înfipt direct în fruntea cozii, 
cerând nici mai mult nici mai puţin decât cinci litri 
de lapte şi zece borcănele de iaurt. De sub pestelca 
înflorată, una dintre ele a scos un pumn de bani 
soioşi imprimaţi cu chipul lui Tudor Vladimirescu.  

- Stai la rând cucoană!, îi zise bătrânica. 
- Cucoană-i mă-ta! Iar la rând nu stau pentru 

că am un copil în braţe!, ricană ţiganca zgâlţâindu-
şi puradelul, care începu să urle.  

- Nu-ţi dau decât doi litri de lapte şi patru 
borcănele!, îi zise vânzătoarea. 

- Dar de ce fa? Tu nu vezi că suntem surori la 
ghiuluri ! îi zise piranda făcând aluzie la 
asemănarea izbitoare a bijuteriilor de aur turcesc, 
ce strălucea pe mâinile lor. Restul cozii era 
resemnat. Se obişnuiseră oamenii şi cu raţia şi cu 
tupeul ţiganilor şi cu pierderea timpului la coadă 
în ploaie sau în zăpadă. Scăpau de ţigani numai 
când era gerul mare, viscolul tare sau căldura 
insuportabilă. Atunci  comoditatea ţigăncilor le 
făcea să nu mai vină cu obrăznicie în capul cozii.  

Sf. Petru începu să înţeleagă pe propria-i piele 
cum era să fii egal cu toţi în faţa Domnului. E drept 
că unii „erau mai egali decât alţii”, dar şi aici tot în 
numele conceptului egalităţii se lucra. Cu două 
persoane înainte de a-i veni rândul, iaurtul se 
terminase. 

- Lua-v-ar dracul! zise baba târşindu-şi 
picioarele betege prin faţa alimentarei. Sf. Petru se 
mulţumi cu o sticlă de lapte. Atât era raţia pentru o 
persoană pe zi. Vânzătoarea i-ar fi dat mai mult 
simpaticului bătrânel dacă ar fi avut ambalaj la 
schimb. N-avea.  

- Următorul! zise vânzătoarea privindu-l pe 
bătrân cu o urmă de regret în suflet. „Dar dacă nu 
mi-a cerut? îşi găsi ea repede alinarea, fără să se 
întrebe ce era de capul bătrânului. Abia mai târziu, 
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după ce se obişnuise cu venirile lui matinale, 
începu să se întrebe, de ce nu-i cerea încă o sticlă 
de lapte, mai ales că-i adusese de fiecare dată 
ambalajul. Dar nu-i cerea. Venea cu o faţă tristă, ce 
te deprima. Vânzătoarea începu să întrebe în 
stânga şi-n dreapta. Nimeni nu putu s-o 
desluşească. Au aflat că dormea în curtea unei 
biserici. Ar fi vrut să discute cu parohul despre 
bătrânul acela cu faţa luminoasă. Dar preotul 
refuza orice dialog. Era încă înspăimântat. Făcuse 
destulă puşcărie după ce fusese prins ascultând la 
radio Vocea Americii . Aşa că zvonurile au dispărut 
uşor, uşor aruncând în derizoriu existenţa 
bătrânului cu înfăţişare de patriarh. E adevărat că 
barba era mai colilie şi că straiele erau roase şi 
decolorate de timp. Dar mersul îi rămăsese la fel 
de impunător. Din când în când tăia lemne la 
biserică sau prin vecini, fiind răsplătit de cele mai 
multe ori cu bani. Părintele îi dădea din colivele 
credincioşilor. Uneori, bătrânul era zărit prin 
curtea spitalului, sprijinind bolnavii în mersul lor 
anemic pe alei. Alteori era zărit prin cartierul 
zarzavagiilor cărând apă cu căldarea într-un ritm 
constant. Părea neobosit.  

- Ai tăiat lemnele? îl întrebă prelatul pe bătrân. 
- Da părinte, dar mai tai! zise el apucând 

toporul. Se simţea sfârşit. Nu mai avea putere. I se 
părea că preotul întinsese prea mult coarda. Nu se 
aşteptase la atâta chin.  

- Lasă toporul, m-am gândit să facem un sfat al 
bătrânilor, al înţelepţilor, să judecăm împreună 
păcatele acestor muritori, îl surprinse popa. Sf. 
Petru îşi arăta mirarea. 

- Iarăşi judecată? 
- Ce nu-ţi convine? Nu şti că oricum vor fi 

judecaţi de Sf. Petru?, îi zise părintele. 
- Ba nu, acum vor fi judecaţi de Fiul Domnului. 

Sf. Petru a fost izgonit şi se află în faţa ta. 
- Cum? Faci un mare păcat dacă te dai drept Sf. 

Petru.  
- Eu chiar sunt! Dar am tăcut, să nu produc 

tulburare printre muritori! 
- Şi atunci, de ce nu-i judeci aici pe pământ, pe 

muritori? 
- Pentru că m-am săturat să tot judec. Dacă-l 

supăr iar pe Dumnezeu? 
- Voi fi alături de tine! Te voi ajuta atât cât pot. 

Am învăţat multe din cărţile creştine, mai ales de 
când am fost închis la canal.  

- Şi de unde ştii dacă-l nu-l vom mânia pe 
Domnul? 

- Sfintele Scripturi îmi vor fi mereu alături.  
- Să nu uiţi asta! Şi să nu mă laşi să mă 

depărtez pe căi greşite în judecăţile mele. Preotul 
se retrase cu o smerenie în gesturi şi pe chip cu 
greu stăpânită. A doua zi era sfârşitul Postului cel 
Mare. Enoriaşii aveau să vină să se spovedească şi 
să se împărtăşească. Într-adevăr, când credincioşii 
s-au dus la uşa altarului, aşa cum se obişnuia, au 

dat de un bătrân cu o barbă lungă şi albă, ce şedea 
pe un scaun de parcă n-ar fi fost pregătit să le ierte 
păcatele. Din spatele lui, preotul îi îmbărbăta, 
spunând: 

- Este Sf. Petru şi a pogorât printre noi să ne 
ierte de păcate. Apoi, enoriaşii îşi rosteau cele 
cuvenite drept răspuns întrebărilor rostite de cel 
ce-şi spunea că ar fi Sf. Petru.  

- Dumnezeu să te ierte, pentru că eu te-am 
iertat creştine! îi asigura bătrânul făcând semnul 
crucii, lăsându-se sărutat pe mână. Evlavioşii, după 
ce ieşeau în curte, erau buimăciţi. 

- O fi Sf. Petru, cumetre?, îi zise una vecinului 
cu care păcătuise de nenumărate ori, bucuroasă că 
a fost iertată.  

- Nu ştiu fa! Zi bogdaproste că te-a iertat. Că eu 
nu mă duc să mă spovedesc. Mi-e frică să mint! 
zise el făcând aluzie la faptul că ea îi ascunsese 
bătrânului păcatul. Cum, necum, vestea se 
răspândi cu iuţeală. Noaptea îl prinse pe bătrân 
blagoslovind şi iertând în stânga şi în dreapta.  

                   

*** 
 
Iisus se trezi chemat în faţa Domnului mai 

repede decât s-ar fi aşteptat. Mergea cu greutate, 
lăsând în urma lui picături de sânge.  

- M-ai chemat Tată? 
- Da fiule! Îmi dau seama că am greşit 

punându-ţi pe umeri povara judecăţii. Tu ai doar 
simţământul jertfei. Tu nu şti să desluşeşti răul de 
bine şi-i consideri pe toţi asemenea ţie, luând pe 
umerii tăi povara păcatelor tuturor.  

- Păi, nu asta mi-ai spus Doamne? Nu de asta 
m-ai lăsat să fiu jertfit?  

- Da, fiule, dar a devenit Raiul suprapopulat, 
iar Iadul mai are puţin şi-şi dă duhul. Nici 
aranjamentul cu Scaraoțchi de-ai transfera din 
când în când nişte fochişti nu-mi mai convine. E 
din ce în ce mai greu să găsesc înţelegere. Tu n-ai 
cum să mă înţelegi! 

- Porunceşte, Doamne! 
- Apoi o să te iau iar de-a dreapta mea, să te 

ajut atât cât o să pot să duci povara păcatelor 
lumii! 

- Cum spui , Doamne! 
- Apoi aşa spun! Şi  s-o scutesc şi pe Maria de 

chinul grijii rănilor tale.  
-. Şi o să-l chemi pe Sf. Petru înapoi? îl întrebă 

Iisus cu speranţa împăcării veşnice din sufletul lui.  
- N-am încotro! Aşa am rânduit eu lumea. Cred 

că a învăţat şi el câte ceva de pe urma izgonirii.  
- Cum spui tu Tată! 
Dumnezeu îl privi cu blândeţe. Întotdeauna a 

încercat să-l aibă lângă El, întotdeauna a încercat 
să-i uşureze povara nefiind convins că a putut să 
facă cu adevărat mai mult pentru asta. Şi apoi 
începuse să se simtă singur. Şederea lui Iisus în 
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locul Sf. Petru, l-a făcut să simtă singurătatea. Ştia 
sigur că Belzebut avea să se bucure. Dar nu ştia în 
ce măsură, Petru ar fi înţeles să devină mai 
echilibrat în judecata sa. Poate că după ce văzuse 
cu ochii lui cum interpretează oamenii pe pământ 
egalitatea după chipul şi asemănarea Sa, Petru ar fi 
avut mai mult discernământ. Dar nu părea să fi 
așa. Umplerea Raiului cu sufletele păcătoșilor 
iertați de Pământ, putea să fie un semn că lui Petru 
i se muiaseră oasele. „Poate că i s-a făcut frică” își 
zise Domnul îngândurat. 

- Trimite după Petru şi adu-l la mine! îi zise 
Dumnezeu unui heruvim ce se afla prin preajma 
sa. 

Carul Sfântului Ilie sosi ca gândul. Gârbovit și 
slăbit Sfântul Petru își făcu apariția în fața tronului 

celest căutând din priviri urme de bunăvoință din 
partea Domnului. În dreapta Lui, Iisus își privea 
mama cum se pregătea să arunce apa înroșită de 
pe urma spălării picioarelor. Șuvoiul se prăbuși din 
înalturi din abundență. 

Studentul își duse mâinile deasupra capului, 
stârnind hohote de râs din partea colegilor de 
cameră. 

- De cine te aperi frățioare? Îl întrebă unul  
mai puțin mahmur după cheful din seara ce abia se 
dusese. 

Tânărul își scutură pletele umede de 
transpirație, vădit nemulțumit. Ar fi vrut s-apuce 
sfârșitul…. 
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Cătălin RĂDULESCU 

 
Pedeapsa 
 

entru că a fost șovăielnic. Adică șovin. 
          Pentru că nu s-a implicat. 
          Pentru că n-a catadicsit nici barem 

să salveze aparențele, ce dacă băga de la el, asta ar 
fi demonstrat că mă iubește, că mă vrea, că e 
disperat după mine și că merită să mă mărit cu 
el!... 
          Ce, era greu acolo să spună că are în cont 
ceea ce nu are, să-mi ia ochii cu o blană de-
mprumut, să mă dea pe spate cu o mașină rent a 
car? Asta i-ar fi dovedit intențiile serioase, 
matrimoniale. Nu le-a dovedit, așa că de la 4 
ianuarie acum un an i-am dat block. După care 
mi-am dat existența pe calea cea bună. – Uite, 
acum mă cunun religios la biserica aflată chiar la 
colțul străzii lui. Din răzbunare. N-are decât să 
sufere. Ce-mi pasă mie? Cu un bărbat adevărat, 
care m-a meritat, care mi-a oferit tot ceea ce el nu 
a fost în stare nici barem să-mi promită! Iote ce 
limuzină de lux e în spatele meu! A lui, a lu' soțu' 
meu, a lu' proaspătu' meu soț! Și pe lângă ea, câtă 
lume bună!... - Da' ce văd? Adică mai bine zis – nu 
văd!?  Pe el, în ușa scării, frângându-și mâinile de 
remușcare!  Tot recalcitrant a rămas! Suferă în 
tăcere, se dă cu capu' de pereți în casă, în loc de 
zidurile scării, în văzu' poporului care să-l judece!– 
Ia să mă apropii! Ia să pui o-ntrebare: 
          - Mata d-acolo, că văz c-ai ieșit din scara aia, îl 
știi pe vecinu' lu' matale care-arată așa?... 
          Interlocutoarea o privește câteva clipe 
surprinsă și cu buzele subțiate, măsurând-o cu 

privirea(am fost poate prea politicoasă, cu 
șmecherii ăștia de la oraș treb'e să fii mai direct)... 
          Simte unghiuța degetului mic bine-crescută a 
soțului în spate, prin voalurile rochiei 
matrimoniale: 
        - Ce crezi fa c-ăia de la rentăcar cu ăia le la 
magazinul cu rufe              de-mprumut de pe lipsca 
stă să t-aștepte pe tine să le dai înapoi și-n zi 
scurtă? Ia mai bine grăbește-te da' mai-nainte 
scoate cardu' cu contu' ăla baban de zici că-l ai ca 
să dăm un disconto la masa de la crâșmă c-al meu e 
cam blocat!... 
          Interlocutoarea terminase de a o scruta. 
          - Mi-a zis să-ți transmit că de l-oi căuta nu 
mai stă aici, și-a terminat studiile în străinătate și 
după ce și-a găsit serviciu acolo s-a și căsătorit! 
Tot acolo! – Din 4 ianuarie – anul curent! 

 
Progres 

 
estul de a-l opri pe cel ce avea hăţurile în 
mână fu ferm. Iar acela se execută. 
          - Aici ajunseşi? Tot pe bidivii, ai? 

          - Păi de, măi, nea Gheorghiţă, dacă asta îmi fu 
meseria o          viaţă-ntreagă, ce voiai – s-o las acu’, 
la bătrâneţe?... 
          - Păi da, că de când te ştiu, tot la halta 
Oborului pe birjă eşti. Da’ las’, că şi când găseai 
câte un client pe care să-l duci până la mahalaua 

Postăvarilor, Chirigiilor sau Curtea Arsă– te 
scoteai!... 
          - Dă’, că e cealălalt capăt al târgului, bine 
zici... acu’ n-o să mai fie gheşeft aşa mare că cu 
bulivarul ăsta care a vrut aşa mult Majestatea-Sa 
să se facă – drumu’ pe care îl făceam cu căruţa cum 
spui matale într-o juma’ de zi, acu’ o să-l fac în 
doar două ore... – şi să vezi comèdie, că se mai face 
unu’ – de la Lacu’ Herăstrăului care vine, vine şi 
tot vine, trece pe lângă Universitatea pe care o vezi 

P 

G 
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şi mata că se clădeşte pe locul fostei Academii 
Domneşti – şi tot merge, merge înainte, o grămadă 
de drum, trece pe lâna Piaţa de Flori şi hala de se 
face acu’ lângă Piața Bibescu,  de se termină  la 
începutu’ Râpii Cociocului, lângă Şcoalele Şincai... 
          - Păi da, că nu le mai ajunge, de au ajuns să 
fărâme căsuţele oamenilor pe care le aveau din 
strămoşi, să strice grădinile, trăsni-i-ar Dumnezeu 
să-l trăsnească pe Popescu-Târnăcop şi pe toţi cei 
dimpreună cu el! Auzi, să farme bisericuţa lui 
Pilimon de la Izvoru’ Rece – Doamne, Maica 
Precista – parcă am fi în vremurile cele din urmă, 
ne conduc Antihriştii!... Te pomeneşti c-or să 
farme pân’ la capăt şi Sărindariul, că pe Turnul 
Colţii am văzut că au pus deja târnu’!... 
          - Las’, măi Gheorghiţă, că e şubred rău, 
nimeni nu mai urcă-n el de frică, se durează altu’ – 
Foişoru’ de Foc – lângă mahalaua Popa Nan! – Şi 
Mitropolia Sărindarilor e şubredă rău – nu mai 
intră nimeni de douăj’ de ani acolo – şi nici vreun 
popă nu mai vine să facă slujbă... iar bisericuţa lui 
Pilimon chiar popa Pilimon i-a făcut slujba înainte 
de dărâmare că, mărturiseşte drept, până şi mata 
te duceai de Paşti la biserica Popa Soare, mai 
încolo, de teamă să nu cază şi a doua turlă, peste 
mata, după ce a’ cu clopot s-a fărâmat acum cinci 
ani când s-o r tras clopotele de vecernie!... Îi 
drept?... 
 

 
          Celălalt nu avu replică, fiindcă stăpânul 
hăţurilor nu spunea neadevăruri. Da’ orşicât, să 
scoţi oamenii din bordeiele lor doar aşa, în numele 

nu-ş’ cărei modernizări proslăvită de unii jurnalişti 
la gazete, spre a fi înfierată de alţii care 
deplângeau că nici măcar o stampă sau o 
fotografie nu se făcuseră înainte de demolări, în 
felul acesta aspectul originar al Bucurescilor cu 
parfumul său inconfundabil de sate reunite 
pierzându-se definitiv, în numele mimetismului 
care urmărea occidentalizarea cu orice preţ, la 
standarde nepotrivite ethosului valah, cu 
consecinţe incalculabile pentru sufletul naţional 
pe termen scurt şi mediu. Parcă începeau să se 
adeverească slovele din gazeta lui Ulysse de 
Marsillac, gazetarul francez stabilit pe plaiurile 
valahe pe care le îndrăgise ca pe cele natale. 
Acesta preconiza în scrierile sale futuriste o 
tranfigurare şi mai puternică a feţei Bucurescilor, 
ce ar fi culminat cu demolarea Mănăstirii Văcăreşti 
şi a durării acolo a unui ansamblu universitar, 
literatură futuristă ce aprinsese în polemici ample 
multe din jurnale autohtone care conveneau 
alături de protipendada urbei că prestigiosul 
literat originar de pe malurile Senei cam întrecuse 
măsura!... 
          - Măi Procopie, tu te-ai dat cu ursu’!, încercă 
celălalt s-o dea la glumă. - Io ştiu că şi pe tine te-au 
mătrăşit ăştia cu... cum dracu’ îi zice... a, da – 
sistematizarea lor, noi eram vecini, ţie unde ţi-au 
dat loc de casă, ei?... 
          Celălalt îşi termină fără grabă de răsucit 
ţigara. O aprinse. 
          - E, ce să zic Gheorghiţă, eu poate fui mai 
norocos ca matale, mi-au dat acilea, aproape, pe 
Uliţa din Afară, căreia îi zic unii a Moşilor. –     M-or 
ajutat şi cu două căruţe ca să-mi strămut mai 
repede catrafusele, mi-or dat şi cărămizi, var şi 
şindrilă şi vreo doi oameni tocmiţi de primărie cu 
ziua să mă ajute, m-am aranjat pân’ la urmă, ce să 
zic, da’ nu-i ca la bordeiu’ vechi, chiar dacă am o 
leacă mai multă grădină în juru’ casei – acu’ 
primarele a interzis însă să mai creştem purcei şi 
alte orătănii prin curte, necum să le mai dăm 
drumu’ pe uliţă, cică aici e urbe, nu la ţară, 
intravilan, carevasăzică, dat naibii Pache ăsta al 
nostru! – Da’ tu cum te-ai aranjat?... 
          - Mie mi-o dat mai departe, zise celălalt cu 
zăduf. – La mahalaua Oborului... 
          - E, hai, că nu-i aşa departe, faci până acolo 
juma’ de ceas cu opinca... 
          - Nu zic nu, am şi eu olecuţă de mai multă 
grădină, parcă e şi mai aerisită casa asta nouă de 
cărămidă dar nu e, domnule, ca ailaltă, chiar dacă 
aia era de chirpici!... 
          - Dă... ale vremii valuri, nea Gheorghiţă, 
lumea nu se învârte ca umbra după noi pentru 
amintirile noastre, de... mie acu-mi pare rău doar 
că n-am reuşit să mă angajez la sacale, să car şi eu 
toată ziua apă de la Dâmboviţa la zidarii ce 
lucrează la Universitate.... 
          - Păi de ce? 
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          - Se plătea mai bine ca aici. Chiar dacă e niţel 
mai greu... 
          - Da’ aici ce faci? Că toată ziua te văz cum 
alergi pe uliţa asta de la halta Oborului pân’ la 
Cotroceni – cu caii ăştia de care ai legat cilindru’ 
ăsta de fier... 
          - Păi, nea Gheorghiţă, să vezi..., începură 
celuilalt să i se umfle plămânii. 
          Îi trecu repede. Din partea opusă, pe 
şantierul viitorului bulevard, poposi o diligenţă 
mai acătării. Din ea coborî un tânăr prelung şi 
uscăţiv, cu o figură inteligentă dar aspră, integral 
îmbrăcat á la Pari’, care cu un gest energic îşi 
potrivi jobenul. 
          - Pot să văd documentul dumitale de 
identificare? Eşti angajatul nostru, nu? 
          Concentrarea cu care privi documentul cerut 
făcea ca trăsăturile celuilalt să pară şi mai 
prelungi. 
          - Sper că ceasornicul pe inventar este în bună 
stare, da? 
          Omul de pe atelaj confirmă, arătându-i-l. 
          - Domnule Procopie, veţi primi mustrare 
scrisă cu avertisment, zise celălalt, făcând cuvenita 
însemnare cu cărbunele în document. – Staţionaţi 
în timpul celor douăsprezece ore de program, în 
afara timpului stabilit ca moment de odihnă sau 
pauză de dejun. La al doilea avertisment, veţi avea 
şi o penalizare la simbrie, pentru ca la a treia 
abatere – să fiţi exclus din Trust. Deci, domnule 
Procopie, misiunea dumneavoastră este de a 
străbate şantierul viitorului bulevard tur-retur, de 

la halta Obor la Cotroceni şi viceversa, ghidându-
vă cu ceasornicul din dotare ca atât turul, cât şi 
returul, să-l realizaţi fiecare în nu mai mult dar 
nici mai puţin de două ore, astfel încât fiecare strat 
de balastru nou-adăugat terasamentului să se 
compacteze cu cilindrul ce îl aveţi la atelaj, în 
parametrii optimi. Şi trebuie să lucrăm 
conştiincios, stimate domn, aşa încât şi ca timp de 
execuţie dar şi raportat la calitatea ce trebuie să o 
dăm, totul să fie ireproşabil, astfel încât lucrarea 
să iasă bine, Trustul    să-şi ia banii, iar cetăţenii 
acestui oraş să înceapă a trăi într-o urbe care 
încet-încet să semene cu suratele ei europene. 
Bulevardul acesta va exista probabil tot atâta cât 
vor dăinui Bucurescii. Pe patul de piatră ce trebuie 
să începem a-l aşterne din toamnă vor circula şi 
ceva ce acum este cu totul şi cu totul nou, trăsura 
fără cai – adică automobilele care, probabil, peste 
o sută de ani, vor fi de câteva ori mai numeroase 
decât diligenţele de acum; iar pe trotuarele pe care 
le vom trasa, vor circula locuitorii acestui târg care 
merită să aibă la dispoziţie un oraş pe care acum 
nici nu îl visează. Aşa că la treabă, domnule 
Procopie, vă invit ca în numele viitorului bine 
comun – toţi să ne facem datoria! – Dumneata? Nu 
eşti lucrător la noi. Recomandăm cetăţenilor ca pe 
perioada cât aici va fi şantier să evite zona, astfel 
încât pericolul de accidentări să fie cât mai mic, 
mai zise omul franţuzeşte îmbrăcat care, după ce 
îşi repotrivi jobenul, se îndreptă spre diligenţa sa a 
cărei portieră o închise în cele din urmă ferm. 
 



134 vol. 28,  166-168| aprilie-mai-iunie, 2018 

 

Serge BASSO DE MARCH  
(Luxemburg) 
 
 
 
 

Fiu de emigranți italieni, s-a născut în 1960 la 
Verdun, Franța, simbol al uneia dintre cele mai mari 
bătălii din Primul Război Mondial. Este, cum el însuși 
spune, „director (mult) al cunoscutului Centru 
Cultural Alternativ  Kulturfabrik din Esch-sur-Alzette, 
situat în Luxemburg, dar este, de asemenea (puțin), 
poet și dramaturg”. 

Între altele, a publicat trei volume de poezie 
(Contre-marges (2006), L’envers du sable 
(éditions PHI, 2008) e Diable, poète, funambule 
et autres objets bizarres (éditions Estuaires, 
2010)), o carte de cronici Petites chroniques de la vie qu’il fait (éditions PHI, 2014) și una de 
aforisme Les concombres n’ont jamais lu Nietzsche (Cactus inébranlable éditions, 2017). E și 
autor a două piese de teatru : Les dimanches de Farine, pusă în scenă în Luxemburg, Franța, 
Belgia în 2009 și 2010, și C’est le printemps il fait beau, les oiseaux chantent, les arbres 
bourgeonnent et il est tombé du 3ème étage. 

Texte de Serge Basso de March au apărut în diverse reviste din Belgia, Canada, Franța, Italia, 
Luxemburg, România etc. A creat împreună cu Jean Portante revista «transkrit», al cărei director 
este. E tradus în arabă, catalană, spaniolă, italiană, luxemburgheză, română. În septembrie 2016 a 
primit Trofeul Festivalului Internațional EUROPOESIA (Brăila – România / Cahul – Republica 
Moldova). 

Editura ieșeană CRONEDIT i-a publicat, în traducerea poetului Valeriu Stancu, două volume de 
versuri: Contra-limite (2011) și Retraversarea nisipului (2013). 

 

Prezentare și traducere de Valeriu Stancu 

 

 

* 
 

Să exişti  
în această balansare a timpului care se deapănă 
în această panglică fragilă 
întinsă pînă la capăt 
 
În picioare urmînd drumul 
în această luciditate a furtunilor şi a focurilor 
 
Să exişti 
în această aviditate pe buza secundelor 
pentru a privi moartea pînă-n măduva oaselor 
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* 
 

Am spiritul labirint 
 
În el îmi caut reperele  
şi derivele 
 
Mă înscriu în tăcere 
 
Cînd ideile îmi sunt suferinde  
scriu cuvinte cuprinse de febră 
 
 

* 
 

De te-aş fi întîlnit  
cu îndoielile şi speranţele tale 
deschise spre existenţă 
aş fi ştiut că paşii noştri trebuie să scrie drumul 
 
Dacă l-aş fi întîlnit pe Dumnezeu  
n-aş fi ştiut să fac nimic 
care să-i poată salva sufletul 
 
 

* 
 

Din locul cel mai îndepărtat al paşilor noştri unde ne poartă 
vîrtejul vieţii 

lumea care curge mă surprinde cu sîngele ei 
 
 
În urma încleştării ghearelor 
şi a urletelor lupilor 
îmi rămîne ţinînd cont de drumul 
neabătut 
doar viaţa în contra-limită  
 
 
 



136 vol. 28,  166-168| aprilie-mai-iunie, 2018 

 

 
* 
 

În straniul labirint al fiinţei 
şi al anotimpurilor 
am păstrat ascuns 
în hambarul sufletului 
cîteva buturugi de prin tufişuri 
 
Am devenit şchiop de suflet 
 
 
 
 
 

* 
 (Fiicelor mele) 

 

Rîsetele voastre sunt mărturisiri 
ce pot răsturna spaţiul 
 
Sîngele vă mînă  
în această poezie pînă la distrugerea obişnuinţelor 
 
Vieţile vă înmuguresc 
încît înghit universul 
 
Spaţiul se întinde  
peste hotarele privirilor voastre 
 
Îndoielile voastre înzidesc ecouri 
 
Aripile voastre deja se pregătesc 
 
Voi m-aţi făcut să renasc 
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Retraversarea nisipului 
clepsidrei 
  

Am hotărît să mă privesc în răspărul nisipului clepsidrei. Nu fac 
nimic nou în acest eu maşinal care mă înscrie la rebut. Îmi scarpin 
coaja la adăpostul cuvintelor, las grăunţe de piele sub pretextul 
frazelor, prezint scuze din necesitate şi mă machiez puţin, pentru a 
fi prezentabil. Totul este pur şi simplu atîrnat de stiloul care mă 
caută. Cu inima în ritm de metronom, mi-am strecurat mîna prin 
decolteul timpului, mi-am golit hambarul şi mi-am pus viaţa la 
vechituri. Îmi imprim viitorul într-un retrovizor. 

 
 
 

Briciul 
  

Cînd tatăl meu se rădea, totul era nemişcat. Ritualul era profund, 
gesturile măsurate, gîndite de ani şi ani. Decorul era neschimbat: 
pămătuful, săpunul, lighenaşul cu apă caldă, oglinda minusculă 
agăţată în cuiul ei şi acest brici teribil pe care-l deschidea dintr-o 
dată. Era o armă inaccesibilă, un iatagan turcesc la îndemînă în 
orice moment. Mă temeam de acest pumnal, el avea veleităţi de 
tăietor de beregată, de potenţial ucigaş. Dar neliniştea nu exista 
decît pentru mine, lama ştia contururile obrazului mai bine chiar 
decît mîinile. Era o simbioză care venea de foarte departe. Uneori, 
în ciuda obişnuinţelor, apărea tăietura, atunci – porca madonna – 
ţîşnea înjurătura. Eram spectatorul acestei încleştări epice. Lupta 
era prea inegală, din cîteva lovituri de sabie, barba era învinsă, 
victoria magnifică. Atunci cînd tatăl meu se rădea, briciul său 
absorbea toate pariurile lumii. 
  

 
 
 

Gloria in Excelsis Deo 
  

În vremea aceea, Dumnezeu îşi ocupa tot locul. Sub autoritatea 
sigură a dogmelor familiale, îmi comanda mîna dincolo de degete, 
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îmi baliza escapadele şi inima îmi tăcea. Adevărurile sale erau fără 
greş, revelate clar şi net, devenind certitudini. Pentru a-mi reduce 
la tăcere dorinţele, găseam în acele adevăruri logica mea de magie 
şi de vis. Totul era aşa departe de acest nimb al emoţiei care dădea 
vitraliilor legende ce se năşteau. Nu îndrăzneam, nici măcar, să 
gîndesc a-l fixa în ochi. Dar un cer se zideşte cu alţi nori. De atunci 
l-am privit pînă în străfundul evangheliilor sale. În picioare şi gol, 
în întoarcerea verbului, mi-a redat temerile. 

 
 
 
 

Blăni de iepuri 
  

Era ca o liturghie sălbatică, un sacrificiu tacit. Cînd cuţitul tăia 
gîtul ritual, iepurele tresărea, iar eu aveam conştiinţa sîngelui. 
Jupuită, blana aluneca la pămînt, ca o haină zdrenţuită. Cînd tatăl 
meu ştergea lama crimei sale, animalul, agăţat în cui, era carne vie 
şi mi se părea despuiat. Ochiul lui mă privea şi eu ştiam moartea. 
Dar o uitam repede, erau atît de multe mistere pînă în fundul 
grădinii. Apoi, într-o zi obişnuită, dintr-o dată, ea îmi revenea în 
minte, cînd „bătrînul domn” venea, pentru cîţiva bănuţi în plus faţă 
de cîştigul săptămînal, să ia pieile uscate cu şareta lui veche.  

  
 
 
 

Mămăliga 
  

Răsturnînd mămăliga, tatăl meu scria geografii pierdute. El îşi 
desena, cu aţa care tăia mămăliga, distanţa de toţi paşii pierduţi. 
Era propria tinereţe pusă la cald sub un ştergar. Era o adevărată 
victorie a unui pămînt recucerit. În firicelul aburind al tocanei pe 
masă, se citea violenţa frontierelor, mîinile pentru cucerit şi 
pietrele de descoperit. Toată această artă culinară care acum ne 
caracteriza fără să fie a noastră, se găsea în farfurii. Masa familială 
era o epopee. 
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Faţa nisipului… 
  

În adîncul zilelor mele, jocurile voastre au drumuri care mă 
instalează în trecut. Pe podeaua care scîrţîie, mă ştiu clandestin şi 
abia înţeleg raţiunile voastre prin uşa închisă. Vă recunosc tăcerile 
şi vă reînvăţ strigătele. Totul este la unison cu rîsetele voastre 
mărturisite. Soarele s-a ascuns undeva, pe sub pliurile unei păpuşi, 
ca să vă asculte gîndurile şi luna pare să-şi mărturisească 
încuviinţarea. Nimic nu mai este nemişcat în aceste ore 
suspendate, totul este în această legănare imperceptibilă a 
timpului. Pînă unde vă veţi aminti? 

   
Pentru Clara şi Lucie (noiembrie 2008) 

 

Big nose 
 

Este un semn ineluctabil al filiaţiei noastre paterne : avem nasul 
mare. Realitatea aiuritoare a apendicelui nostru nazal ne clasifică, 
ipso facto, şi fără control al genomului potenţial, în sînul familiei. 
Tata şi-l arbora pe al său cu multă îndrăzneală bazată pe o mare 
complicitate reciprocă. Se vedea că ştie să trăiască cu el şi că 
narinele lui respirau viaţa în toate dimensiunile ei. Îl purta cu 
mîndrie. Eu îmi priveam fraţii asumîndu-şi fără probleme 
caracteristica familială şi-mi simţeam sufletul cum blestemă 
genetica. Mă rugam la zei, la diavol şi la alte genii pentru a scăpa 
de acest destin proeminent. Blestemaţi să fie aceştia, ruga mea nu 
a fost niciodată împlinită! 
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Philippe DELAVEAU  
(Franţa) 
  
       Poet, traducător, eseist, cu o strălucită carieră 
universitară, s-a născut în 1950 şi este socotit unul din 
cei mai importanţi reprezentanţi ai poeziei franceze de 
astăzi. Laureat al premiilor Apollinaire şi Max Jacob, 
Philippe Delaveau a primit în anul 2000 Marele Premiu 
pentru Poezie al Academiei Franceze pentru ansamblul 
operei din care amintesc doar cîteva volume apărute la 
editura pariziană Gallimard : EUCHARIS (1989), LE 
VEILLEUR AMOUREUX (1993), LABEUR DU TEMPS 
(1995), PETITES GLOIRES ORDINAIRES (1999), 
INFINIS BREFS AVEC LEURS OMBRES (2001), 
INSTANTS D’ETERNITE FAILLIBLE (2004). Din 
aceste Clipe ale eternităţii supuse greşelii mi-a 
dăruit un exemplar în octombrie 2008, la Întîlnirea 
Poeţilor Lumii Latine din Mexic, „pour lire la part 
d’éternel dans les heures fugitives”. Nu pot caracteriza în cîteva cuvinte tulburătoarea poezie a lui 
Philippe Delaveau decît folosindu-mă de o confesiune a autorului, confesiune ce constituie o dezarmantă 
şi sinceră artă poetică: „Dacă a trăi înseamnă să tremuri asemenea frunzişului; dacă a tremura înseamnă 
să iei măsura precarităţii lumii şi a ta însuţi, nu-i rămîne poetului decît să caute un mijloc de a trăi – sau 
de a supravieţui. Acesta este cîntul, evident, cîntul de alinare, cîntul de rugăciune, dar şi cîntul de 
dragoste”. Scriitorul este membru al Academiei Mallarmé și membru al juriilor Premiului Apollinaire și al 
Marelui Premiu Național de Poezie. 
 

Prezentare și traducere de Valeriu Stancu 

 
 

Adam 
  
Iar pacea care ne mîngîie frunzişurile prin aerul serii  
îmi inspiră încredere în locurile vizitate 
nu doar infinitul alb al visului sau zeii săi bizari 
ci aici în fericitul interval al apei care picură cu sîrg 
pămîntul ce o primeşte şi blîndeţea zilei 
  
Am primit pentru a-l locui prezentul trecător 
această casă fragilă pe care o ghicim în iarbă şi în rouă 
arborii care sunt de fiecare dată de aceeaşi specie şi de o formă unică 
  
Cum lumea era prosperă Adam în prima zi 
a peregrinării tale printre lucruri 
cînd cu ochii ridicaţi spre cer şi cu picioarele înfipte în pămînt 
tu respirai această culoare a păcii 
care cunoaşte toate parfumurile şi rosturile tăcerii 
şi pricepeai mişcarea lui Elohim 
invizibil şi vizibil după menirea lui de neînţeles 
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Frunză roşie rămasă 
  
Şi urechile iepurelui sunt fragile 
ce să mai spun de măcăleandrul care s-a aventurat în camera în care 
scriu 
vino i-am spus cu voce blîndă prinzîndu-l 
în mîinile ce tremură ca şi el 
vino să-ţi redau absolutul cerului tău în care domnesc semenii tăi 
căci sunteţi curaţi ca zăpada şi profeţii 
  
Şi această frunză ce a călătorit atît de mult timp 
sălăşluind mereu în magistratura crengii sale 
de unde asistă la zăbavnicul proces al zilei 
se usucă înecată de ploaia pergamentoasă ca o mînă 
  
Iarna nu a redat-o pămîntului 
e roşie de focul pe care nu-l ştie 
încreţită de o îndepărtată visare 
ramura din jur e goală ca adevărul 
care e adevărul? care e ceasul lui? 
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Dintr-o singură inimă 
  
De ce ne-a fost destinat acest limbaj 
acest cuvînt ce se-ncuibă nedesluşit 
în inima care atît a iubit, atît a ars – oarbă 
acea inimă de vreme ce nici un merit nu este în ea 
şi nici o glorie 
ci doar o baracă plină de bălţi de suferinţă 
  
Atîtea potîrnichi pe miriştile unei ţări a lăuntrului 
atîta umbră iluminată de aripile păsărilor 
şi acest izvor în binefaceri de sticlă 
muzica sa în pîntecele bombat de acaju 
  
Exilul în adîncul nostru pe tărîmul unui continent 
în care uneori dunele succed îndelung dunelor 
în care noaptea se zămisleşte într-o şi mai adîncă noapte 
  
Într-o singură inimă iubirea mea arde şi mă înec 
într-o singură inimă inimile noastre două în această iubire 
-          şi apoi scoruş însîngerat busolă de umbră 
  
  
  
 

În mare 
  
În clipa în care te afli în mijlocul mării 
şi cînd cerul şi-a închis nesfîrşita pleoapă peste ochiul orizontului 
fără îndoială sunt trepidaţiile pe puntea superioară 
şi acea lenevire a şalupelor sub coşul ce-şi scuipă flegma de catran 
totul se clatină dar pare că nu înaintează 
după ce coasta a dispărut în risipirea amintirilor 
marea de jur împrejur şi înainte e mereu aceeaşi 
albastrul verdele uneori cîteva zdrenţe de spumă 
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păsările care pîndeau resturile nu se mai leagănă în siaj 
vaporul se balansează pe marmura scobită de oglinzi şi de noduri 
căci dinapoi se află pur şi simplu acest mare V de la victorie 
care se răspîndeşte în univers cu pliurile dantelei sale 
atunci ai mers peste tot unde se putea merge 
ai privit balustrada şi pictura groasă 
şi călătorii care se aşezau comod sub blîndeţea soarelui 
nu ştii niciodată ce părăseşti şi totuşi ai părăsit 
de o fi viaţa pe asta o ducem fără să ne dăm seama 
sau o fi poate acest chip ale cărui oglinzi ne acuzau 
şi pentru o neîntinată clipă în mireasma singurătăţii pluteşti între două 
vîrste 
ignorînd succesiunea zilelor cum valul mării 
ignoră ţărmul spre care-l mînă luna şi vîntul 
  
 
  

Oile pe coastă 
  
Liniştitoarea poveste a oilor 
care nu suferă pe iarba neagră 
şi nici sub bolta vizitată de nori şi de ploi 
cerul de mare imprevizibil 
mereu schimbător 
seara totuşi îl converteşte la lumina alinătoare a ţărmului 
prin inefabila zi piezişă ce cheamă la ea umbrele 
  
Ne e sete de această zi neasemuită 
de o nesfîrşită cîmpie de apă şi rînd pe rînd albastră sau gri 
şi de linia indescifrabilă în depărtarea fidelă 
plată şi precisă ca o riglă de lemn dar fină care separă 
marea celestă şi cerul marin 
o recunoaştem 
  
Totul în noi e confuz seara ne destramă 
o tristeţe ne doboară pe apa ei ca un velier 
şi trebuie să plătim foarte scump fiecare favoare 
fiecare lumină în acest mărăciniş de cuvinte nesigure 
pînă cînd lîna unui fulger se răsuceşte prin el 
şi pînă cînd drumeţim tufişuri vii uneori bîntuite de furtuni 
în dispariţia legilor şi a orizonturilor 
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 Toamna 
  
Din toamnă nu rămîne decît această pradă de frunze 
care te cunoaşte anotimp în care aurul se scorojeşte 
goarnele melancoliei se împotmolesc în tufişurile moarte 
şi heleşteiele se întinează culoare de ulei şi de cîine 
ploile revin în torente ce flagelează 
trecătorul se curbează deasupra bastonului 
  
Casele fumegă în egoismul căldurii 
iar cel care trece de-a lungul trotuarelor 
vede oraşul întinzîndu-se în nenorocire 
  
Şi înţelege toamna înţelege  
unsoarea mierii tale ornamentele tale inutile morga ta 
un mic zgomot de ploaie îmi uluieşte umărul 
  
 
 
 

Plecare 
  
Cînd vocea trecu pragul gîtlejului  
doar ochii pe chipul ei trăiau 
şi mîinile pe braţele fotoliului 
precum cele ale unui marinar tatonînd pe culoarul strîmt al navei 
era ora plecării : mă retrăgeam spre uşă o navă  
aştepta venirea trenului de Nord iar Nordul era vînt şi ploaie 
  
Pentru a dansa îşi putea permite 
toate nebuniile navigaţiei sale 
eu respiram noaptea pe punte în groaznica miasmă a bucătăriilor 
ochii sălăşluiau în mine vii şi mîinile vii pe fotoliu 
  
Am ştiut moartea departe de ea ochii ei nemişcaţi şi fără bun rămas 
numai sicriul în camera goală 
pescăruşii şi corbii de decembrie : 
asta era şi marea galbenă şi vîntul care decimase 
vînturi şi ploi cu trenul de Nord era iarnă 
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Nu vom mai pleca 
  
Nu mai există călătorie în această viaţă  
nu mai există ţară sub loviturile paşilor 
la ce bun valiza prospeţimea lenjeriei 
şi periile aranjate în etui 
stiloul pe hîrtia adormită în veghe 
şi aceste cărţi care nu m-ar fi părăsit 
  
Acest chip care e al tău va îmbătrîni între zidurile închise 
şi aceste acoperişuri mohorîte vor fi singura toamnă 
un an interminabil va arde în sfeşnicul anotimpurilor 
atît de repede pentru alt păr fără argintul zăpezii 
şi această voce se va potoli în singurele cuvinte de aici 
  
Nu vei cunoaşte marele fluviu şi zgomotul mării 
cuferele insulelor de o frumuseţe ce înspăimîntă 
şi ceea ce părăseşti atît de inconsistent atunci cînd te întorci 
  
  
 
  

Experienţă a nopţii 
  
Cînd nu mai e decît noaptea şi abia perceptibile zgomotele 
îndepărtate 
şi cînd te înfunzi în pădurea fără arbori 
cuvintele nu mai servesc la nimic ca o macetă ce s-a rupt 
ca o busolă ce şi-a pierdut acul temător 
oraşe unde sunteţi voi care iroseaţi cimentul atîtor betoniere 
amestecînd în el suflul vieţii şi apa ce perlează pe frunze 
noaptea e atît de densă, că o atingi acum cu vîrful degetelor 
şi ochii se ciocnesc de fluturi moi 
totul şiroieşte de căldură şi de teroare 
noi am devenit acul fără busolă 
tremurul acestui ac 
geana neagră şi fricoasă în noaptea în care nu se vede nimic 
geana neagră deasupra ochiului fără pupilă 
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Arătură în vii 
  
Vorbesc de un timp care e un alt timp 
de un pămînt care nu mai este acest pămînt 
toate astea nu mai sunt decît cuvinte astăzi 
arătura în vie şi calul biciuit de strigăte 
omul în spate cu vocea care i se pierde în ceaţă 
pentru a linişti calul ce nechează şi-şi tremură coama 
asta e toamna pe pămîntul calcaros şi ceea ce e revolut 
şi ceea ce nu încetează să moară cu discreţia a ceea ce moare 
nisipul între palmele noastre fuge ca o pisică ce se fereşte 
 
  
Animalul revenea din capătul viei 
ca dintr-o luptă pe  ringul melodios al epopeei 
şi omul care pronunţa cuvinte în limba cailor 
mergea cu pas maiestuos în urmă 
se duceau şi reveneau în ritmul arăturii 
ca suveica la capătul pînzei 
ca acul în tălăzuirea ţesăturii 
 
 
Apoi calul scotea un ultim nechezat pînă la orizontul 
unei toamne ce umplea rîul 
atunci soarele buşuma restul de acoperişuri 
arborii se închideau ca florile sub flamura nopţii 
calul şi omul se îndepărtau pe vecie spre moarte 
şi spre orizont 
cu acel zgomot de copite ca un clipocit de fier pe lemnul 
drumului 
era frig în crîng şi prin case 
  
 
Auzeam zgomotul copitelor zguduind pămîntul şi tulburînd 
somnul morţilor 
nu ştiam că nu-l voi mai auzi 
iar astăzi nu mai sunt decît cuvinte : cal şi pămînt 
ingratitudine totul – seara e neprihănită 
memoria nu deosebeşte caii şi morţii 
ştiinţa mea e nesigură     e frig      nu mai ştiu ce este 
etern 
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 Rugăciune din joia sfîntă 
 
Spală-mă cu bunătatea ta căci plin de praful drumului  
sunt replămădeşte-mi fruntea cu semnul apei tale şi trupul   
   dedesubt şi gîndirea  
picioarele de asemenea spală-mi-le cu mîinile tale pentru ca   
  să se teamă  
să se teamă că te-ar supăra pe acest drum pe care se     
  îndepărtează  
rînd pe rînd şi se apropie, Doamne Dumnezeul meu, de    
  pustie  
Dumnezeul meu de iubire şi de tabernacol Dumnezeul meu   
   rănit 
 
Doamne, îngenuncheat pe răceala pardoselilor noastre  
cu acest şorţ dintr-o pînză ce a fost cîndva albă şi care e    
  murdară 
spală-mi picioarele ca să merg în simplitatea neprihănirii 
cu o umbră curată alături de mine pentru a cruţa pămîntul 
şi pentru ca pe pămînt să mă apropii de iubirea ta fără să mă   
  poticnesc 
 
 
 

Rugă de seară 
 
Dacă moartea ne acordă un răgaz: o zi o altă zi  
pentru a ne ocupa de ceea ce rămîne cu modestie sarcina 
Doamne şi bunătatea ta şi vinul şi ospăţul de aici 
unde toate sunt fără de număr 
ca la sărbători în casa ta regală 
dă-ne nouă acest vin fără îmbătare 
şi uşurinţa de a naviga printre stînci 
 
Şi să fie ca o luminiţă în limbajul stins şi mort 
frazele fără literatură cuvintele fără palinodie 
o singură imagine la fel de limpede ca apa unei picături la nodul 
lăstarului aflată încă în echilibru înainte de a cădea 
ca un diamant sub lanţul său invizibil 
care a crescut cu greutatea transparenţei sale    
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News dalle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze  
 

Il 'Codice degli Angeli' 
nella Casa di Dante a 

Firenze 
Successo per la mostra di quadri e poesie di Elleny 

Pendefunda 
 

La "Casa di Dante" di Firenze ha accolto dal 24 
aprile al 3 di maggio la mostra di segni pittorici e 
significati poetici intitolata 'Il Codice degli Angeli' e 
firmata da Elleny Pendefunda della città di Iasi di 
Romania.  

Elleny ha bruciato le tappe dei 17 anni come ogni 
enfant prodige ed è già una piccola stella nazionale e 
internazionale, soprattutto per i suoi quadri: 15 mostre 
personali, delle quali una nel 2012 negli Stati Uniti alla 
Contemporary School of the Arts Gallery, Washington. 
Un noto pittore romeno, residente nella capitale nord-
americana, Dan Cumpata, considera Elleny "The Painter 
of Cosmic Light" e continua così: "Nella sua pittura la 
luce diventa tangibile e materiale, come qualcosa che 
rivela se stessa in particelle galleggianti di polvere. 
Cattura il sentimento del ritmo e dell’atmosfera, a colori 
preziosi, tramite un innocente ma intenzionale tocco di 
pennello".  

L’innocenza dell’immaginario, l’illibatezza 
dell’universo vanno di pari passo con l’intelligenza di 
uno spirito irrequieto e investigativo che non gradisce 
ciò che Flaubert chiamava idées reçues. Elleny ha la virtù 
di scoprire da sola i miracoli del mondo, elogia la Grande 
Creazione, insieme alle piccole-grandi cose e creature: al 
primo posto la dolcissima Mater, per prendere a prestito 
le parole di Quasimodo, poi stagioni e feste natalizie, 

elementi naturali e paesaggi, altrettanto mirabili. Come nei suoi quadri figurativi e non, ma 
fortemente simbolici, le luci e le ombre del mondo visibile ed invisibile vengono trasfigurate dalla 
poesia in proiezioni metafisiche.  

Non mancano, naturalmente, il volo, il sogno e l’arcobaleno come inesauribile fonte ispiratrice di 
poesia: "Quando arrivo ogni volta/dal sogno che sempre si ripete/rivelo un battesimo/ nonché un 
mondo che si apre/nel mio volo da cui/ perfino il lume/lo puoi vedere solo se lo vuoi 
vedere/quantunque i tuoi occhi abbracciassero". Questo non toglie la lettura delle Sacre Scritture, 
un’altra fonte favolosa d’ispirazione poetica e di fede cristiana di Elleny Pendefunda, che rimarcano 
come la bellezza artistica significhi etica ed estetica, imperitura luce divina ed eterna luce astrale.  
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Preoccupata costantemente dell’espressione libera, spontanea, in accordo con le impercettibili 
variazioni della disposizione interiore, la studentessa-artista si propone l’approccio visuale 
preminente gestuale - astratto con alcune inserzioni letterarie essenzializzati. Il tema dell’Angelo 
rappresenta un pretesto piuttosto autoreferenziale che illustrativo o erudito su cui Elleny (si) 
sorprende, secondo il metodo della visione creativa, istantanee di emozioni speciali. Le opere non 
rappresentano, ma presentano un inevitabile dialogo interiore in cui le parole sono gradualmente 
sostituite dai geroglifici personali di un inascoltato, ma palpabile, idioma angelico.  

Insieme a Elleny Pendefunda e in presenza dei suoi quadri e libri di poesia, quasi spontaneamente 
viene in mente l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia: "E quindi uscimmo a riveder le 
stelle", lo stellato cielo notturno dell’altro emisfero che si affaccia a Dante e Virgilio come pura felicità 
dello sguardo.  
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Elleny Pendefunda è un’artista estremamente 

eclettica e poliedrica: oltre infatti alle notevoli 
capacità compositive in ambito poetico, con pari 
abilità coltiva e sviluppa la propria vocazione nel 
campo pittorico. Elemento peculiare della sua arte 
è la condotta pittorica, contraddistinta da una 
singolare scioltezza e sicurezza, che conferisce alle 
opere una tensione creativa estremamente vitale. 
Lo stile diretto e la spontaneità d’ispirazione si 
intrecciano ad una pittura incentrata sul colore ed 
intensamente materica, che modella forme e 
volumi attraverso pennellate e spatole cariche di 
colore rappreso. Contraddistinte da una grande 
autenticità espressiva, le opere di Elleny 
Pendefunda sono delle vere e proprie poesie 
cromatiche dove la freschezza e delicatezza del 
colore diventa espressione di un senso di gioia di 
vivere che travalica i confini del quadro, 
coinvolgendo direttamente anche l'osservatore. I 
dipinti acquistano così di volta in volta una 
dimensione lirica, interiore e spirituale, dove 
tessuti vibranti di luce e colori consumano 
contorni e dissolvono forme, mentre i delicati 
cromatismi accentuano la loro valenza emotiva. 
Elleny Pendefunda nei suoi dipinti dà vita ad 
atmosfere sospese, in bilico tra sogno e realtà, tra 
verità ed immaginazione, ma sempre in continuo 
mutamento, come la natura ed i nostri stati 
d’animo. Pablo Picasso, in una sua celebre frase, 
ha affermato che “l’arte scuote dall’anima la 
polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”; 
egualmente anche le opere della giovane artista 
sembrano ricreare questa magia. 
 

Virginia Bazzechi Ganucci 
Cancellieri 

“Poesie cromatiche” 

 
 
Ho avuto il piacere di conoscere un prodigio 

in arte, questo prodigio si chiama Elleny 
Pendefunda, che con la sua giovanissima età ha già 
realizzato opere pittoriche con destrezza e 
fantasia, con facoltà percettive che danno all'opera 
stessa la grandezza del “magico”, coi suoi colori 
che pare trasmettano suoni appena nati e 
l'ebrezza delle parole scandite con il pennello. 

Le opere di Elleny Pendefunda chiedono 
attenzione per la sicurezza espressiva, ma nello 
stesso tempo in essi si leggono i sogni 
adolescenziali attraverso i quali si denota 
carattere per l'arte. 

Osservando una tela della giovanissima 
Elleny, presente alla Mostra collettiva con la 
Società delle Belle Arti Circolo degli artisti “Casa di 
Dante” di Firenze, presso l'Istituto Italiano di 
Cultura ad Amsterdam – si nota la leggerezza con 
cui la mano ha mosso i colori con spontaneità e 
creatività, quasi a volere trasmettere la sua gioia 
attraverso atmosfere vivaci, colori che si 
innalzano nell'atmosfera come aquiloni o farfalle 
leggiadre libere in volo , così da poter manifestare 
come un sogno possa divenire realtà. 

Tra le opere di Elleny Pendefunda capita di 
scorgere taluni colori che ci manifestano la 
spensieratezza e giocosità di un'anima che vive 
sempre di luce. 

Giuseppe Ciccia 
La Luce nelle opere di  

Elleny Pendefunda 

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=266929
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La mostra di segni pittorici e significati  poetici 
intitolata, apparentemente  sorprendente, Il Codice 
degli Angeli svela Elleny Pendefunda sotto il segno 
di una necessaria ambivalenza. 

Preoccupata costantemente dell’espressione 
libera, spontanea, in accordo con le impercettibili 
variazioni della disposizione interiore, la 
studentessa-artista si propone l’approccio visuale 
preminente  gestuale - astratto con alcune 
inserzioni letterarie essenzializzati. Il tema 
dell’Angelo rappresenta un pretesto piuttosto 
autoreferenziale che illustrativo o erudito su cui  
Elleny (si) sorprende, secondo il metodo della 
visione creativa, istantanee di emozioni speciali. 

La tendenza pulsionale – lirica segna l’intera 
mostra, dai medesimi testi inseriti ritmicamente in 
un insieme e fino alle serie di calligrammi pittorici, 
ponendo questo approccio all’intersezione 
provocatoria tra la parola e l’immagine. Le opere 
non rappresentano, ma presentano un inevitabile 
dialogo interiore in cui le parole sono 
gradualmente sostituite dai geroglifici personali di 
un inascoltato, ma palpabile, idioma angelico. 

 
Radu CARNARIU 

Messaggi dal mondo degli Angeli di Luce 

 
 

Elleny Pendefunda è pittrice-poetessa, 
poetessa-pittrice, essa cerca, con tenacità, 
attraverso mezzi espressivi moderni, modernisti, 
con tendenze romantiche, simboliste oppure 
astratto-decorative, sensi innovatori ispirati dal 
universo della lirica che le ha aperto un campo 
ampio di indagine. 

Il modernismo è l’elemento che primeggia, in 
questa complessa manifestazione creativa, ed è 
rilevato dal ridimensionamento delle forme in 
movimento, che con questa interpretazione 
spontanea, passate attraverso il filtro di una 
particolare sensibilità, ricevono connotazioni 
poetiche, l’accento essendo posto quasi in 
esclusività sulla loro trama diafana. Partendo dal 
tema delle armonie angeliche, l’artista sviluppa 
una  varietà  cromatica generosa, segnata da 
vibrazioni trasparenti, organizzate secondo la 
struttura della luce e suggerendo, senza cadere in 
illustrazione, alcuni versi della propria creazione. 

Dopo aver sperimentato, sorprendentemente, 
da tempo il discorso poetico, l’artista ha 
considerato necessario richiamare, con versi 
rivelatori, alcuni lavori della mostra. La creazione 
pittorica in Elleny Pendefunda trova la forza di 
andare nel complesso contesto della sensibilità 
che predispone la sua attuale evoluzione; tale 

percorso esce dal convenzionale, la pittura della 
giovane artista è concepita per estrapolare 
l’esprimersi poetico nella sua zona assoluta che è 
la luce, e la luce è amplificata, nel senso delle 
suggestioni, attraverso i dipinti che accom-
pagnano i versi. Il movimento dei cieli rima nel 
ritmo di liriche occulte.  

 

 
La pittura di Elleny Pendefunda non si limita al 

godimento dello sguardo, lo provoca e lo sveglia 
fino ad udirne delle parole, dimostrando ancora 
una volta che la pittura e la poesia hanno 
sensibilità che vibrano sulla stessa frequenza. Sin 
dal periodo nascente della modernità artistica, 
Leonardo da Vinci diceva sulla pittura che è una 
poesia che si vede, e della poesia che sarebbe una 
pittura che si vede. 

 

Theodor  HAȘEGAN 
Ut pictura poesis 
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Ştefania OPROESCU 
 
 
 
 
 

Despre 
caligrafie şi 
grafologie 

 
ă ne imaginăm un loc public aglomerat 
cum ar fi sala de aşteptare a unei gări sau 
o poartă de îmbarcare într-un aeroport, 

în care, o persoană vârstnică însoţeşte un copil de 
patru – cinci ani. Persoana ţine în mână o tăbliţă pe 
care înşiră cu atenţie litere. O trece apoi copilului 
care se străduie să imite un rând mai jos aceleaşi 
semne grafice, cu oarecare efort şi stângăcie, iar 
când nu ies cum trebuie le şterge cu degetul şi o ia 
de la capăt.  Spun cu degetul şi nu cu o cârpă sau 
burete, ca asemănarea cu „habitatul” din jur să fie 
mai mare. Laptopuri, tablete, manevrate cu acelaşi 
deget pe care copilul îl foloseşte să şteargă literele 
scrise cu ajutorul condeiului. Un rând de litere A 
mare de mână. Un curios în trecere, se apleacă să 
vadă mai de aproape acest tip de „tabletă”.  Un 
model nou, sau ce? 

 
Poate e prea devreme să ne speriem că pică 

drobul. Poate că nici nu pică. La dispariţia treptată 
a scrisului de mână mă refer. Eliminarea însă, de 
câţiva ani, a orelor de caligrafie din şcoli, plus 
imanenta introducere a manualelor electronice la 
clasele primare  stârneşte o stare mai mult decât 
nostalgică în ultima generaţie a tăbliţelor de 
ardezie. Generaţie nu suficient de „expirată” ca să 
nu utilizeze şi tehnica actuală.  

Înainte de a fi fost considerată material 
didactic, tăbliţa de ardezie a fost o jucărie. Cu  linii 
pe o parte şi cu pătrăţele pe cealaltă. Tentaţia de a 
o folosi facilita intrarea în lumea literelor aproape 
în joacă. N-am uitat mirajul tăbliţei cu tot necazul 
pe care-l presupunea. Se spărgeau uşor şi primele 
tristeţi veneau din cioburile inutile, plus 
mustrările aferente. Tocul cu peniţă n-a mai fost la 
fel de atractiv.  Penita ba înţepa foaia, ba scria prea 
gros, ba împroşca cerneala pe toată truda. Plus că 
nu mai era joacă, era altă etapă a 

responsabilităţilor. Cerneala, caietul, nu mai 
puteau fi şterse.  

În ce  măsură dispariţia scrisului de mână ca 
manifestare a individualităţii, asociată cu invazia 
virtuală, va influenţa generaţiile viitoare, rămâne 
de văzut. Deja, generaţie de vârstă medie sau puţin 
peste, aproape a uitat alfabetul de mână. Nostalgia 
lui A mare de mână nu-i mai bântuie. Frumuseţea 
lui E mare de mână semănând cu o fundă, nu-şi 
mai găseşte admiratori. Câtă diferenţă între K de 
mare de mână şi k  mic, cel mai greu de realizat de 
un copil cu mâna nesigură.  Sau H mare de mână. 
Sau G mare de mână semănând chiar cu o gâscă. 

Modificările în aria scrisului românesc, măcar 
de la scrisoarea lui Neacşu până la introducerea 
caracterelor latine din vremea a lui A.I.Cuza, a avut 
ca aliat timpul, pentru adaptare. Plus că densitatea 
scriitorilor / scribilor fiind mică, impactul cu 
noutăţile a fost amortizat.  

Caligrafia deci nu mai este materie de predare 
în şcoli. Şi câte generaţii au fost chinuite să scrie cu 
toc sau cu stilou în clasele primare, până chiar de 
curând, ca să nu-şi deformeze scrisul de mână? 
După caligrafie, grafologia va fi şi ea trimisă la 
muzeu. Ştiinţa care multă vreme a avut, (mai are 
încă) legături cu  psihologia, psihiatria, 
psihanaliza, sociologia. Se încăpăţânează unii, 
puţini, ca Radu Constantin, de exemplu să publice 
experienţa de o viaţă în domeniu sub titlul 
Grafologie – Personalitate în scris, ed.Asab 2007 
în ritmul de azi, grafologia se va ocupa doar de 
studiul înaintaşilor. S-ar putea ca pierderea să fie 
nesemnificativă în plan general.  În fond, nici 
hieroglifele n-au personalizat scrierea şi asta n-a 
oprit lumea în loc.  Mai sunt şi alte „noutăţi” ale 
tehnicii. Prescurtările folosite de internauţi pot 
alcătui cât de repede un vocabular al viitorului. 
(Tocmai mi-am amintit de caietul special de mici 

S 
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dimensiuni, numit vocabular, cu literele alfabetului 
pe margini, obligatoriu în geanta fiecărui elev şi în 
care trebuiau trecute cuvinte mai puţin 
cunoscute).  Apoi, maşina ordonează scrierea după 
cum pică alinierea la marginea  coloanei, 
nemaiţinând cont de despărţirea în silabe. Merge 
şi aşa! Nu s-a ajuns la un acord total asupra scrierii 
cu î din  â sau asupra folosirii lui sunt şi sînt. Mai 
multe publicaţii literare importante din care citez 
doar Convorbiri literare,Oglinda literară şi 
Dilema veche păstrează încă forma fostului 
Dicţionar. La alte reviste, textele sunt publicate şi / 
şi, după cum au fost culese. Voitorul de 
corectitudine lingvistică are de ales între obligaţia 
de la şcoală şi punctul de vedere al unor literaţi 
importanţi.  Elevului sau studentului, însă, nu cred 
că îi sunt permise astfel de „independenţe”. 

Vorbeam însă despre scrisul de mână, în 
vremuri în care manuscrisul a devenit manuscript. 
Păstrez scrisori din diverse etape, ilustrate vechi 

trimise de persoane necunoscute, scrisori de 
familie, scrisori de la prieteni. Când  ţin în mână 
hârtia şi parcurg textul scris de mână, se 
declanşează un misterios feedback  şi persoana 
respectivă se materializează  într-o hologramă 
imaginară. Nu ca o fotografie, ca o persoană vie, cu 
trăsături, cu gesturi, cu inflexiuni vocale. Chiar şi 
persoanele pe care nu le-am cunoscut capătă un 
contur, ce-i drept evanescent, dar ceva tot se iveşte 
din nevăzut. Nu se întâmplă la fel când citesc o 
scrisoare electronică. Nu ştiu cât de mare va fi 
pierderea acestei legături sau dacă ea va fi cândva 
cuantificată. Spunea Tudor Gheorghe într-un 
interviu televizat, că lumea se va întoarce sigur la 
tăbliţă. Sugera necesitatea întoarcerii la natură, la 
natural, la simţire. N-aş fi atât de sigură sau cel 
puţin, nu în viitorul apropiat. Generaţia tabletelor 
abia ce gustă din plin „jucăria” favorită. Şi apoi, de 
la tăbliţă la tabletă nici n-a trecut bine o generaţie. 

 
 

Mioara BAHNA 

Recluziuni  
 

umea cărții lui Gheorghe Andrei Neagu – 
Tabăra damnaților, Editura Atec, Focșani, 
2016 –  este cea a unor universuri 

concentraționare concentrice, de unde personajele 
nu se pot elibera, fiindcă, asemenea unor păpuși 
Matrioșka, după ce părăsesc un spațiu în care au 
fost închise, constată că se află în altul și tot așa, 
încât ieșirea „la un liman”, pe care o visa Iona, al 
lui Marin Sorescu, se dovedește a fi doar o utopie.    
              

 

 
    Eroii cărții sunt trei foști deținuți (prezentați 
începând din ultimele zile de detenție), eliberați 
înainte de un 23 august comunist, care pășesc, 
exceptându-l pe unul dintre ei (Serafim), fără 
speranță în noua lor viață, după ce ispășiseră o 
parte din pedeapsă, pentru un viol (presupus), doi 
dintre ei, și pentru crimă, cel de-al treilea și care 
ajung, apoi, fără voia lor, să muncească pe un 
șantier din preajma unei mine de cărbune. 
    Naratorul auctorial construiește, de la început, 
profilurile distincte ale celor trei: Serafim, mai 
concesiv în relațiile cu lumea, mai deschis spre 
semeni, capabil să se reintegreze în viața socială; 
Lazăr, un introvertit, fără căpătâi, tentat, inițial, să 
rămână în penitenciar, în momentul grațierii, 
neavând unde să se întoarcă, și Petre (un 
recidivist ce se teme să se întoarcă de unde a 
plecat și unde nu este așteptat, firește, cu bucurie 
de comunitate), pe care cei doi îl iau cu ei, pentru 
că-l găsesc derutat, plângând, într-o stație de 
mașină. 
    Cartea lui Gh. A. Neagu urmărește, cronologic, în 
continuare, încercările personajelor din prim-plan 
– al căror parcurs existențial este devoalat prin 
flash-back – de a scăpa de stigmatul dobândit prin 
detenție și perceput de ele ca o damnare, deși 
încălcarea legilor morale, umane este, în orice 
timp, o culpă. Cele trei destine ajunse conjunctural 
la periferia morală a societății și care alcătuiesc un 

L 
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fel de „familie”, se despart, totuși, la un moment 
dat, când Lazăr decide să ducă o altă viață decât 
cea pe care le-o rezervă situația lor. 
    În contrast cu experiența acestora, cititorului i 
se oferă o ipostază aparent idilică a regimului 
comunist. De pildă, unul dintre șefii de la mină, 
adresându-i-se unei subalterne, îi atrage atenția, 
grijuliu, că, pentru cei din tabără (unde se află mai 
ales marginali ai perioadei), numai cu propaganda, 
cu conferințele și cu lozincile nu facem mare lucru, 
el mizând pe sensibilitatea, dar și pe devotamentul 
femeii față de regim (Chiar dacă nu avem condiții, 
avem suflet, îi mai spune), fiindcă interlocutoarea 
lui, Petra Gott, excavatoristă și membră a biroului 
de partid, este o figură emblematică pentru epocă: 
dedicată (din cauza naivității, a tinereții) politicii 
perioadei, care se implică în acțiunea de reeducare 
(visul comunist, de spălare a creierelor) a celor 
care se abat cumva de la morală, mai exact de la 
directivele partidului. 
    În ce-i privește pe cei trei, aceștia trăiesc 
permanent cu spaima întoarcerii în penitenciar și, 
în consecință, se lasă în voia procesului de 
reconversie socială, păstrând însă (involuntar, 
desigur) ticuri, obișnuințe, deprinderi ale vieții din 
penitenciar, dar, concomitent cu urmărirea 
traseului pe care-l străbat personajele, în vederea 
ieșirii la lumină, din bezna în care i-a adus 
abaterea de la normele societății, naratorul are 
prilejul de a repune pe tapet imagini ale perioadei, 
cu trăsăturile ei specifice. Spre exemplu, Serafim, 
care se adaptează foarte ușor la nou, deci și la 
viața de șantierist, încât se achită cu asupra de 
măsură de sarcinile care-i revin, riscă să fie acuzat 
de către oamenii regimului de indiferență, de 
absența spiritului civic, când nu mai vrea să se 
intereseze de Lazăr, sătul de hachițele – cel puțin 
în aparență – ale acestuia, ca într-o celebră 
anecdotă comunistă („bancurile” erau 
recunoscute, de altfel, ca debușee ale oamenilor 
din această perioadă), în care se spunea că, pentru 
difuzare, pedeapsa era de (să zicem) cinci ani, 
pentru ascultarea lor, tot atâta, în timp ce pentru 
cei care nici nu spuneau și nici nu ascultau, 
pedeapsa era dublă, fiindcă nu-i interesa politica 
partidului! 
    Pornind de la toate acestea, cartea lui Gheorghe 
Andrei Neagu poate fi considerată un amplu 
pamflet la adresa unei ideologii care a pus 
stăpânire pentru niște decenii pe lumea 
românească, fiindcă fundalul evenimentelor trăite 
de personaje reconstituie imagini din viața 
României comuniste, reliefând pretențiile 
umaniste ale acesteia, demonstrate prin 
simulacrul de grijă acordată fiecăruia dintre 
membrii societății, pentru a-l păstra sau (re)aduce 
la linia dreaptă, unanim acceptată (măcar 
declarativ). De aceea, de pildă, deseori, în 
dialoguri, este scoasă în evidență exprimarea 

clișeistică: Oamenii adevărați sunt ca o făclie 
pentru ceilalți. Dar nu lipsesc nici ironiile la adresa 
unor astfel de enunțuri. Astfel, la aceste cuvinte 
ale femeii activiste, Petra, Serafim, cel încolțit de 
ea (de altfel, între cei doi se schițează în carte o 
vagă apropiere, care poate fi, de asemenea, 
exploatată într-o eventuală continuare a cărții) și 
acuzat că nu se implică în corectarea lui Lazăr, 
rebelul său prieten, acesta replică (ceea ce, pentru 
momentul și situația lui de atunci era un adevărat 
curaj!): Cu atâtea făclii, mamă, ce mai pârjol! 
     Cartea aduce, prin urmare, o imagine a 
comunismului, dar de la nivelul claselor de jos, 
pentru care manipularea la care sunt expuse nu 
pare a fi înțeleasă în latura ei ideologică, indivizii 
nefiind capabili să facă un examen critic a ceea ce 
trăiesc, ci doar să reacționeze, fie prin ascultare, 
supunere, conformare, fie prin forme de rebeliune, 
care sunt, mai degrabă, rezultat al unui 
nonconformism structural și nu al unei tentative 
de a se opune conștient normelor, ca în cazul lui 
Lazăr. 
    Acțiunea e simplă, se dezvoltă, așa cum arătam, 
liniar, iar după primele secvențe, care-i prezintă 
pe cei trei la finalul perioadei de recluziune și în 
primele zile de după recăpătarea libertății, atenția 
naratorului auctorial se focalizează asupra lui 
Lazăr, ceilalți doi trecând într-un plan secundar, 
de unde se mai fac rareori referiri la ei. 
    În ceea ce-l privește pe Lazăr, recalcitranța 
acestuia, explicabilă prin absența părinților, a unei 
familii și accentuată prin perioada în care a fost 
privat de libertate, îl determină să caute soluții – 
majoritatea ilegale – prin care să-și compenseze 
deficitul afectiv și, implicit, să-și atenueze 
complexele, de care, firește, nu e conștient. La 
această preocupare, se adaugă disperarea de a nu 
mai ajunge în situația de    a-și pierde vreodată 
libertatea. 
    Ajutat chiar de cea care-l acuzase de viol, pentru 
care a stat în închisoare, și cu care intenționează, 
inițial, spre surprinderea celorlalți, să se 
căsătorească, Lazăr ajunge, pentru scurt timp, 
frizer în satul ei natal, după care pleacă la 
București, unde gustul pentru câștig rapid, 
stimulat de femeia de lângă el, îl împinge să facă 
„bișniță” (mergând deseori până la Timișoara, 
unde își face legăturile care să-i ajute să procure, 
mai întâi cosmetice, apoi alte mărfuri care lipseau 
de pe piață), intră în tot felul de cercuri, și visează 
să-și schimbe statutul social. Pe drumul parvenirii, 
ales deliberat, descoperă tot felul de tentații, între 
care, vorba cântecului, femeia – eterna poveste, în 
chipul unei rasate, rafinate, mondene, cu studii 
superioare (într-o epocă în care numărul celor 
care ajungeau la facultate era extrem de mic, în 
comparație cu situația de azi) fiice a unui preot, 
dedat el însuși la tot felul de păcate. Dornic să-i 
intre acesteia în grații, pierde toți banii pe care-i 
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adunase, fiind pe punctul de a reintra în 
închisoare, ceea ce-l determină să se adăpostească 
în tabăra de la mină de unde plecase și unde 
rămăseseră foștii lui colegi de detenție. Năravurile 
dobândite nu-i dau însă pace, vrea să fure niște 
exploziv ca să-l vândă și când este în pericol să fie 
prins, se spânzură în baraca în care locuia 
împreună cu alți muncitori. 
    Privită în ansamblu, cartea lui Gheorghe Andrei 
Neagu dă impresia că este doar un fragment dintr-
un întreg mai cuprinzător, fiindcă personajele 
celelalte care compun trio-ul (Serafim și Petre) 
parcă așteaptă să intre, la rândul lor, în scenă, să 
poată clama, vorba „adolescentului miop” al lui 
Mircea Eliade, „incipit vita nova”, chiar dacă se 
consideră damnați, având stigmatul marginalilor. 

    Scris după 1989, romanul ironizează deseori, 
atât la nivelul naratorului, cât și la cel al 
personajelor, renumita „limbă de lemn”, dar – și 
mai evident –  mentalitățile induse cu osârdie de 
cei aflați la pupitrele de comandă ale societății, 
prezentând rezumativ o perspectivă asupra lumii 
românești a epocii comuniste, având drept unul 
dintre atributele definitorii adaptabilitatea 
oamenilor – reală sau simulată – la ceea ce li se 
impune, cartea fiind, în concluzie, o radiografie a 
unui fragment de viață cu stereotipiile sale, pe 
care personajele și le asumă ca pe un dat, 
asemenea ciobanului mioritic, în pofida 
raționalismului pe care pretinde regimul că-l 
promovează.    

 
 
Liviu PENDEFUNDA 
 

Alice în Țara minunilor 
Mesaje noetice doar aparent distructive 

 
Unde nu e nici timp nici spațiu  

conform cu realitatea cunoscută  
sălășluiește adevărul. 

 
asiunea, dragostea, extremismul 
afectiv ori religios constituie 
elemente care conduc la 

concretizarea ideatică a uneor fenomene 
ce depășesc adeseori normalul. Ele sunt 
surprinse cu măestrie de creatorii de artă 
și în cazurile noastre de literatură. 
Ocurenţele pe care le are povestea lui 
Lewis Carroll1 vor descrie ironia pentru 
relaţia maturitate-copilărie, căci nebunia 
prezentată în literatura pentru copii 
reprezintă în definitiv un soi de copilărie 
pentru adulţi. Întâi de toate ea 
organizează acţiunea textului potrivit 
limbajului utilizat, în contrast cu faptul că 
poartă cu sine adevărul. Sunt autori care 
au reușit să înțeleagă faptul că autorul 
ilustrează disoluţia unităţii corp-suflet 
sub acțiunea unei puteri supranaturale 
sau că acțiunea se produce indusă de 

                                                 
1 Lewis Carroll, Alice în Țara Minunilor, Editura Regis 

divinitatea ce'i determină locuirea 
trupului cu forţe ce posedă un caracter 
divin. Și aici mă întorc la interpretarea 
freudiană a viselor. Visul este 
fundamentul pe care se construieşte 
întreaga acţiune. El sprijină divinaţia 
onirică, fiind o realitate influenţată mai 
mult de întâmplări stranii decât de calea 
raţiunii. Activitatea fantasmatică 
manifestată în artă descrie satisfacerea 
dorinţelor autorului prin sublimarea lor, 
căci câtă vreme le aşează în operă, nu le 
mai tăinuieşte. Nebunia este înţeleasă în 
acest sens ca exces de patos, nu ca boală 
mintală. Într'o lume construită de autor 
sub semnul ilogicului, al nonsensului, 
deci sub pecetea absurdului, a alterării 
realității, confruntându-ne cu o logică 
nefamiliară, manifestată în special în 
discurs, o inteligență ce pare nebunie. 
Este acea alteritate2 care definește 

                                                 
2 Emanuela Ilie, Fantastic și alteritate, Junimea, Iași, 2013 
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nebunia dezvăluită de fantastic. 
Participând la naraţiune, nebunia, 
dincolo de construcția literară, va fi 
hermeneutica logicii prin care bizareriile 
descrise de Lewis Carroll pot îndreptăți 
cel mai neobişnuit comportament al 
personajelor. Alice trebuie să intre în 
contact cu acest mod ireal de a fi al fiinţei, 
ea fiind povocată încă de la început să 
înveţe să distingă între ceea ce considera 
în lumea de dinaintea intrării în vizuină 
ca fiind logic şi nonsensul din noul spaţiu, 
vizuina fiind un portal de transcedere 
între două dimensiuni ale multiversului. 
Țara Minunilor fiind o altă fațetă a 
Creației, nu numaidecât anormală, decât 
pentru îngustimea pe alocuri a gândirii 
umane. Treptele ce trebuie parcurse de 
tânăra ucenică sunt cele ale învățăturii 
întru cunoaștere. Și visul este alegoria 
aleasă de autor, dat fiind faptul că 
povestea este constituită în timpul oniric, 
cu un caracter iluzoriu3. Totuşi, chiar 
dacă lumea imaginară nu este reală în 
termeni materiali, ea este constituită cu 
idei inteligibile, fiind la fel de puternic 
legată de cunoaşterea pe care o avem faţă 
de lumea reală, ba chiar aici se depăşesc 
limitele spaţiale şi temporale, dincolo de 
arealul euclidian, dar nu în Chaos. Știm 
doar că în vis avem acces la adevărata 
lume, aparent suprarealistă. Chiar dacă în 
vis nu există alt martor în afară de 
visătorul însuşi, faptul că experienţa se 
păstrează în minte clarifică diferenţa 
dintre cele două lumi prin aceea că 
veghea este cea capabilă a fi 
experimentată fizic iar somnul, eliberân-
du-ne de percepția lumii înconjurătoare, 
ne îndreaptă înspre aflarea adevărului.  

Așadar în vis, acțiunea se desfășoară 
în afara lumii diurne, rigide iar universul 
întâlnit se supune alor legi, reacțiile 
raționale luând forme diferite potrivit 
circumstanţelor iraţionale ale oniricului. 
Nu numai primul arc reflex itră în 
disoluție interpretativă ci chiar și regulile 

                                                 
3 Gilbert Durand, Aventurile   imaginii 

funcțiilor de analiză și răspuns cognitiv 
depășește orice imaginație. Astfel, se 
certifică faptul că pentru cunoaştere nu 
este necesară experienţa, cât orizontul 
noetic. Unde nu e nici timp nici spațiu 
conform cu realitatea cunoscută 
sălășluiește adevărul. 

Știm că spațiul și timpul sunt 
dimensiuni realizate prin Creația lumii în 
care ne recunoaștem drept oameni. Nici 
măcar acestea nu sunt stabile, oscilând 
subiectiv și astral, noi raportând 
realitatea în raport cu eternitatea și 
infinitul. Și atunci concepția asupra lumii 
demonstrează căexistă multiple 
posibilități de existență cu un 
determinism plastic al cunoașterii cât și 
apropierea experiențelor conștiente de 
cea percepută în vis. Abia aici confuzia 
ocultului are nevoie a fi sublimată la 
nivelul treptelor de tălmăcire a 
sensurilor necunoscute dar nu tăinuite, ci 
percepute altfel. Cuvântul altfel are aici o 
conotație cel puțin stranie. Să nu uităm 
de viziunea vizuinii lui Marin Sorescu. 
Totul e bine stabilit în ceea ce corpul 
nostru navighează dintru început până la 
sfârșit. Dar sufletul? El este îndriduit 
mereu de sintagma darului spiritual. 
Normele sociale și rigiditatea vizuinii 
terestre ne ancorează în presupusul 
normal. Dar nebunia?4 Ţara Minunilor 
este o realitate subiectivă, a spiritului, 
fiind orizontul metafizic în care 
caracterul natural este dat de iluzoriu şi 
de capacitatea omului de a se proiecta 
dincolo de realitatea posibilă, într'un 
scenariu imaginar potrivit să explice 
existența fiinţei umane în care 
normalitatea are statut de proiecţie falsă. 
Spațiul uzual este părăsit de protagonistă 
în clipa accederii în vizuina iepurelui, 
trecând în lumea inițiatică a viziunii unor 
valori noi ce îi dezvoltă capacitatea de 
cunoaștere.  

 

                                                 
4 Constantin Enăchescu, Fenomenologia 
nebuniei, Paideia, Bucureşti, 2004. 
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Onirice mesaje inițiatice  
 

Cât de mult ne înşelăm gândind că 
cimilitura asta,  

căreia îi spunem logică, ar avea un preţ  
dincolo de lumea aceasta mizerabilă  

în care ne ţin întemniţaţi timpul, spaţiul,  
tirani ai spiritului.5 

 

ă întorc la personificarea 
nebuniei. Nebunul în litera-
tură este un personaj cultural 

ce produce stări din cele mai diverse, 
traversând comedia, dezonoarea, 
pedeapsa sau harul, de multe ori 
reprezentat de bufoni ori vrăjitoare. El 
este perceput prin prisma reacţiilor pe 
care le provoacă în planul intern al 
textului. Pălărierul nebun6 este o 
personalizare a nebuniei, aşa cum s-a 
caracterizat de-a lungul istoriei și 
aminteşte de divinaţie, stare care poate 
să apară ori în delirul profetic ori cea de 
vis (cumpăna dintre divin şi uman), 
realizată prin cel de-al treilea arc reflex. 
Personificare implică un comportament 
uman din partea unui reprezentant al 
altui regn. Omul trăieşte şi gândeşte viaţa 
sa ca existenţă într-o realitate a lumii 
care îi include şi pe ceilalţi membri ai 
societății. Pălărierul din lumea în care a 
intrat Alice îşi pierde calitatea umană, 
iese din ceea ce consideră cititorul a fi 
normal, căci el prezintă un dezacord cu 
lumea care îl înconjoară. Nonsensul este 
exacerbat în capitolul Un ceai între 
nebuni, iar jocul de cuvinte menite să o 
inducă în eroare pe Alice, explică 
prezența mentorilor ce îndrumă noua 
ucenică în această lume, Pisica de Chesire 
- N-o să te poți feri de asta; aici suntem cu 
toții nebuni.... Eu sunt nebună. Tu ești 

                                                 
5 George Uscătescu, Ontologia culturii, Editura Științifică și 
Enciclopedică, București, 1987 
6 Conform legendelor, sintagma pălărier nebun provine din 
secolele XVIII-XIX, când pentru fabricarea pălăriilor, se risca 
intoxicarea cu mercur, lucru care îi expunea pe fabricanţii de 
pălării demenţei sau altor tulburări psihice. 

 

nebună. (...) trebuie să fii, altfel n-ai fi 
venit aici. Un alt ghid spiritual de excepție 
este Omida, în al cărei dialog percepem 
acceptarea absurdului ca metodă de 
transformare a inteligenței umane. 

Personaj magic şi fabulos, Pălărierul 
Nebun conduce personajul principal spre 
înţelegerea realităţii, odată cu 
descoperirea adevărurilor divine. Deşi cu 
structură fantastică, prin intermediul 
jocurilor şi al ritualurilor, discursul 
jonglează cu nebunia şi îndoiala, pentru 
ca mai târziu să se arate că logica 
adevărului poate să fie găsită chiar şi 
atunci când poate fi logica ilogicului. 
Personajele aparent în afara lumii sunt, 
de fapt, integrate plenar în acea lume. 
Nebunul este aşadar epifania adevărului 
contribuind la realizarea contactului cu 
mesajele divine. 

Acest lucru se întâmplă datorită 
faptului că limbajul şi comportamentul 
modifică lumea sau situează mai degrabă 
nebunul dincolo de ea, instigând cititorul 
să participe utilizând propria imagine. 
Asemenea altor reprezentări colective, 
imaginea nebunului este recunoscută şi 
transmisă de la o generaţie la alta, fie că 
nebunia sa este spectacol divin, nebunie 
mistică sau formă de amuzament tragico-
comic. La fel cum demult a dispreţui ceea 
ce vestesc zeii era acelaşi lucru cu a-i nega 
pe zei,7 a ignora aparentul nonsens din 
Ţara Minunilor înseamnă a refuza accesul 
la o lume în care adevărurile se 
înfăţişează liber. S-a arătat descoperirea 
de sine prin intermediul unei cunoaşteri 
superioare, unde intelectului nu îi sunt 
necesare procedee logice, deoarece 
cunoaşterea derivă dintr-o formă de 
gândire superioară. Ţara Minunilor 
capătă un statut privilegiat, dat fiind 
faptul că aici nimic nu este aşa cum pare 
iar nebuniei i se confiscă orice conotaţie 
negativă, reprezentând simplu o deviaţie 

                                                 
7 Cicero, Despre divinaţie, Cartea I, Editura Polirom, Iaşi, 1998 
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de la normele atât de bine cunoscute. 
Această deviație face ca nebunia să fie 
tolerată ca spectacol divin. Până la urmă, 
pentru a se pătrunde în poveste şi pentru 
a împlini destinul, atât Alice, cât şi 
cititorul au avut nevoie de un anumit 
grad de iraţionalitate pentru a se 
confunda cu acest tip de nebunie 
înţeleaptă.  

Și atunci ce este nebunia dacă nu o 

formă de exprimare a comportamentului 
uman eliberând gândirea de lanțurile 
cosmosului material întru cunoașterea 
Adevărului?  

Să fie, oare, aceasta una dintre cheile 
folosite de Ghilgameș, Dante, Creangă, 
Tolkin și mulți alții pentru a ne invita la 
eliberarea de lumea obișnuită și 
metamorfoza cunoașterii spirituale? 
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Catinca AGACHE 
 

Românii canadieni sub 
semnul lui Eminescu 

 ,,Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca într-un dulce somn,  
La noi acasa”(Mircea Eliade) 

 
 

riunde au plecat românii l-au luat cu ei pe 
Eminescu, pentru că, așa cum afirma 
Nicolae Iorga, el ,,este cel dintâi scriitor 

român care scrie către toţi românii într-un grai pe 
care românii de oriunde îl pot recunoaşte ca al 
lor". Este uimitor cum la mii de kilometri distanță 
de țara de origine, români emigrați în Canada 
(începând cu anul 1882 și, în câteva valuri, până 
azi) s-au străduit să-și păstreze identitatea (deși 
nu trăiesc în comunități compacte ca alți 
imigranți) în condițiile adaptării la o nouă cultură. 
Revigorată după 1990, această mișcare a avut 
mereu ca ax central al trăirii departe de locul de 
baștină atașamentul pentru simbolul național 
Mihai Eminescu8, pentru limba maternă, pentru 
tradiția și credința strămoșească. În timp ce în 
interiorul țării de origine unii intelectuali 
considerați de primă linie își permit să pună sub 
semnul unor așa-zise revizuiri necesare (în fapt, 
tentativă de răsturnare a valorilor conscrate) înăși 
istoria națională, inclusiv statutul de poet național 
al lui Eminescu, românii din jurul granițelor și cei 
din diaspora, adică din cealaltă Românie, vorbesc 
despre un «Eminescu al nostru» care le dă puterea 
de a păstra în suflet limba și cultura română, chiar 
dacă trăiesc într-o societate multiculturală și 
multietnică. ,,Eminescu ne reprezinta oriunde am 
fi..." afirma Mircea Eliade cu mai bine de șase 
decenii în urmă.9  
              Deși și-au clădit o nouă identitate ca 
cetățeni fideli ai noii țări, integrați în viața socială 
și culturală a acesteia, având déjà în spate o istorie 
a emigrării spre acest pol Nord American de peste 
un secol, românii din diaspora canadiană n-au 
încetat în nicio perioadă să creadă în valorile 
culturale și spirituale ale țării din care au plecat în 
pribegie, chiar dacă opiniile față de aceasta sunt 
diverse. ,,De ce această opţiune Eminescu, la 

                                                 
8,,cel mai mare poet al nostru şi cel mai strălucit geniu pe care 
l-a zămislit pământul, apele şi cerul românesc”8; ,,.cel mai mare 
poet al nostru și unul dintre cei mai mari poeți ai lumii”8- Alex 
Ștefănescu, ,,Luceafărul”, 2017. 
9  

emigranţi?”- se întreba Vasile Andru10 -,,Pentru 
noi, el este un document psiho-etnic (memoria 
originii). El este fapt de identitate: rezumă acel 
acasă, acel arhetip al patriei lăuntrice.(…) Există o 
descendenţă biologică şi una spirituală, culturală. 
Cînd îl evocăm pe Eminescu, noi simţim că vorbim 
despre propria noastră biografie spirituală, de 
sufletul românesc. Eminescu conţine o sinteză de 
specific românesc. Îl simţim emblematic. 
Sublinierea identităţii, prin cultură, ne întăreşte.”  
           Urmând exemplul vechilor emigranți care s-
au grupat preponderent în jurul bisericilor11, nou-
sosiții pe acest generos teritoriu canadian (după 
1950 și mai ales după 1990, cu studii superioare), 
în majoritate creștini ortodocși, au reușit, cu 
dificultate, să susțină înălțarea de noi lăcașuri de 
cult cu slujba în limba maternă, cu rol de Casă 
Română, să se organizeze în asociații, pentru a-și 
putea păstra limba, tradițiile culturale și spirituale 
românești în noua și primitoarea lor țară. 
Federația Asociațiilor Românilor din Canada 
(F.A.R.), Asociația Culturală Română ,,Câmpul 
Românesc”din Hamilton”(preşedinte:  ing.Dumitru 
Răchițan); Asociația Română din Canada, Quebec12 
(preşedinte: Petru Cotnăreanu); Asociația Româ-
nilor din Ottawa-Gatineau (ARCOG; copreşe-
dinţi: Ileana Constantinescu, Daniel Cernea), Fun-
dația ,,Carpatina” Ottawa Gatineau Asociația 
Românilor Canadieni din Ontario, Societatea 
„Graiul Românesc" din Windsor, Asociația Cultu-
rală Româno-Canadiană din Calgary – Alberta 
(preşedinte: Maria Șerban); Asociația Românilor 
din Vancouver; Asociația Românilor din Triun-
ghiul de Aur (A.R.T.A.), Kitchener (preşedin-
te: Mirela Bănică-Stănei); Asociația Sașilor Tran-
silvaneni, Asociația folclorică „Balada" din 
Edmonton, Societatea „George Enescu" din 
Montreal; etc sunt doar câteva dintre acestea. Au 
reușit, de asemenea, cu efort și entuziasm, să 

                                                 
10 Vasile Andru. ,,Eminescu – de la Nistru pîn’ la Pacificul de Sud” -  conferință 
ținută în Australia. 
11 care aparțin încă de episcopii ; una din primele așezări 
românești din Alberta fiind botezată după numele satului 
Boian din nordul Bucovinei de unde au emigrat în 1898 primii 
români, urmați de cei din Transilvania, Banat. 
12 Înființată în 1952.  

O 
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creeze o presă în limba maternă care a devenit  în 
ultimii ani ,,vibrantă”: „Cuvântul Românesc" 
(Hamilton), ,,Pagini Românesti” (Montreal, editor: 
Viorel Anghel); ,,Observatorul" (director: Dumitru 
Puiu Popescu), ,,Tribuna noastră” (Montreal, 
redactor şef: Al.Vlad Lungu), ,,Candela de 
Montreal” (red. Constantin Stoiciu); ,,Alternativa” 
(editor: Alexandru Tomescu); Revista ,,Atheneum” 
(director: Gheorghe Bogdan), ,,Ecouri" (Alex 
Săvulescu); revista „Miorița", jurnalul „TEC 
Canada", ziarul „Pulsul Românesc", ,,Faptu divers” 
(Toronto), ,,Acasă”, ,,Accent”; postul de radio 
„Miorița", posturile TV „Tele Romanie" (Montreal) 
și „Tele Romania" (Vancouver) ș.a.  
            Mai mult, scriitorii care se afirmă pe acest 
continent în limba maternă, universitari, jurnaliști, 
au simțit nevoia înființării propriilor asociații 
profesionale, cenacluri, cluburi, reviste literare și 
edituri. Asociația Canadiană a Scriitorilor 
Români din Canada (A.C.S.R), este una dintre cele 
mai puternice grupări ale scriitorilor români din 
străinătate (creată la 1.03.2001, membrii fonda-
tori: prințul Eugen Enea Caraghiur, Alexandru 
Cetățeanu, Irina Egli, George Filip, Ionela 
Manolescu, Felicia Mihali-Trăistaru, prof..dr.Sorin 
Sonea, pr. dr. Cezar Vasiliu, Zoe Torneanu-Vasiliu, 
Dragoș Samoilă – o echipă la care s-au adăugat: 
scriitoarea Felicia Mihali, prof. univ dr. scriitor 
Anton Soare de la Univ. de Montreal, 
vicepreședințiii ACSR Catalina Stroe, Cristina 
Balaj-Mihai, Jacques Bouchard și Dragoș Samoilă, 
și plecații la stele dr. Ion Țăranu, Constantin Clisu 
și Maia Cristea Vieru ș.a). Apoape unică în spațiul 
general al diasporei românești, ea l-a avut ca 
președinte, de la înființare și până-n 2017, pe 
inimosul și talentatul poet Alex Cetățeanu13 
(astăzi: scriitor Ionuț Leonard Voicu14). Referindu-
se la valorile noastre esențiale, Alex Cetățeanu îl 
numește15 în primul rând pe Eminescu (,,Eminescu 
este totul pentru noi, este idealul, el ne-a dat aripi, 
ne-a dat viață…. religia mea care este Eminescu), 
mergând pe linia deschisă de Eliade pentru 
românii pribegiți și pronunțându-se împotriva 
delatorilor lui postdecembriști (,,Nu putem admite 
ca Eminescu să fie batjocorit….. acea caricatură de 
Patapievici… Eminescu a suportat atacuri 
nemeritate.”).  
         De oriunde s-au împrăștiat, românii au 
sărbătorit/comemorat, așa cum au putut, cente-
narul nașterii/al trecerii în neființă a Poetului, 
explicația acestui atașament dând-o același vârf al 

                                                 
13originar din Amărăști,Vâlcea (inginer electronist de profesie) 
-  prozator, eseist,  poet și jurnalist român din Montreal, 
Canada. 
14medicul veterinar ca profesie, prozator și poet, stabilit în 
Canada în 1989,  membru al A.S.R.C. vicepreședinte al 
Cenaclului literar ,,Mihai Eminescu”, membru în consiliul 
director al A.C.R. actualmente coordonator al acestora. 
15 într-o emisiune la Nașul TV Canada. 

exilului lucrător, Mircea Eliade ,,rareori un neam 
întreg s-a regăsit într-un poet cu atâta 
spontaineitate şi atâta fervoare cu care neamul 
românesc s-a regăsit în opera lui Eminescu”. 
Bogata activitate culturală și literară neîntreruptă 
a A.S.R.C.– singura organizație scriitoricească 
etnică acceptată la Salonul Internațional de Carte 
de la Montreal – a fost apreciată de Ambasada 
României la Ottawa (împreună cu Asociația 
Românilor din Ottawa-Gatineau) la împlinirea la 
15 ani de la înființarea acesteia (2016).  ,,Aveam 
acces la o noua identitate culturală fară să ne-o 
pierdem pe cea de origine.” – specifică unul dintre 
imigranții din primele valuri, Ion (Jean) Țăranu.   
          După modelul celebrului cenaclu ,,Mihai 
Eminescu” din New York fondat în 1993 de 
preotul scriitor Theodor Damian, întemeietor și al 
revistei ,,Lumină lină”/Gratiosus Light”, a fost 
creat, în 2007, Cenaclul literar,,Mihai Eminescu”din 
Montreal, la inițiativa scriitorului Alexandru 
Cetățeanu și condus de acesta, urmat de regretata 
scriitoare Livia Nemțeanu Chiriacescu16 (până-n 
2016) Carmen Ileana Ionescu, Ionuț Leonard 
Voicu. Funcționând sub egida A.C.S.R., cu reuniuni 
lunare, Cenaclul este locul unde sunt create 
condițiile afirmării scriitorilor canadieni de limbă 
română, fiind găzduit inițial de  Biserica ,,Sf. 
Niculae" (pr.dr. Cezar Vasiliu, membru A.C.S.R), 
ulterior, de Centrul Comunitar, Côte-des-Neiges. 
           Alexandru Cetățeanu, care declara într-un 
interviu ,,Iubesc însă limba mea, scriu în limba lui 
Eminescu”17, rămâne cel care, vreme de 15 ani, a 
coordonat mișcarea literară românească din 
Canada, făcând-o cunoscută în lume. Scopul 
acestor întâlniri literare are la bază ,,dorinţa de a 
menţine o legătură cu literatura română şi de a 
încuraja descoperirea unor noi talente.” – în opinia 
actualului coordonator al cenaclului, Ionuț 
Leonard Voicu18- de a păstra limba în toată 
bogăția ei în condițiile vorbirii acesteia rar și mai 
ales în familie, al trăirii într-un mediu 
multilingvistic.. 

Și tot sub aceeași umbrelă a A.C.S.R. s-au pus 
bazele Editurii ,,Destine Literare” care tipărește 
revista cu titlu omonim, precum și cărți, de 
preferință ale scriitorilor canadieni de origine 
română, traduceri.  

 
                                                 
16 originară din Iași, membru fondator a două reviste 
româneşti de cultură şi politică: ,,Luceafărul Românesc” şi 
,,Doina” , autoarea poemelor răscolitoare ,,Balada 
Emigrantului” si ,,Balada intoarcerii (in tara)” . 
17 ,,Destine literare”, ian.-mart. 2016. 
18 Interviu, ,,Melodium”, 2017. 
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              Prestigioasa revistă lunară de cultură 
,,Destine Literare”, fondată în 2001, este, așa cum 
afirmă directorul ei, editorul și redactorul 
Alexandru Cetățeanu, ,,o revistă cu deschidere 
internaţională” cuprinzând și peste 360 de pagini, 
ce are colaboratori pe 5 continente, fiind tipărită 
în România, dar putând fi citită și online. Prin ea 
colectivul de redacție și-a propus și a reușit să 
creeze ,,punţi de legătură cu multe culturi”.  ,,Din 
Canada până-n Carpaţi / E cale lungă peste ape ! / 
De ce să nu ne fim uniţi ? / De ce să nu ne fim 
aproape?/”(Românilor din Canada)  – este 
îndemnul liric de unitate lansat de Alex Cetățeanu. 
Și tot poetul-director de revistă abordează în lirica 
sa tematica drama dezrădăcinatului: ,,...Unde oare 
e de mine?/Unde oare să mă duc?... Să mă-npart în 
două-aş vrea/ Unde-i oare ţara mea?/ De acolo, 
sunt aici. /De aici, rămân acolo./Împărţit în două 
ţări/Între două depărtări.”(Acolo); ,,Am plecat în 
lume/Din om bun, nebun./Dorurile-n pârgă/Cui să 
i le-adun? Am plecat de-acasă/ Alungat de 
rău./Unde-mi eşti pădure/ A lui Dumnezeu? (...)/ 
Gându-mi tot aleargă/Peste munţi şi ape./Cu cât 
mai departe-s,/Casa-i mai aproape....(Dealurile 
mele). În paginile acestei recunoscute reviste 
culturale sunt publicate poeme de Eminescu, 
traduceri din lirica marelui Poet, exegeze despre 
nemuritoarea sa operă, poezii dedicate geniului 
nostru național, ca în numărul din ian. 2010, spre 
exemplu. Acesta include o selecție din poemul 
Luceafărul de Mihai Eminescu, tradus în franceză 
de  renumita traducătoare, poeta și eseista Ionela 
Manolescu, membră titulară a Uniunii Scriitorilor 
din Québec (UNEQ)  -   : ,,Il était une fois une 
pucelle,/ Ainsi que l'on raconte,/ Qui fut sur terre la 
plus belle/ Des princesses du monde/ Aimée par 
tous; unique enfant/De la lignée régnante - / La 
lune seule au firmament,/ Se mesure à l'Infante....” 
(H y p e r i o n).  ,,Luceafarul marelui poet român 
Mihai Eminescu apare aici pentru prima oară într-
o traducere selectivă, actuală și inedită, ce se 
remarcă atât prin amploare și sensibilitate, cât și 
prin măestria versificației, bogăția vocabularului 
ori frumusețea de stil.”- se afirmă în paginile 
acestui număr al revistei. Tot aici apare și 
transpunerea în franceză a poemului Floare 
albastră de Mihai Eminescu, realizată de Daniel 
Constantin Manolescu, tribunul Forumului ,,Agora 
Romana Latina” din Montreal -  ,,A nouveau plongé 
dans vastes/ Cieux, étoiles et infinis ?/ N'oublie pas 
au moins, mon astre,/ Mon amour, l'âme de ma vie 
!// Bien en vain, des fleuves solaires/ Tu regroupe 
dans ta pensée /Avec les Assyres plaines,/ L'obscure 
Mer Océanée” (Ma belle bleue).  Într-un ultim 
număr din 2015 sunt publicaţi în „almanah” în jur 
de 100 de scriitori, dintre care 35 sunt autori 
români din diferite ţări ale lumii, ori  scriitori 
străini de limbă franceză, engleză. 

 
 
            Împreună, cenaclu și revistă, urmăresc 
promovarea culturii române, aniversarea marilor 
evenimente, ,,cunoașterea și stimularea spiritului 
românesc atât de  poetic, concret și filozofic 
exprimat de acel Bard universal, redactorul,  poetul 
, ziaristul, filozoful și multgenialul, eternul,  Mihai 
Eminescu.”- cum afirmă renumita scriitoare 
Melania Rusu Caragioiu19, membră a Asociației. 
,,Fiecare cuvânt din magnifica și nemuritoarea 
operă a poetului Mihai Eminescu a trecut prin 
sufletul și rostirea membrilor Cenaclului «Mihai 
Eminescu»”; ,,Mihai Eminescu a făcut o radiografie 
a sufletului, a neamului, a identității, a  infinitului, a 
eternității  penelând  epic sau liric, în măiestrite 
versuri și proză, fiecare latură a existenței neamului 
nostru. Iar cenaclul «Mihai Eminescu» din 
Montreal, pe parcursul celor cinci ani de existență 
ai lui până în prezent, a cultivat acest spirit de 
frumos, de  a merge mereu în pasul posibilitâților  
noastre  spre a crea, în gând mereu  cu  marea 
operă a lui Mihai Eminescu.”- subliniază aceeași 
apreciată scriitoare - ,,Cât de colorată și de 
frumoasă este limba românească, limba creațiilor 
eminesciene! ” 
           Al doilea pol de asociere scriitoricească îl 
reprezintă Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română 
din Québec (ASLRQ), fondată de Adrian Erbiceanu 
și Ionuț Caragea în 16 iulie 2008, pe lângă care își 
desfășoară activitatea Editura ASLRQ și Cenaclul 

                                                 
19 n. 1931 Ilteu-Arad, inginer, fost bibliotecar la B.J.Timișoara, 
stabilită la Montreal, autoare a unor cărți pentru copii și adulți, 
membră a A.S.R. 
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virtual ASLRQ – Cenaclul ,,Prietenii 
Poeziei”(înființat în 2007 de către Ionuț Caragea). 
Prin intermediul Suplimentului literar” al revistei 
,Tribuna noastră”, ASLRQ s-a făcut cunoscută în 
plan cultural local și pe internet. ,,Noi, scriitorii, 
am fost uniţi până acum vreo 8 ani şi cred că 
dădeam un exemplu bun românilor, dar au apărut 
doi „cai troieni" în asociaţie şi după un timp au 
creat „vrajbă", au făcut o altă asociaţie de „limbă 
română" (nu de români!) şi evident, au creat 
dezbinare.”- afirmă Alex Cetățeanu referitor la 
această divizare a breslei scriitoricești româno-
canadiene, boala distrugătoarei discordii din țara 
de origine trecând oceanul. 
            Centrele din Canada în care românii sunt 
mai bine reprezentați și mai activi în a-și afirma 
identitatea, în condițiile trăirii zi de zi într-o altă 
limbă, sunt considerate orașele Montreal, Toronto, 
Windsor, Regina, Vancouver, Calgary, Edmonton, 
Hamilton, Kichener, Otawa-Gatineau, Winnipeg-
Manitoba, comunitățile de aici formând așa 
numita ,,Mica Românie din Canada" în spațiul 
căreia au loc evenimente culturale dedicate 
poetului național Mihai Eminescu, Zilei Culturii 
Naționale, Zilei Limbii Române, Zilei Naționale a 
României, Zilei Drapelului Național etc.  
          ,,Eminescu este iubit, este citit, românii ţin la 
Eminescu. Desigur, este un fel de mitizare, iar unii 
sunt foarte enervaţi de această chestiune, dar în 
spatele mitului este o mare creaţie” – susține acad. 
Eugen Simion referindu-se la iubirea pentru 
Eminescu a românilor, oriunde s-ar afla, fiecare 
generație având un Eminescu al ei - ,,Eminescu 
este un fenomen viu şi fiind un mare poet se 
lasă judecat de toate generaţiile şi rezistă.” 
          Eminescu reprezintă în diaspora o emblemă 
a spiritualității românești adusă de acasă și 
păstrată cu sfințenie, fiind prezent în conștiința 
majorității românilor imigranți. Efortul diasporei 
canadiene20 de a păstra vie memoria celui care a 
ridicat arta poeziei la înălțimile zborului printre 
aștri și-a proiectat istoria neamului în eternitate 
este absolut admirabil. El se traduce prin 
inițiative, acțiuni, fapte, evenimente memorabile. 
Căci diaspora canadiană a reușit să-l aducă pe 
Eminescu în Nord America prin patru statui 
amplasate la: Montreal (provincia Quebec), 
Câmpul Românesc de la Hamilton, Windsor 
(ambele în provincia Ontario), Edmonton 
(provincia Alberta). ,,Rareori un neam s-a regăsit 
într-un poet, ca românii în Eminescu”- subliniază 
prof. univ. dr. Maria Dincov21 din Toronto, în eseul  
,,Eminescu în eternitate”, parafrazând celebra 
afirmație a lui Mircea Eliade (,,Rareori un neam 
întreg s-a regăsit într-un poet cu atâta 

                                                 
20 Vezi: Victor Rosca . ,,Istoria comunităților române din 
Canada". 
21 originară din Tulcea. 

spontaneitate și atâta fervoare cu care neamul 
românesc s-a regăsit în opera lui Eminescu”22).. 
           Câmpul Românesc de la Hamilton (situat 
la marginea orașului și la vreo 50 de kilometri de 
Toronto, provincia Ontario) este o adevărtă 
minune a diasporei românești,23alături de 
Arhiescopia Vatra (USA) și Biblioteca de la 
Freiburg (Germania).  Aici a fost instalată, în anul 
sărbătoririi Centenarului Eminescu (1989), al 
plecării Poetului la ,,Poporul stelelor”, Statuia lui 
Mihai Eminescu, un bust monumental realizat în 
marmură adusă din Grecia de sculptorul 
Nicâpetre24, pentru care, în anul 2000, Ion 
Caramitru, ministrul culturii de atunci, i-a înmânat 
Medalia ,,Mihai Eminescu”. 
  
 
 
         Acesta și bustul în marmură al lui Nae 
Ionescu au fost așezate în fața Centrului Cultural 
,,Nae Ionescu”.  Supranumit ,,un Brâncuși al 
românilor americani”, el este și autorul 
renumitului ansamblu sculptural ,,Rotonda 
Scriitorilor din Exil" -  o alee a scriitorilor români 
din diasporă (2002: Aron Cotrus, George Donev, 
Vasile Posteuca, Mircea Eliade, Horia Stamatu, 
Horia Vintila - busturi în bronz), un veritabil 
muzeu în aer liber, cunoscut ca ,,Mica Românie a 
lui Nicăpetre”. Pentru sculptor, Eminescu era 
idolul lui, din lirica căruia recita cu pasiune Glossa. 
          
 

 Câmpul Românesc de la Hamilton 

 

                                                 
22 Mircea Eliade., sept. 1949, Paris. 
23 vezi: ,,Câmpul Românesc de la Hamilton între minunile 
exilului românesc”  de prof. Sebastian Doreanu. 
24 Petre Bălănică, originar din Brăila, stabilit la Toronto în 
1981.  
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 Muzică si poezie la statuia lui Mihai Eminescu de la Câmpul Românesc din 
Hamilton (6/15/2016). 

          Acest eveniment se petrece nu întâmplător în 
anul 1989 declarat de UNESCO ,,Anul internaţional 
Eminescu”în semn de recunoaștere a 
universalității marelui poet român, în 2000, tot 
UNESCO fiind înaltul for care a decis ca Mihai 
Eminescu să fie declarat ,,poetul anului 2000”. 
           ,,În ’89, m-am gândit la Mihai Eminescu 
pentru că am luat o marmură frumoasă adusă de 
mine din Grecia. Şi am început s-o cioplesc, dar nu 
chipul lui Mihai Eminescu, ci am cioplit nevoia 
noastră de Mihai Eminescu, de acolo, de departe, 
aşa cum zicea Mircea Eliade, că Eminescu ne 
adună! Am cioplit direct, în marmură, chiar pe locul 
unde urma să fie instalat – la Câmpul Românesc de 
la Hamilton”; ,,Eminescu al meu a fost cioplit  de un 
om care citește și iubește ce a dat acest poet lumii.”; 
,,Eminescu imaginat de mine este tânăr precum 
zeul Apollo de pe frontonul templului din Olimpia. 
Noi românii din diaspora canadiană să ne bucurăm 
de ce am putut realiza la Câmpul Românesc. Eu 
mulțumesc Domnului George Bălașu și Doamnei 
Mihaela Moisin pentru initițiava lor și pentru faptul 
că m-au ales pe mine să-l ivesc din marmură pe 
Eminescu. De fapt nu am sculptat o statuie 
Eminescu, ci NEVOIA NOASTRĂ DE EMINESCU.”; 
,,nu aveam comandă, ci am sculptat nevoia noastră 
de Eminescu” - mărturisea artistul dăruit cu har și 
dragoste de neam,25pentru care sculptura a 
însemnat ,,un destin” 
           Asociaţia Culturală Română din Hamilton 
(A.C.R.) - cea mai veche asociaţie româneasca din 
provincia Ontario, înfiinţată în 1957 ,,cu gândul de 
a păstra viu în inimile noastre sentimentul 
naţional, de-a ajuta la închegarea unităţii 
româneşti, de a promova cultura neamului 
nostru’’, președinte ing. Dumitru Răchițan (multă 
vreme, Mihaela Moisin) - este cea care a cumpărat, 
în 1967, 25 de hectare de teren devenit ulterior 

                                                 
25 Nicapetre, iulie 2007, Toronto. 

Câmpul  Românesc26. O „ctitorie care să exprime 
firea românităţii noastre aici” (cum afirma unul 
dintre membrii fondatori, publicistul și editorul 
George Bălaşu27, figură importantă a exilului 
românesc), să mențină tradițiile românești.  
 
 
          Administrată de A.C.R., acesta este o agora a 
românilor canadieni, ce te întâmpină cu o stâncă 
vopsită în culorile drapelului naţional, un loc 
splendid unde se află Centrul Cultural ,,Nae 
Ionescu" (1986); Capela ,,Sf. Maria", un monument 
dedicat eroilor Neamului românesc, o Bibliotecă 
impresionantă (cu peste 10.000 volume de carte) 
şi Sala de lectură, Muzeul țărănesc (etnografic), 
troița lui Aron Cotruș realizată de Valeriu Cercel, 
renumitul parc în care domnește ,,Rotonda”..”  
         În Sala mare a Centrului Cultural ,,Nae 
Ionescu” (400 delocuri, al cărui director a fost 
George Bălașu, s-au organizat renumitele 
,,Săptămâni Culturale", ce cuprind conferințe, 
mese rotunde, forumuri la care au fost invitați 
reprezentanți marcanți ai exilului românesc, 
autori din țară. 
 

 

                                                 
26Publicistul Alexandru Tomescu, directorul publicației online 
,,Alternativa”, a adunat material documentar pentru realizarea 
unei istorii a Câmpului.  
27 Născut în 1924 la Turtucaia/ Durostor, emigrat în Canada în 
1951; membru activ al Bisericii Ortodoxe Romane ,,Sfantul 
Gheorghe" din Toronto, vicepreședinte al Uniunii și Ligii 
Societăților Române Americane, 
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             Eveniment cultural unic, desfășurat pe 
parcursul a șase zile, ,,Săptămâna Internațională a 
Culturii Române”, are loc în fiecare început de 
iulie, director coordonator fiind, tradițional, pr. 
poet Dumitru Ichim, secondat de echipa de la 
Hamilton condusă de Dumitru Răchițan, 
președintele A.C.R. Prof. Sebastian Doreanu 
(Denver, Colorado), moderatorul simpozionului 
științific din Săptămâna Internaţională de Cultură 
de la Câmpul Românesc”( ediţia a 50-a, 2017),  
sublinia ideea că „Eminescu este un simbol 
identitar de care nu ne putem lipsi”. Alături de 
aceasta se înscriu evenimetele culturale 
,,Săptămâna românilor”- ce are loc în fiecare 
august, odată cu hramul Capelei ,,Sf. Maria -, 
,,Românii nici vara nu dorm" (ed. a 2-a) ș.a.   
 
         Publicaţia A.C.R. a fost aproape trei decenii 
ziarul lunar ,,Cuvântul Românesc”din Hamilton 
(1976-2005), apărut din inițiativa lui George 
Bălașu (editor) și a regretatului Eugen Bârsan 
(redactor-șef) - cea mai apreciată și larg 
răspândită publicaţie românească din exil între 
1980 – 1990, ,,vârf de lance” al luptei 
anticomuniste a diasporei românești din Canada, 
America. Editorialele semnate de reputatul 
publicist George Bălașu au format o adevărată 
,,antologie a jurnalismului din exil”. Rubricațiile 
constante, colaboratorii celebri (Horia Vintilă, 
Horia Stamatu, pr.dr. Nicolae Dima ș.a.), pagina 
,,Fara Armânească”susținută de Zahu Pană, 
seriozitatea și profunzimea temelor puse în 
discuție au făcut din această publicație una dintre 
cele mai apreciate ale exilului lucrător. Paralel cu 

acest ziar/revistă a funcționat Editura ,,Cuvântul 
românesc”din Hamilton care a publicat prioritar 
cărți ale exilului, cărți valoroase între care ,,Poezii 
din închisori” culese de poetul Zahu Pană, ,,Pitesti" 
de Dumitru Bâcu ș.a.    

 
           La Montreal28 (provincia Quebec) se 
remarcă o vie activitate de promovare a culturii 
române, a poetului național, de către comunitatea 
română, a treia ca pondere din Canada. Aici, mai 
exact în locul numit Place de la Roumanie (Piața 
României),29 se află Monumentul în bronz al lui 
Mihai Eminescu, sculptat de artistul basarabean 
Vasile Gorduz, dezvelit pe 19 sept. 2004. 
              

 
Mihai Eminescu- Monument în bronz; momentul festiv 

            
  Evenimentul, la care-au participat sute de români 
canadieni, primarul Montrealului, înalți demnitari 
ai diplomației statului român, a  marcat ,,100 de 
ani de prezență românească în Canada și 25 de ani 
de relații diplomatice”, centenarul comunității 
românești din Nord America.  
 
          Pe plăcuța de pe piedestalul statuii, 
amplasată pe Plateau-Mont-Royal, sunt 
inscripționate două versuri de ,,o frumuseţe 
statuară”30 din capodopera eminesciană ( 
publicată în 1883 în vol antum ,,Poesii”) Odă (în 
metru antic) -,,Eternellement jeune,/ envelopée 

                                                 
28 Aici locuiesc aprox. 40.000 de români; aici s-au oprit primii 
români emigranți de unde au plecat mai departe. 
29 Pentru realizarea proiectului Piața Română a existat o bună 
colaborare între Primăria orașului Montreal, Ambasada 
României la Ottawa , Consulatul Român din Montreal, cât și un 
Comitet de inițiativă și organizare format din: Alex Cetățeanu, 
președinte A.S.R.C.; Cristian Bucur, președinte A.R.C.; Marc- 
Marinescu Constantin, director artistic; Monica Matte, expert 
consilier; Wladimir Paskiewici prof. emerit; Romeo Scorpeanu, 
vicepreședintele F.A.R.Canada. 
30 Alex Ștefănescu. ,,Eminescu recitit”, ,,Rom.lit.”, nr.3,2017. 
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dans ma cape…” traduse în franceză și în engleză 
(de  Adrian G Sahlean).31           
         ,,Statuia este opera renumitului sculptor Vasile 
Gorduz, pentru care a primit Premiul «2000 Anul 
Eminescu» atribuit prin concurs la Berlin de către 
organizația internațională U.N.E.S.C.O.” (Ion  
Țăranu. Piața Română și Statuia lui Eminescu, 
,,Convorbiri A.C.R.”, 2006). 
          Departe de imaginea iconică a poetului 
național, această realizare sculpturală (aprobată 
de ministrul culturii de atunci, Răzvan 
Teodorescu) inspirată din masca mortuară a 
poetului și din poemul Odă (în metru antic), 
așezată cu fața spre nord, spre luceafărul de seară, 
a stârnit aprinse controverse în rândul românilor 
canadieni, fiind acceptată cu greu în cele din urmă.  
          La momentul festiv, organizat din timp de 
Marc Marinescu (artist român din Montreal), au 
citit din creația Poetului Iolanda Manolescu, 
traducătoarea lui în limba franceză, Adrian G. 
Sahlean (din S.U.A.), traducătorul lui în limba 
engleză (poemul Glossa), poetul George Filip 
(poezii dedicate lui Eminescu), actorul Septimiu 
Sever (România) care a recitat din lirica 
eminesciană și a fost prezent strănepotul lui 
Michael Eminescu din America. Momentul festiv a 
fost continuat cu două expoziții (organizate de 
Marc Marinescu la Primăria din Montreal): una 
dedicată istoriei emigrării românești în Quebec, 
cealaltă închinată vieții și operei nemuritorului 
Poet. În prezent, e nevoie de un soclu pentru 
această statuie, care se află în pericol de a fi 
mutată de administrația locală ce a gândit să dea o 
altă destinație parcului în care a fost amplasată. 
           ,,De pe soclul pe care-l pironisem Eminescu, 
care n-a încetat să ne mire, ne-a apărut aevea un 
luceafăr, înălţându-se în eternitatea sa. Profund 
mişcat, ochii mi s-au umezit şi, tremurând, i-am 
străns mâna. Bine-ai venit la Centenarul 
comunităţii noastre, Eminescu, să ne salvezi!...” – 
consemna emoționat Ion (Jean) Țăranu32(medic, 
publicist, scriitor membru al A.C.S.R. și ,,patriot de 
modă veche”33, ce a primit medalia ,,Ordinul 
Canadei”ca recunoștere a activității sale 
comunitare) într-unul din editorialele sale 
,,Convorbiri A.R.C.” ,,Statuia lui Eminescu ne va 
aminti, pentru încă o sută de ani, de unde venim, 
cine suntem şi ce vrem. O comunitate culturală în 

                                                 
31 Se pare că placa de bronz a statuii lui Eminescu din Montreal 
a disparut, a fost furată.  
32 Ion (Jean) Țăranu(31.01.1921, Docnecea, Turnu Severin-
2009) – medic, scriitor, publicist, emigrat în 1951 în Canada,  
Montreal; membru fondator al A.R.C. (1952), secretarul (1952-
1956) și președinte ei (1956-1970; 1985-1991); inițiatorul 
(1970) emisiunii de radio ,,Ora Românească”transmisă din 
Montréal; fondatorul Federației Asociațiilor Românești din 
Canada (F.A.R., 1974) -  al carei președinte a fost o perioadă 
(1974-1980) - și al buletinului ,,Curierul Românesc” (1974); 
întreține vreme îndelungată editorialul  ,,Convorbiri A.R.C.” 
33 Ion Longin Popescu. 

care cultura e ridicată la conştiinţa unui destin al 
omului român în lume.” 
         ,,Piaţa română cu monumentul Mihai 
Eminescu ne revin de la sine ca un dar ceresc acum, 
la centenarul existenţei nostre neîntrerupte, aici, pe 
pământ canadian. Este trenul nostru istoric 
naţional ce ne soseşte din ţara veche” (…) ,,Piata 
României din Montreal simbolizează legătura 
indestrustribilă cu patria mamă şi punctum. 
(Eminescu). Inaugurarea Pieţei Române cu 
participarea reprezentanţilor României şi Canadei 
dă serbării un caracter naţional unit la care toată 
suflarea româno-canadiană e binevenită.”; ,,Piața 
Română și Statuia lui Eminescu, despre care unii 
spun că nu seamănă alţii că a fost pus cu spatele la 
oraş sau că seamănă cu un nebun fugit din azil în 
cămaşa şi desculţ etc. Când este vorba să ne 
denigrăm apoi nimeni nu ne întrece! (…)”; ,,Piaţa 
Română e pentru comunitatea noastră un preţios 
reper cultural alăturea de Centrul Cultural Român 
din Montreal şi Câmpul Românesc din Val David, 
triada noastră!” (,,Convorbiri A.R.C, Val David, 
aug., 2004); ,,Piata va ramâne una din reperele 
noastre esenţiale alaturi de Centrul Cultural român 
din Montreal și Ctitoria româneasca din Val-
David”(20 mart.,2006) - aprecia același Ion (Jean) 
Țăranu în serialul editorial menționat. 
           ,,Este un merit și o cinste pentru noi că am 
reușit să avem o Piață «a României», străjuită de 
simbolul nostru național, poetul Mihai Eminescu, 
când nu există o Piață a Franței, nici a Americii sau 
a altor state importante. Iar comunitatea română 
nu este foarte numeroasă (…) Statuia a fost făcută 
de Vasile Gorduz, un sculptor foarte talentat, este 
foarte sugestivă și, privită din unghiuri diferite, de 
fiecare dată, ea spune altceva. Plasarea ei in «Place 
de la Roumanie» este ideala. Este un Eminescu 
participativ, foarte viu, pe care il simțim ca pe 
simbolul nostru național, purtătorul viselor și 
dorurilor noastre, ale românilor. Copiii si nepotii 
celor veniți mai demult în Canada știu cine a fost și 
ce înseamnă astăzi pentru noi Mihai Eminescu. El 
este România.” – sublinia, într-un interviu, av.  
Șerban Mihai Tismănariu emigrat în Canada în 
1990, participant la acest eveniment - ,,«Place de 
la Roumanie» e o confirmare a Canadei asupra 
valorii comunității românești”.   
          Place de la Roumanie și recenta Place ,,Nadia 
Comăneci” (din 2017) sunt două simboluri ale 
națiunii noastre pe pământ Nord American, fiind 
un merit al diasporei românești canadiene și al 
diplomației românești, exemplar de active, din 
această țară. Ceremonia de dezvelire a plăcii de 
numire a Pieţei României, a fost organizată de 
Primăria  Montréal, diaspora română, Consulatul 
General al României la Montréal (18 dec. 2005), 
fiind realizată în onoarea centenarului prezenței 
comunității românești în Canada. 
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           In provincia Quebec sunt peste 100 de 
profesori universitari de origine română, între 
care Nicolae Mateescu-Matte, membru de onoare 
al Academiei Române, regretatul arhitect ieșean 
de origine Dan Hanganu, ,, personalitate de 
anvergură mondială”ș.a.    
          Asociatia Română din Canada înființată în 
oct. 1952 (prima asociație culturală românească 
de tip laic din Canada; membrii fondatori: 
Gheorghe Loghiade, Gheorghe Stanciu, Petre 
Sultana, Miron Georgescu, Nichita Tomescu, Florin 
Marghescu, Ion/Jean Taranu, Alexandru Fonta si 
Pop Mihai) și-a propus să ,,păstreze vie identitatea 
românească, organizand activități cu caracter 
cultural, educativ sau social.” Ea își desfășoară 
activitatea într-un loc foarte cunoscut și îndrăgit 
de montrelezi: Câmpul Românesc de la Val David 
(3 ha situate la vreo 80 km de Montreal, în orașul 
Val David din zona Laurentine). Acest superb Parc 
A.R.C. de la Val David, înființat în oct. 1970 grație 
terenurilor donate de Alexandru Fonta, Vasile 
Posteucă și Ion (Jean) Țăranu, este spațiul în care 
au loc, vara, activități social-culturale foarte 
apreciate de românii canadieni. Recunoscut și sub 
numele de Satul Românesc din Laurentide, 
Câmpul Românesc este o adevărată bijuterie, 
cuprinzând o bisericuță, un complex cultural, o 
troiță din lemn pictată, porți maramureșene 
sculptate, toponimice românești (strada Predeal-
Trudeau; Podul românilor), câteva case de vacanță 
ale românilor devenite cu timpul case de fiecare zi. 
           O perioadă Asociația a fost condusă de Jean 
Țăranu, ca secretar (1952-1956) și președinte 
(1956-1970; 1985-1991), actualmente președinte 

fiind Gorina Luca Haiduc. La inițiativa acestei 
asociații au luat naștere Federatia Asociatiilor 
Romane din Canada (F.A.R. 1974), prima emisiune 
săptămânală de radio în limba română -,,Ora de 
radio" (ce s-a păstrat până la finele anului 1999, 
cand a fost preluată de F.A.R., sub noua titulatură 
de ,,Antena vă aparține"),  Centrul Cultural Român 
Inc. din Montreal (1981). 
         Prețuirea Geniului în care s-a întrupat sufletul 
poporului român a caracterizat fiecare inițiativă a 
membrilor A.R.C., mulți dintre ei făcând parte din 
primele valuri de ,,pribegiți”. crescuți în spiritul 
cultului marelui Poet. ,,EMINESCU este geniul 
nostru național, poetul nepereche și profetul care 
ne-a prezis că: «misiunea istorică acestui neam este 
de a crea un stat cultural la gurile Dunării». El 
suntem noi. Ce puteam fi fără el? Ritmați –«ODĂ( în 
metrul antic)» - încrustată pe soclul statuii și veţi 
înţelege frumuseţea acestor versuri care încep cu 
«Nu credeam să-nvăț a muri vreodată»” – 
subliniază Jean Țăranu, într-un editorial din 
serialul ,,Convorbiri A.R.C. Val David”, dragostea 
pentru poetul național.  
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          Aici, la Val David, se desfășoară Festivalul 
Interanțional al scriitorilor și artiștilor (2017). 
          Federația Asociațiilor Române din 
Canada (F.A.R.), înființată în 1974 și condusă de dr 
Ion (Jean) Țăranu (1974-1980, președinte), a fost 
concepută ca un coordonator al activității 
asociațiilor comunitare românești și de 
reprezentare a lor în raport cu autoritățile 
guvernamentale canadiene. Ea a reprezentat cu 
adevărat românii din Canada perioada 1974-1980, 
din 1998 fiind condusă de Basile Gliga, editorul 
ziarului ,,Tribuna Noastra”. Deşi, numeric, 
comunitatea românească din Canada este 
importantă (400 000 de canadieni de origine 
română), ,,ea este fără vlagă la capitolul 
vizibilitate” – cum se menționa în ziarul ,,Pagini 
Româneşti”din 26.03. 2010.  
          Presa în limba română a avut și are un rol 
foarte important în păstrarea identității românilor 
canadieni.  
            Românii din Quebec nu au avut presă scrisă 
în limba maternă (dacă exceptăm revista ,,Vocea 
Canadei” tipărită în 1901) până în 1990 când și-a 
făcut apariția, la Montreal, primul ziar în limba 
română - ,,Luceafărul românesc”, o publicație 
lunară, editată vreme de un deceniu (1990-2000) 
și fondată de profesorul-lexicograf strălucit Dan 
Fornade34, organizator al expoziției ,,Centenarul  
lui Eminescu”(1989). Un al doilea ziar românesc 
din Montreal – publicația trimestrială ,,Tribuna 
noastră” (redactor şef :Vlad Lungu) -  a fost 
înființat de  F.A.R. în 1998. Este urmat, în 2001, de 
ziarul generalist ,,Pagini Românești”(fondatori: 
George Sava, Marinela Chiriță; editor: Viorel 
Anghel, redactor șef adjunct: Adrian Ardelean), 
dublat de Librăria ,,Pagini Românești”- Librăria 
Românilor la Montreal – care și-au fixat ca 
program ,,sprijinirea culturii româneşti în spaţiul 
nord-american”.     
.          O foarte îndrăgită și citită revistă ia ființă, în 
1997, pe lângă Biserica Ortodoxă Română ,,Buna 
Vestire”. Este vorba de revista de literatură și de 
cultură  bilingvă „Candela de Montreal”/ 
,,Chandelle de Montreal” (fondator și director: 
Victor Roşca; secretar de redactie: poetul George 
Filip, consilier red. Horia Alexandrescu, membri ai  
redacției: prof.Vladimir Paskievici, scriitorul 
Florin Oncescu, dr.Paul Dăncescu, prof. Constantin 
Nedea ș.a.), care și-a propus ,,să unească prin scris 
iubitorii de literatură și cultură”. 

                                                 
34 Timișorean, emigrat în Canada în1980, publicist român, 
doctor în istorie Universitatea McGill, cercetător al istoriei 
emigrației românești, editor si redactor-coord. al Enciclopediei 
românilor din străinătate” ‹7 volume› - primă lucrare de acest 
fel dedicată diaporei românești la care a trudit un deceniu -, al 
unor valoroase lucrări lexicografice, întemeietor al secției 
Periodice a Bibliotecii Centrului Cultural Român din Montreal. 

 
 
         ,Îl mai admir pe Eminescu pentru că 
întrupează esența neamului românesc. Am fost și 
sunt un îndrăgostit de opera marelui poet pentru 
înălțimea ideilor sale în timpul când literatura 
română începea să-și croiască un drum propriu. 
Îndrăgesc originalitatea operei sale, ce constă 
dintr-o noutate autentică și spontană; o noutate 
înnăscută, nu împrumutată din literatura 
mondială. Prin genialitatea operei sale și sfârșitul 
său tragic, Eminescu a devenit pentru români un 
mit de care ne apropiem cu căldură sufletească 
specifică numai lui. Eminescu a fost un geniu 
neînțeles în profunzimea gândirii lui nici de unii 
contemporani și nici chiar de unii din generațiile ce 
i-au urmat. Sunt și azi unii care, vrând să se înalțe 
pe ei, îi renegă genialitatea. Astfel de pigmei au 
existat încă din timpul vieții lui și există și azi. Pe 
aceste specimene umane, incapabile să perceapă 
distincția genială a unei opere, Nietzsche îi numește 
„filistini” culturali. Eminescu este născut cu o înaltă 
înzestrare spirituală, ceea ce-i dă un excepțional 
talent creator și o înaltă conștiință morală. (…) 
Eminescu încoronează chintesența neamului 
românesc, motiv pentru care îl numim poet și erou 
național.- afirma scriitorul Victor Roșca, fost 
deținut politic, emigrat în Canada, Montreal, din 
1997 manager al revistei menționate. 
         În această revistă au apărut grupaje de 
versuri închinate lui Eminescu, semnate de poeții 
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George Filip35(,,a căzut o stea din cer / - un semn 
divin,/ c-a plecat poetul/ -înger spre Amin./ /sus – 
la poarta ceriului, /Domnul MIHAI,/ a dus doinele 
străbune/ de pe plai.// Dormi în pace EMINESCU,/  
lerui...ler/  te jelim cu flori albastre/  la rever./  te 
iubim şi-n cerul bun / nu ne uita;/ fie binecuvântată 
steaua Ta!”- A plecat Mihai...); Melania Rusu 
Caragioiu („ În gândul meu cu Eminescu”; ,,Cine e 
făptura sacră,/ Vis, în artă împletit ?/ Este muza 
poeziei,/ Stihul cel neostenit,/ Care leagă fir de 
vrajă…/ Doar poetul prinde taina – /Firul nevăzut, 
din mreajă”- Măiastra).  Poetul George Filip din 
Montreal, cel care care declara ,,eu sunt un 
locotenent al românismului” descrie condiția 
dureroasă a exilatului:,,Ploua din timpul 
vulnerabil/ Potop năuc din Ararat;/ Noi suntem 
emigranți, noi suntem/ Trădarea care ne-a 
salvat…/ Ploua din timpul vulnerabil/ Și nu mai 
știm să ne iubim/ Migrând spre tainele speranței/ 
Și pribegim… și pribegim…“(vol.,,Tara din 
Lacrimă”). El este autorul volumului ,,Scrisori spre 
cer: 39 de elegii pentru Mihai Eminescu” (2016, 
Râmnicu Vâlcea),           
 

 
 
al grupajului Poezii pentru Eminescu (2014), al 
poeziei  Orație, Mortua Est… (,, din an în an,/ ca 
un colind/ Mihai – te plâng / femei…jelind./ să fii şi-
n cer,/ ca pe pământ,/ un om frumos,/ un înger 
sfânt./ să fii prin cer/ înger frumos,/de-a dreapta 
lui Iisus Hristos.”) din volumul de poeme  ,,Şi 
toamna vine” ( Ed. Destine). 
            ,,Dulceața limbii literare eminescine este fără 
egal și ne-am convins de câte ori unul dintre noi a 
încercat poezii dedicate marelui poet. Cu tot elanul, 

                                                 
35n. Tuzla, 1939 -  unul dintre cei mai importanți poeți români 
ai exilului, autor al 26 de volume de versuri, stabilit în Canada 
în 1982, din 1984 în Montreal unde înființează Centrul de 
Cultură Română, membru fondator al A. S. R. C., redactor la 
emisiunea de radio locală în limba română, la revista 
multiculrurală  ,,Humanitas”, fondator și director cultural al  
primei televiziuni în limba română din exil ,,Teleromânia” (vezi 
volumul omagial ,,George Filip din Pontul Euxin”, 2009). 
,,Românii din Montreal sunt un trib pestriț de dezrădăcinați, 
debusolați, divizați”- este obsevația amară a poetului. 

cu toată strădania, a fost imposibil de a atinge 
măcar o singură, măcar odată, o nuanță atât de 
sublimă ca a lui Mihai Eminescu.”- apreciază 
Melania Rusu Caragioiu. ,,…dacă marele Goethe ar 
fi murit la vârsta de 39 de ani, ca Eminescu, n-ar 
mai fi fost titanul literaturii universale, pentru că 
«Faust» a fost scris după vârsta de 75 de ani.”- 
susține Doina Hanganu-Bumbăcescu, 
colaboratoare la ,,Candela de Montreal”, cea care 
mărturisea ,,la Cenaclul Eminescu, am devenit ca o 
familie.”  
          Iolanda Manolescu – artist și critic de artă, 
poet, critic literar și traducător apreciat, exegeta 
recunoscută a lui François Villon, este scriitoarea 
bilingvă româno-franceză, autoarea unei inedite 
paralele între Mihai Eminescu şi Émile Nelligan, 
poeţii naţionali ai României şi Québecului 
(Nelligan et Eminesco, ,,Destine literare”, 2012), a 
traducerii poemului Luceafărul (Hyperion) de 
Mihai Eminescu și a volumului de traduceri din 
opera eminesciană - ,,M. Eminesco.Poésies 
lyriques»; auto édition bibliophile avec les 
illustrations de l'auteur. Copyright I.M., pour le 
texte et les illustrations. Montréal, 14 Janvier 
2009; Mihai Eminescu. Poémes choisis et 
comentées. ,,Traducerile Ionelei Manolescu au 
înlesnit cunoașterea operei lui Mihai Eminescu în 
provincia Québec.”- se scrie în presa canadiană.   
        ,,Cenacliștii s-au întrecut în  traducerea 
poeziilor sale (Eminescu) în franceză. Dar limba 
noastră fiind mai bogată în cuvinte, nuanțe și 
expresii,  decât limba franceză, efortul 
traducătorului era deficitar. Noi, membrii 
cenaclului am încurajat această muncă dificilă a  
traducătorilor.”- menționează aceeași Melania 
Rusu Caragioiu. 
           În jurul bisericii s-au strâns românii 
emigranți pentru a face față dificultăților adaptării 
și a nu-și uita limba, tradițiile. Biserica 
românească ,,Buna Vestire”36-  cea mai veche 
biserică româneasca din Montreal ce a marcat în 
anul 2014 o sută de ani de la înființare - este 
reprezentativă pentru exilul românesc în Canada. 
În cadrul acestui eveniment de marcare a unui 
secol de istorie a comunității românești din 
Quebec, ea a fost ridicată la rangul de Catedrală și 
declarată monument istoric (19 oct.2014),. 
Păstorită vreme de 52 de ani de părintele dr. Petre 
Popescu (1952-2003), actualmente, pr.paroh Liviu 
Alexandrescu, ea a fost și continuă să fie un centru 
de cultură si tradiții românesti. ,,Până la 
înfiinţarea Asociaţiei Române din Canada în anul 
1952 (…), pe tot acest timp, Biserica ,,Buna 
Vestire” ne-a ţinut loc de asociaţie şi de patrie.”- 
sublinia Ion (Jean) Țăranu. ,,Biserica „Buna 
Vestire” din Montreal, alături de Biserica „Sfinții 

                                                 
36 Înfiintata în 1914 de bucovineni, cu o lungă istorie, ajunsă 
acum Complexul „Buna Vestire”.  
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Arhangheli” din Paris și de Biserica „Sfânta Maria” 
din New York, a fost unul din centrele de 
spiritualitate româneasca care s-a manifestat 
deschis împotriva propagandei comuniste (…) 
Parintele Petre Popescu, preotul Vasile Boldeanu 
de la Paris si parintele Florian Galdău de la New 
York au vorbit duminică de duminică la posturile 
de radio «Vocea Americii» și «Europa Liberă»”- – 
specifică Victor Roșca (,,Biserica Buna Vestire din 
Montreal”). 
         O intensă activitate se desfășoară la Casa 
Română (înființată în1981) de pe lângă Biserică, 
unde funcționează și Școala duminicală de copii cu 
cele patru clase, cât și la Biblioteca „Mihai 
Eminescu”, ce cuprinde peste 20.000 volume, 
dintre care 5.000 în limba română -  ,,cea mai 
mare și mai bine amenajată bibliotecă română din 
toată America.” (Victor Roșca).  
 

 Biblioteca „Mihai Eminescu 

 
          La Centrul Comunitar al bisericii și-a început 
activitatea Asociaţia Culturală Română din Quebec 
(președinte: prof. dr. Paul Dăncescu), înființată în 
2009, după încetarea activității Centrului Cultural 
Român. ,,Efigia lui Hyperion «Luceafărul» fu 
pecetluită pe frontispiciul Centrului Cultural 
Român, devenit acum, prin necuviinţă, «Casa Pr. 
Petre Popescu» - Centre Culturel Roumain de 
Montréal »”- consemna Ion Țăranu37. În același an 
2009, A.C.R. inaugurează Clubul de Aur la  Centrul 
Socio-Comunitar Côte-des-Neiges. Împreună 
găzduiesc întâlniri lunare, celebrări ale Zilei 
Limbii Române, Zilei Culturii Române (în cadrul 
Journées de la culture québécoise), lucrările 
Congresului Academiei Româno-Americane ș.a.  
               Înființată în 1994, Biserica ,,Sfântul 
Nicolae”, a treia biserică ortodoxă românească din 
Montréal ca vechime, păstorită de preot Cezar 
Vasiliu, profesor dr. la Universitatea Sherbrooke, a 

                                                 
37 Jean Ţăranu. ,,«,Casa Română Pr. Petre Popescu » - o 
mistificare” ! Convorbire ARC, Val-David, ian., 2004. 

devenit în timp un alt centru de cultură și 
spiritualitate românească. Revista ,,Calea de 
lumină” editată la scurtă vreme după înființarea 
bisericii și condusă de preotul paroh, scriitor și 
intelectual reputat, școala de limbă română de pe 
lângă biserică, evenimentele organizate sau 
găzduite (cenacluri literare, evocări, lansări de 
cărți, spectacole de teatru), între care cele 
dedicate poetului Mihai Eminescu, vorbesc despre 
o viață culturală intensă susținută de biserică. În 
studiul intitulat Aspecte creştine în lirica 
eminesciană38, părintele scriitor Cezar Vasiliu ia în 
discuție  câteva dintre poeziile religioase ale lui 
Mihai Eminescu - Învierea, Răsai asupra mea, 
Colinde, colinde, insistând asupra poemului 
Rugăciune al cărui final ,,îmbină majestuozitatea 
cu smerenia, teologia cu pietatea” și care ,,ni-l 
prezintă ca pe un cunoscător profund al dogmei 
ortodoxe, el numind, de altfel, Biserica Ortodoxă 
«Maica Neamului Românesc»”. 
          Catedrala ,,Sf. Ioan Botezatorul" este a doua 
biserică ortodoxă română din Montreal, care a 
aniversat în 2013 patru decenii de la înființare,  
păstorită (din 1980) de părintele paroh v. rev. 
protopop George Chișcă, hirotonit în 1973, la 
slujba de deschidere a ei. Adresându-se 
generațiilor a doua și a treia de pionieri 
bucovineni (ardeleni, bănățeni) sosiți la Montreal, 
ea a fost gazda a două dintre congresele 
Arhiescopiei Americii și Canadei, a vizitelor unor 
înalți prelați B.O.R.,  având în atenție revista 
parohială ,,Datina străbună” și Ansamblul ,,Doina”.      
 

  
          Implicarea bisericii în viața culturală a 
românilor canadieni demonstrează încă o dată că 

                                                 
38 Prezentat la Simpozionul Eminescu, organizat de Institutul 
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York cu 
prilejul zilei de naştere (15 Ianuarie) a poetului naţional al 
României, 2010. 
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ea este, așa cum afirma poetul național Mihai 
Eminescu ,,maica spirituală a neamului românesc, 
care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a 
poporului’’ și așa a rămas factor de coeziune între 
români.  
             La Montreal își desfășoară activitatea și 
Societatea „George Enescu”- geniul muzicii 
românești. Dorul de acasă și de Eminescu este 
reflectat și în arta muzicală, printr-o piesă 
dedicată Limbii Române, compusă de muzicologul 
Valentin Boju (prof. de matematică), un adevărat 
imn dedicat românilor ce a cucerit inimile celor 
care l-au ascultat. 
           Foarte prezentă la evenimentele organizate 
de comunitate este Școala de sâmbătă  ,,Junimea 
Română” din Montréal – Școala pentru minte, 
inimă și cultură, versurile lui Eminescu fiind citite 
și recitate de elevii acesteia în cadrul 
evenimentelor organizate. 
         ,,Dar mai bună este soarta lui Eminescu în 
Canada, în Québec, răspîndit prin diaspora română. 
La Montréal şi la Sheebrooke am asistat la 
dezbateri speciale consacrate poeziei române. 
Participarea era multietnică.”- confirma Vasile 
Andru într-un discurs ținut în Australia.    
 

 
       
          Parohia ,Sf. Gheorghe” din St. Hubert, 
înființată în 2004, cu lăcaș propriu din 2008,  a 
devenit din 27 mai 2017 catedrală, sediul nou 
înființatei Episcopii Ortodoxe Române a Canadei 
(2016) odată cu întronizarea Preasfințitului 
părinte Ioan Casian ca Episcop orthodox al 
Canadei. 
,, Acest minunat moment- afirma P.S. Casian – 
consfințește eforturile gândurile și speranțele 
generațiilor de români care au trăit în Canada de 
aproape 125 de ani”. La nici șase luni de la 
întronizare, P.S. Casian a lansat proiectul 
,,Biblioteca Exilului Românesc”, pentru întregirea 
memoriei neamului românesc cu operele 
creatorilor care au luat calea pribegiei spre 
Canada și America. Aici își desfășoară activitatea 
Corala ,,Armonia” și ,,Dacălii Canadei”invitate la 
spectacole dedicate lui Eminescu. 

         La Toronto39 s-a afirmat puternic 
prestigioasa revistă ,,Observatorul”, fondată în 
1990, director Dumitru Puiu Popescu (colegiul 
redacțional: Veronica Lerner, Ray Arco, Sandra 
Popescu, Dragoș Surpăceanu), ce a devenit una 
dintre cele mai dinamice publicaţii ale românilor 
din diaspora. Pe lângă această valoroasă revistă 
funcționează o editura cu titlu omonim și un 
admirabil grup literar-artistic.  
           Cenaclul ,,Observatorul”, devenit după 2018 
Cenaclul ,,Nicǎpetre” (în memoria marelui artist, 
membru fondator, fost membru al redacției și 
cenaclului revistei), este foarte vizibil și activ în 
plan cultural, fiind implicat în programul 
Săptămânii Câmpului Hamilton, inițiator al unor 
serii întregi de evenimente dedicate poetului 
național, culturii române în general.  
 

 Omagiu lui Mihai Eminescu la ,,Observatorul” (6/15/2017).  

 
          Memoria marelui Poet domină toate 
întâlnirile cenacliste, copia sculpturii lui Mihai 
Eminescu de la Câmpul Românesc de la Hamilton 
realizată de Nicăpetre fiind nelipsită din  spațiul 
acestora. De altfel, grupul de la ,,Observatorul” l-a 
declarat pe Mihai Eminescu drept mentorul lor 
spiritual. Remember Mihai Eminescu, Omagiu lui 
Mihai Eminescu la ,,Observatorul”, Sărbătorirea 
Zilei Culturii Naţionale şi a poeziei româneşti - Ziua 
de naştere a lui Mihai Eminescu, Traduceri din 
poezia românească, Muzică si poezie la statuia lui 
Mihai Eminescu, Evenimente-Aniversari; Cărti si 
autori la ,,Observatorul” sunt câteva din titlurile 
întâlnirilor de la ,,Observatorul”, în cadrul cărora 
au loc dezbateri, conferințe, recitări, prezentări de 
cărți etc. În acest ambient a fost lansat volumul 
,,Mihai Eminescu - Passe le temps, vienne le temps 
125 poemes” de Paula Romanescu. Prof. dr. Dorin 
Uritescu de la York University Toronto, prof. dr. 
Cezar Vasiliu vorbesc cu prețuire și considerație 
despre întâlnirile organizate de ,,Observatorul”, 
unele cu sprijinul Consulatului General al 
României la Toronto, dedicate nemuritorului Poet, 

                                                 
39 Aici locuiesc  în jur de 75.000 de români 
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amintind  de rodnica colaborare dintre Academia 
Română și York University Toronto, de Clubul 
Studenților Români – University of Toronto.  
              Deseori, în ședințele cenaclului, Nicăpetre 
recita Glossa - poemul eminescian preferat - și, 
uneori,  Dintre sute de catarge, în memoria 
artistului ,,Observatorul”instituind Premiul 
pentru artă ,,Nicăpetre”, alături de celelalte premii 
oferite annual cu generozitate. 
 

Sărbătorirea poetului Mihai Eminescu - grădina - atelier a lui Nicăpetre din Toronto 
și grupul de la ,,Observatorul” (iunie, 1996; în primul rând: Nicăpetre și Puiu 
Popescu )  

            
           Și presa românească din Canada  este 
răsplătită pentru efortul depus în slujba 
comunității. După ani buni de ani de la apariție, în 
14 noi. 2014, într-o ceremonie ce a avut loc la 
sediul Parlamentului din Quen’s Park Toronto, 
ziarul „Observatorul” a primit unul din 
prestigioasele premii anuale ale presei etnice din 
Canada40, în semn de recunoaștere a valorii și 
notorietății sale, fiind înmânat de  guvernatorul 
provinciei, ,,pentru promovarea valorilor culturale 
și pentru integrarea în multiculturalism”. 
         O altă publicație românească din Toronto este 
revista on-line trilingvă ,,Alternativa”, fondată în 
2003 de publicistul editor Alexandru Tomescu, 
stabilit în 1995 în Toronto, pe lângă care 
funcționează Cercul literar-artistic ,,Alternative”. 
,,Oriunde te-ai afla, acasă, în călătorie, sau pe alte 
meleaguri, ziua de 15 ianuarie se întrezărește ca un 
gând iscoditor spre lumi astrale, ca o revărsare de 
iubire, ca un cântec înstrăinat sau ca ecoul unor 
versuri reverberând obsedant, din nemuritoarea 
operă eminesciană: «,Dintre sute de catarge/ Care 
lasă malurile/ Câtr oare le vor sparge/ Vânturile, 
valurile?/Dintre păsări călătoare / Ce străbat 
pământurile/ Câte-o să le-nece oare/ 
Valurile/vânturile.»” – scria Alex Tomescu în 
editorialul Întâlnirea cu Eminescu din 

                                                 
40 „Distinguished Contributions to Multicultural communities 
of Canada, respect to Human Rights and efforts for Equality 
and Social Justice for all Canadians”. 

,,Alternative”, ian. 2010. De altfel în ,,Arhiva” 
revistei se întâlnesc articole, fragmente de studii, 
poeme dedicate ,,celui care a înălțat și a îmbogățit 
Catedrala neamului ca nimeni altul”, semnate de 
Ștefan Dumitrescu (,,O, lerui ler/ Cântare măreaţă/ 
Priviţi-l pe cer/ Domnul Eminescu/ Mai sus se-
nalţă” - Colindă la aniversarea lui Eminescu), 
George Filip (,,Doamne Mihai, te naști-renaști 
mereu./mileniul nostru e trist și greu”) ș.a.  
           Evenimente culturale dedicate poetului 
național sunt desfășurate de Cenaclul Literar 
,,Grigore Vieru", fondator: d-na Maria Tonu, 
coautoare a volumului Eminescu - simbolul 
națiunii române, editoare a 12 cărți între care 
,,Omagiu poetului Grigore Vieru”(2015). 
           Pe lângă Biserica Ortodoxă Română ,,Sf 
Gheorghe” din Toronto, înființată în 1954 de către 
Asociația Religioasă și Culturală Română (preot 
paroh Nicolae Zelea din Cernăuți până-n 1981, din 
1990  pr. paroh părintele Ioan Bunea), ce a 
funcționat mai întâi în spațiul Casei Române din 
Toronto, apoi în sediul propriu, își desfășoară 
activitatea Asociația ,,Dacia”, Centrul Cultural 
,,Dacia”, Școala Duminicală. În Sala ,,Dacia” au loc 
evenimente cultural-artistice, între care 
,,Sărbătoarea românilor”(din 2004), preotul paroh 
fiind fermentul tuturor acestora. 
            Formatia Corală ,,Athenaeum”, înființată în 
noi. 2008, condusă de medicul-pianist Dan 
Petrescu, format din 20 de tineri talentați și 
entuziaști, este nelipsită de la festivitățile de 
marcare a Zilei Poetului național, altor aniversări. 
Pianist extrem de talentat,  Dan Petrescu este și 
autorul unei compoziții proprii pe versurile 
poeziei eminesciene Colinde, Colinde/E vremea 
colindelor…”(The star in the West) care a pătruns 
la sufletul românilor din Toronto.  ,,Aniversandu-l 
pe Eminescu, «Athenaeum» ni l-a readus pe Poet 
aproape”- scria   în ,,Observatorul ”41 
 

 Muzică pe versuri de Mihai Eminescu - Corul ,,Atheneum”, dirijor Dan Petrescu 
(7/17/2011)  

                                                 
41(Tea Niculescu. ,,Sărbătorind Crăciunul- Corul Atheneum din 
Toronto”, ,,Observatorul”, 12.19.2011)  
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             Pentru comunitatea românilor din 
Windsor42  Eminescu reprezintă ,,un simbol şi 
model viu”. Aici în fata Catedralei Ortodoxe ,,Sf. 
Gheorghe” s-a  inaugurat, la 10 iunie 2006, un 
monument Eminescu, bustul în bronz realizat de 
sculptorul Aurel Contraș43, adus de la Bucureşti - 
cea de-a treia statuie a poetului de pe pământ 
canadian, dupa cele de la Hamilton si Montréal. Pe 
soclul statuii se află o placă de bronz pe care este 
inscripționată prima strofa din poezia La steaua, 
în limba română și în varianta sa engleză în 
traducerea lui  Adrian G.Săhleanu. „La steaua care-
a răsărit/ E-o cale atât de lungã/ Că mii de ani i-au 
trebuit/Luminii să ne-ajungă.”(La steaua); „Tis 
such a long way to the star/ Rising above our 
shore/ It tooks its light to come so far/ Thousands 
of years and more”(Unto the Star). 
  

 
Eminescu - bustul în bronz, Windsor 
 

        Donată românilor din Windsor de către 
Herman Victorov și sotia sa, dr. Striana Victorov, 
iniţiatorii şi sponsorii acţiunii de suflet «Eminescu 
al nostru», statuia a primit binecuvântarea IPS 
Arhiepiscopul Nicolae (venit special în acest scop 
de la Chicago), împreună cu preotul paroh 
Gheorghe Săndulescu. ,,Frumos sună aceste cuvinte 
dulci, la mii de kilometrii distanţă de pământul 
românesc!”- afirma Alex Cetățeanu în acel context 
festiv de neuitat plin de  emoții.  
       ,,Spre marea noastră bucurie, Luceafarul 
poeziei românești care a coborât la noi în fața 
Catedralei Sf.Gheorghe este cel adevărat și l-am 
putea recunoaște din sute și mii de chipuri; este 
așa cum îl știm noi din copilărie, din cărțile de 

                                                 
42 Aici trăiesc aproximativ 10.000 de români. 
43 autorul unei alte asemenea lucrări expusă la Bistriţa Nãsăud, 
reprezentând-o pe Veronica Micle. 

școală, din cărțile de poezii, din fotografii și statui. 
Gustul fin al donatorilor a știut ce să aleagă.”- 
aprecia Maria Mihălceanu într-o cronică a 
evenimentului publicată în ,,Observatorul” 
(06.19.2006).  
        Această reuniune omagială-eveniment a 
continuat cu prezentarea făcută Poetului de către 
Mihaela Ignat (Windsor), cu spectacolul de recitări 
din versurile Poetului omagiat susținut de un grup 
de copii îmbrăcaţi în costume naţionale.  Adrian G. 
Sahlean, invitat de onoare sosit de la Boston, 
presedinte al organizatiei Globalarts, a citit, în 
română şi engleză, poemul La Steaua,  a vorbit 
despre urmaşii lui Eminescu şi despre un proiect 
privind cunoaşterea poeziei româneşti în America, 
cel mai recent omagiu adus marelui Poet fiind 
selecţia bilingvă de  poeme reunite sub titlul 
Eternal Longing, Impossible Love- Eternul Dor, 
Imposibila Iubire, apărută în 2006, la Global Arts, 
Needham MA. George Filip, unul dintre cei mai 
iubiți poeți români contemporani din Canada, 
invitat de onoare, a recitat din versurile sale 
dedicate lui Eminescu scrise şi publicate de-a 
lungul anilor, unele create special pentru 
eveniment, și a vorbit despre marele român 
omagiat: ,,Până la noi, vine Mihai, de 
departe./Sufletul lui toti îl citim ca pe-o carte./ 
Carte de dor scrisă cu lacrimi de rouă,/ Floare din 
cer ninsă românilor - nouă.”(Vine domnul Mihai) ; 
,,Aici la Windsor nu avem Carpații/ Și n-avem 
Voroneț și nici Ceahlău/ Și te-am zidit, neviu, într-o 
statuie: / Sfințească-se în veci numele tău!...” (Bun 
venit, domnule Mihai!). 
 

George Filip, Adrian Săhleanu, Alex Cetățeanu, la festivitate. 

 
         ,,La Windsor s-a «instalat» deci un Eminescu 
național și universal în același timp, un Eminescu al 
nostru” – conchidea Alex Cetățeanu prezent la 
eveniment în calitate de jurnalist,  preşedinte al 
Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada și 
pentru a înmâna diploma de membru al A.S.R.C .lui 
Herman Victorov, inventator, investitor și om de 
afaceri, autorul cărții ,,Din viața unui om 
oarecare”(2014), emigrat în Canada, la Windsor.             
          ,,Oricărui român risipit prin lume şi trecător 
prin oraşul Windsor, statuia «veşnicului tânăr 
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şi ferice» Mihai Eminescu îi va lumina gândurile şi, 
totodatã, îi va uşura dorurile de «Ţara noastră din  
lacrimă»” - scria același Alex Cetățeanu în 
,,Observatorul” (articolul Eminescu la 
Winstor, Ontario este «opera» marelui român 
Herman Victorov), apreciind că ,,ziua de 10 iunie 
2006, aflată în preajma comemorării a 117 ani de 
la înălţarea între sfinţi al Eminescului nostru, va 
rămâne veşnic întipărită în memoria(…) românilor 
de pretutindeni”.  
                Catedrala Ortodoxă Română din Windsor 
se apropie de centenarul înființării sale (1918- pr. 
Ioan Oancea; din 1988, pr George Săndulescu). În 
Auditoriumul Catedralei au loc evenimentele 
culturale, aniversările Poetului național, susținute 
de Corul acesteia44 (15 ian. 2017), organizate de 
Asociația ,,Grai românesc”, de Comunitatea 
românească din Windsor (înființată în 2012).  
                Asociația Culturală Româno-Canadiană 
„Graiul Românesc” din Windsor (fondată la 29 
sept.1929, președinte: Beni Pelger, actualmente, 
Emilia Matei), afiliată o lună mai târziu la Liga 
Societăților Românești din America, a inițiat 
crearea unui cenaclu literar, prima temă a 
întâlnirii cu publicul fiind intitulată Mihai 
Eminescu, poet al iubirii. 45             
 
            La Edmonton (provincia Alberta46), în faţa 
Centrului românesc de pe lângă Biserica parohială 
,,Sfinţii Constantin şi Elena”, la intrarea de Est, a 
fost amplasat și dezvelit, la data de 15/16 ianuarie 
2011, al patrulea monument architectural 
Eminescu din Canada, realizat de sculptorul 
vasluian, profesorul Gheorghe Alupoaei47, un bust 
lucrat în bronz de către Compania Behrends 
Bronze Inc. Acesta este așezat pe o impozantă 
coloană de beton armat înnobilat cu piatră 
naturală de quarţ, pe care se sprijină o carte 
(1,20cm. x 0,80cm.) deschisă, tot din bronz, pe ale 
cărei pagini sunt inscripționate versuri din poezia 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, în limbile 
română şi engleză. 
            

                                                 
44 1948 e  înființată  Casa Română: în 1963, Biserica   aderă la 
Episcopia Ortodoxă Română Misionară din America. 
45invitat:conf.univ.dr. Anca Sîrghie de la Universitatea „Alma 
Mater“ din Sibiu:,,L’amor che move il sole e l’altre stele în 
poezia lui Mihai Eminescu.”;,,De la Mihai Eminescu la Lucian 
Blaga şi Radu Stanca”( iunie 2015). 
46 Românii din Boian, Bucovina, s-au stabilit în Alberta în 1898, 
înființând localitatea Boian. În 1905, aceștia au sfinţit noua lor 
biserică, ,,Sfânta Maria” din Boian, iar descendenții lor au 
întemeiat, cincizeci de ani mai târziu (1948), parohia ortodoxă 
română ,,Sfinţii Constantin şi Elena” din Edmonton, sfinţită la 
21 mai, 1972,  pictată Florin Vlad și resfinţită de către Î. P. 
Sfinţitul Mitropolit Iosif de la Paris (19 mai 2002).. 
47 Este și autorul altor lucrări: ansamblul sculptural „Pro-
Patria” de la Movila lui Burcel- Vaslui, o statuie în bronz al lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt (Episcopia din Huşi), Busturile lui 
Alexandru Ioan Cuza,  Doamnei Elena Cuza, Nicolae Milescu 
Spătaru, Victor Ion Popa, Emil Racoviţă, Ştefan Procopiu, Spiru 
Haret ş.a. 

I  
Mihai Eminescu - bustul în bronz, Edmonton 
    
      Ideea unui monument Eminescu, lansată și 
prezentată grafic de regretatul profesor și  scriitor 
Constantin Clisu48 (stabilit Edmonton), a fost 
îmbrățișată de preotul George Bazgan, parohul 
acestei biserici49 și directorul revistei de 
spiritualitate şi cultură românească „Cuvântul 
Adevărului”. Din grupul de iniţiativă înființat 
făcând parte, pe lângă aceștia, și doctorul Ion John 
Slănină, arhitectul Kenneth Jason Forner şi soţia 
sa Magdalena, George Chiosa. La realizarea 
proiectului toți aceștia au avut partea lor de 
responsabilitate: tânătul arhitect canadian 
Kenneth Jason Forner (căsătorit cu Magda Scarlat 
- Forner), admirator al marelui Poet, a întocmit 
documentaţia, doctorul Slănină a plantat teiul lui 
Eminescu, George Chiosa a supravegheat lucrările 
de execuţie a coloanei din beton, Compania 
Behrends Bronze Inc. s-a ocupat cu turnarea în 
bronz a bustului, cărţii şi plăcilor de dedicare, lor 
alăturându-se ca voluntary români din Edmonton,  
dragoste pentru acest simbol al culturii române. 
            În cadrul festivității dezvelirii 
monumentului a fost lansat Caietul Omagial - 
Mihai Eminescu, realizat într-o ţinută grafică 
impecabilă şi cu o documentare serioasă. El 
cuprinde un cuvânt înainte aparținând criticului 
literar Theodor Codreanu de la Huși, un grupaj din 
lirica eminesciană, câteva Gânduri despre 
Eminescu semnate de pr. George Bazgan, dr. Ion J. 
Slănină, regretatul prof. Constantin Clisu, un 
minialbum cu autoportret al scuptorului Gheorghe 
Alupoaei. 

                                                 
48 scriitor, originar din Bârlad, stabilit în Canada la Edmonton. 
49 Din 1989, venit din Massachusetts. 
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       Momentul a fost descris pe larg de părintele 
Bazgan într-un editorial (Eminescu – mândria  
românilor de pretutindeni/ Eminescu – the pride of 
all Romanians everywhere) publicat în revista 
„Cuvântul Adevărului”, nr. 3-4,2011, încheiat cu 
fraza ,,Bun venit la Edmonton, Luceafăr al Poeziei 
Românești!”. ,,Pe firmamentul Panteonului geniilor 
universale stăluceşte de mai bine de un 
veac Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu. 
În pofida unor comentarii/atacuri maliţioase 
apărute în vremurile recente la adresa marelui 
poet, semnatarii fiind dintre cei care nu întrunesc 
suficiente calităţi de a-şi face numele cunoscut în 
alt chip, un fapt de incotestabilă notorietate care îl 
înalţă pe genialul poet deasupra unor veninoase 
afirmaţii este opera sa, care-l îndrituieşte de a fi: cel 
mai mare poet român din toate timpurile.”- afirma 
părintele-publicist George Bazagan în deschiderea 
acestui articol. 
           ,,Împlinirea a 161 de ani de la naşterea 
marelui poet Mihai Eminescu a fost pentru noi un 
moment deosebit de emoţionant pentru că am 
marcat acest eveniment prin dezvelirea acestui 
ansamblu monumental cu un sporit sentiment de 
mândrie patriotică, purtând în suflete o adâncă 
recunoştinţă pentru toţi  cei care au lucrat cu timp 
şi fără timp sau care au răspuns cu generozitate 
tipic românească la dorinţa de a-l primi în mod 
oficial, în mijlocul comunităţii române din 
Edmonton,  pe demiurgul poeziei româneşti.- 
comenta preacucernicia sa evenimetul, în articolul 
menționat.  
           ,,Acest sentiment de mândrie naţională, 
precum şi dorinţa de a-l face cât mai cunoscut pe 
marele poet, au stat la baza eforturilor diasporei 
româneşti de pe toate continentele lumii, de a-i 
cinsti memoria prin diferite manifestări culturale şi 
a-i prezenta chipul într-o varietate de modalităţi 
artistice, aducându-l astfel în mijlocul lor ca pe un 
adevărat geniu naţional şi simbol al luptei pentru 
unitatea naţională a poporului român.”- explică 
preotul cărturar prețuirea specială a marelui Poet-
simbol al românismului de către românii din afara 
granițelor țării. 
           În Regina, centrul provinciei Saskatchewan, 
românii bucovineni și bănățeni emigranți care s-au 
îndreptat spre această zonă canadiană au 
construit, în 1902, Biserica ,,Sf. Nicolae” (din 1903 
arhim. Evghenie Ungureanu, cu binecuvantarea 
Mitropolitului). La scurt timp au înființat Clubul 
,,Mihai Eminescu”. Primă Parohie Ortodoxa 
Română din Canada, cea mai veche din Nord 
America, aceasta a păstrat cu sfințenie limba 
română ce domină slujba, rolul preot rev. 
Constantin Turcoan, un român din Banatul sârbesc, 
fiind fundamental în acest sens, în condițiile dificile 
în care muți dintre descendenții  primilor veniți în 
Canada nu mai știu deloc limba strămoșilor lor. 
Fostul președinte al acestui club, Bill Donison, lider 

al celor care după 1989 se străduiesc să-și 
recupereze rădăcinile, are chipul lui Eminescu 
imprimat pe tricourile pe care le poartă, în semn de 
respect pentru neamul din care se trage   
          Sufletul activităților culturale de la 
Kitchener, provincia Ontario (situat la 100 km de 
Toronto), a fost preotul-poet, prozator și eseist 
Dumitru Ichim, parohul Bisericii Ortodoxe 
,,Sfântul Ioan Botezătorul”din 1978 până-n 2013, 
când a ieșit la pensie (în locul său venind părintele 
Ionuț Mărean). De numele lui se leagă foarte multe 
realizări pentru comunitatea românească: a 
ctitorit și înălțat acest sfânt lăcaș din temelii, a 
înființat Centrul Cultural Românesc (1997), 
Cenaclul literar de la Kitchener (în urmă cu două 
decenii), devenit Cenaclul ,,Florica Baţu Ichim” 
(soția preotului plecată la Domnul), a organizat, 
decenii la rând, ,,Săptămâna de spiritualitate 
românească” de la Hamilton. Cenaclul literar de la 
Kitchener a deschis programul ediției jubiliare a 
Semicentenarului Săptămânii Internationale a 
Culturii Române de la Câmpul Românesc 
Hamilton. Stabilit în Canada în 1974, pr. Dumitru 
Ichim s-a afirmat în timp ca una dintre perso-
nalitățile diasporei românești în dubla sa vocație 
de slujitor al bisericii și promotor al culturii 
române. Apreciat ca unul dintre poeții importanți 
ai diasporei române și ai literaturii române în 
general, el este, așa cum s-a spus, un «dezvoltator 
al limbii române», un mare iubitor al lui Eminescu 
asupra operei căruia s-a aplecat în dese rânduri, 
un model de slujire a culturii și spiritualității 
române. Membru aproape patru decenii în 
redacția revistei ,,Cuvântul românesc”(din 1979), 
din Hamilton (Ontario), a editat revista literară 
,,Orpheus” (din 1988), buletinul parohial 
,,Rădăcini”, col. ,,Vestitorul român canadian”. 
,,Facem la Kitchener ceea ce nu se face în tară.”- 
afirmă cu mândrie preotul-poet, ai cărui psalmi 
sunt de o frumusețe și sensibilitate impresionante 
(,,Oceanul fie-mi martor,/ răspunde-mi în 
cuvinte,/ Că strig a patra oară:/ Cât te iubesc, 
Părinte!” - Psalmul cu oceanul martor). 
        

Pr. dr.D.Ichim și Alex Cetățeanu la ,,Observatorul” 
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          Asociația Culturală ,,Banatul” din Kitchener 
(care a aniverasat 40 de ani de existență) este cea 
care a cumpărat, la marginea orașului, terenul 
unde s-a construit biserica și Centrul Cultural 
,,Banatul”. În sala Centrului Cultural din Kitchener 
poetul național este sărbătorit prin cântece și 
recitări din lirica sa, spectacole susținute de 
Asociația ,ARTA”, cenaclul literar. Elevii celor trei 
școli de limbă română, îndrumați de preot, sunt 
învățați să-l iubească pe Eminescu, corul acestora 
oferind deseori spectacole cu melodii pe versurile 
genialului poet român.  
         Evenimente dedicate marelui Poet se 
desfășoară și în alte spații canadiene unde s-au 
stabilit români: la Vancouver (Asociația Românilor 
din Vancouver - V.R.A.), Ottawa etc.  
 

 
 
          În capitala Canadei, Asociația Românilor din 
Ottawa-Gatineau (ARCOG ), Asociația 
Moldovenilor din Ottawa și Gatineau (AMOG), 
Fundația ,,Carpatina” (2008, Mariana Huderma), 
Școala Românească din Ottawa organizează, în 
Sala comunitară a Bisericii Ortodoxe ,,Sf. Nicolae” 
din Ottawa, a Bisericii Ortodoxe ,,Sf. Maria” 
Gattineau (pr.paroh Teofil Arsene), în Sala 
Carpatina (260 persoane), alte spații, evenimente 
precum Festivalul Limbii Române, ed.I 
(invitat:genialul compozitor Eugen Doga), 
spectacolul ,,Recitindu-l pe Eminescu… La steaua 
care-a răsărit” (invitat: maestrul  Emil Boroghină), 
inedita acțiune on-line ,,Eminescu, te iubim”(15 
iun 2015).  

          Ambasada României în Canada Ottawa, 
Consulatele României din Montreal și Toronto 
sunt f active, susținând manifestări de înaltă ținută 
dedicate miracolului culturii române, Mihai 
Eminescu, evenimentelor importante ale istoriei 
noastre culturale, subliniind ,,importanța 
sărbătoririi culturii naționale și a zestrei culturale 
comune, a creației poetului Mihai Eminescu”.  
 

 La Consulatul României din Toronto in 15 ianuarie 2015 , grupul de la 
,,Observatorul” a sãrbãtorit Ziua Culturii Nationale, 165 de ani de la nasterea 
poetului Mihai Eminescu, evenimente și personalitãți ale lunii Ianuarie. 

 
           ,,Îi recitesc pe Nichita, Eminescu, Arghezi, 
Blaga... Alteori, citesc ziarele românesti de pe 
internet” -  își mărturisea, într-un interviu50, dorul 
de țara de origine actorul Sergiu Cioiu - îndrăgit 
recitator de poezie, interpret și compozitor stabilit 
în Canada în 1983, prezent la multe dintre 
manifestările dedicate Poetului național. Poemul 
inedit Iertarea lui Eminescu–Mihai, dedicat 
marelui Poet de către actorul de Televiziune și 
Cinema  din Montreal, Gabriel Marian Oseciuc, 
exprimă starea de spirit a românilor emigranți 
care se luptă să nu-și uite copiii lor limba, 
rădăcinile.  
             Concluzia care se degajă din această onestă 
incursiune într-un univers atât de vast, extrem de 
complex și copleșitor de bogat ca cel al vieții 
culturale a comunității românești din Nord 
America, realizată cu armele celui care nu 
cunoaște dinăuntru această comunitate ci doar din 
documentare, nu poate fi decât una admirtivă 
pentru lupta acestora de a se păstra în limba și în 
cultura română, cu toate greutățile întâmpinate. 
Sentimentul dominant e acela că românii din 
diaspora canadiană au luat cu ei dincolo de ocean 
nu numai amintiri, fotografii, câteva obiecte dragi 
de acasă, ci și pe poetul național Eminescu, purtat 
adânc în suflet ca simbol identitar al neamului din 
care se trag, și credința străbună, adunându-se 
,,grămăjoară”în jurul bisericilor-stâlpi ai neuitării 

                                                 
50 Maria Diana Popescu, ,, Observatorul”, 11.08. 2011. 
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rădăcinilor. Rugăciunea51 lui Eminescu i-a însoțit 
și-i însoțește, luminându-le sufletul, oriunde s-ar 
afla. Adăugând aceste fapte de cultură (prezentate 
sumar) la cele ale întregii diaspore și ale 
românilor din jurul granițelor țării, se poate 
afirma că Eminescu cu geniul său nemurior pare 
să fi trasat o hartă spirituală a Patriei Limbii 
Române ce-i unește pe toți cei care trăiesc în cultul 
acestor valori. El pare, în ultimele decenii, mai 
prețuit în aceste admirabile comunități decât pe 
pământul pe care a apărut ca o cometă și pe care l-
a înălțat spre înalturi prin nemuriritoarea sa 
creație și exemplu de trăire pentru țară și neam.  
            ,,Oare ce ne făceam fără Eminescu?”- se 
întreba până și scepticul Emil Cioran. Da, oare ce 
am fi fost noi cu toții fără acest dar trimis de 
Dumnezeu pentru a înălța poporul român și a-l 
ține unit în jurul firicelului gingaș al iubirii de 
neam. Nu știu un alt mare poet din marile 
literaturi ale lumii să aibă forța aceasta spirituală, 
de a fi pătruns atât de adânc și atât de total în 
sufletul neamului său, de a se identifica cu chiar 
sufletul lui. Geniul are viață proprie, el reînvie cu 
fiecare generație, ,,este nemuritor” – sună definiția 
dată de însuși genialul Poet deși el nu este  numai 
geniul nostru ci și simbolul identitar.  
               Aprecierea de suflet a criticului ieșean 
Garabet Ibrăileanu explică și miracolul acesta al 
iubirii profunde a lui Eminescu de către românii 
aflați mai aproape sau mai departe de țară: 
,,Eminescu nu este numai un poet de geniu. Este 
ceva mai mult. El este cel dintâi care a dat un stil 
sufletului românesc și cel dintâi român în care s-a 
făcut fuziunea cea mai serioasã a sufletului daco-
român cu cultura occidentală" (Prefață la  Mihai 
Eminescu - Poezii. S. Ciornei, București, 1971). 
             Cândva la început de secol XX, România 
Mare se prezenta în lume cu bustul lui Eminescu 
realizat de mari sculptori români (Paciurea - 
Bienala de la Veneția, 1924; O. Han - expoziția de 
la Barcelona, 1929, unde a luat Grand Prix). Astăzi 
nu poate fi decât recunoscătoare față de  
comunitățile românești care n-au uitat-o și grație 
eforturilor lor imaginea lui Eminescu dăltuită în 
piatră, marmură, bronz, înnemurită în albume și 
cărți, compoziții plastice sau muzicale, se 
identifică cu Patria Limbii Române.  
 
(Mulțumiri celor de la care au fost împrumutate 
fotografiile din text și iertăciune pentru omisiunile 
posibile ale unor nume importante52 ale 
comunității româno-canadiene) 

                                                 
51 A fost recitată în limba română de Papa Paul al II-lea în Piața 
Sf.. Petru din Vatican,  în 1999,  înaintea istoricei vizite în 
România; a fost reazem al  deținuților din închisorile 
comuniste.  
52 Dintre cei prezenți la întâlnirile ,,Observatorului”: Aura 
Urziceanu, celebra interpretă; Florin Zamfirescu, pictor si 
filmmaker (o expozitie de pictură), Toronto; Eugen Giurgiu, 

IN MEMORIAM 

Anton Soare 
Necrolog, întocmit de Alexandru Cetățeanu 
 
 

nton Soare s-a născut pe data de 2 aprilie 
1946,  la Bucureşti, dintr-o familie de 
„origine nesănătoasă” – Alexandru şi 

Graţiela Soare. Bunicul lui drag dinspre mamă, 
generalul Petre Caramitru, nu i-a alintat copilăria. 
A fost scos la pensie (fără pensie !) în anul 1948 şi 
ţinut prin cruntele puşcării comuniste - Piteşti, 
Malmaison, Jilava – apoi în lagărele de 
exterminare Poarta Albă şi Valea Neagră până în 
anul 1957, ca apoi să i se fixeze domiciliul forţat 
undeva, prin Moldova.   Acest bunic drag micuţului 
Anton, cu toate că  a luptat în două războaie, a 
scris un regulament militar important  numit 
„Regulamentul Tacticii Infanteriei” (valabil şi în 
zilele noastre)  nu a primit o pensie cât de mică, 
decât în anul 1960, în urma vizitei în R.P.R. a 
generalului De Gaulle, care îl cunoştea. 

 Dar să urmăm drumurile vieţii aceluia care 
avea să devină un bun canadian și profesor 
universitar renumit: 

Aşa cum ne-a relatat într-un interviu recent, 
copilul Anton s-a călit în acele conjuncturi 
nefericite din România comunistă şi a fost bine 
pregătit pentru greutăţile vieţii care îl aşteptau. A 
reuşit să urmeze liceul Caragiale (fost şi revenit 
Titu Maiorescu) iar în anul 1964 a fost admis la 
Universitatea din Bucureşti, la Facultatea de 
Litere. În anul 1968, în luna septembrie (bunicul 
Petre a murit la 14 septembrie), profitând de 
evenimentele din fosta R.P. Cehoslovacia, a reuşit 
să „se strecoare” în Austria, de unde a ajuns la 
Montreal în luna februarie, 1969.  

În anul 1970, a absolvit cursurile de 
Literatură franceză – sec. XX la Univ. McGill, iar în 
anul 1977 a luat doctoratul în Literatura franceză 
– sec. XVII, la aceeaşi prodigioasă universitate 
montrealeză. 

Înainte de a fi angajat la Université de  
Montréal, doctorul în literatura franceză Antoine 
Soare a fost nevoit să „colinde” puţin prin Canada. 
La început, în anul 1978, pentru scurt timp,  a 
predat la Univ. McGill. Apoi, până în 1980, a 
funcţionat ca profesor adjunct la Queen’s 
University din Kingston, Ontario. În anii 
universitari 1981-1982 a funcţionat la Manitoba 

                                                                         
muzician și scriitor; Stana Bunea, scriitoare, Montreal; Luiza 
Muresan, renumită harpistă; Sergiu Marinescu, jurnalist și 
scriitor; Luiza Mureșan, jurnalist, profesor din Oakville;  
George Isac, om de stiință; George Băjenaru scriitor bilingv, 
traducător, ziarist; Dinu Dimitriu doctor, Toronto ș.m.a.  
 

A 
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University, dar şi la universitatea McGill. Din anul 
1983 până în anul 1993 a funcţionat ca profesor 
adjunct şi apoi agrégé la Alberta University în 
Edmonton. În anul 1993 a fost angajat la 
Universitea de Montréal ca profesor agrégé până 
în anul 2001, când a devenit profesor titular. A 
ieşit la pensie în anul 2017, bucuros că va avea în 
sfârşit timp de automobilele lui de epocă (pasiune 
veche),  să scrie poezie (revenind la limba 
română) şi să publice studiile de cultură franceză, 
acumulate în aproape 40 de ani de activitate. Dar, 
miercuri,  21 februarie, măreţele proiectele ale 
prof. Soare au fost întrerupte pe neaşteptate de 
Moartea nemiloasă.  

 
În prodigioasa lui carieră universitară, 

profesorul Soare a ținut cursuri fascinante, de 
mare diversitate, fiind caracterizat de studenţi 
astfel:  
-Prof extraordinaire. C'est grâce à lui si je suis 
resté en littérature. Merci, Monsieur Soare! votre 
mission sur terre aura été accomplie! 
-M. Soare est le professeur par excellence en 
littérature. Il nous apprend à apprécier les 
oeuvres en nous transmettant sa propre passion. 
Nous avons bu ses paroles tout au long de la 
session et nous avons été triste de la terminer. Il 
nous a envouté. Je vous souhaite donc de le 
rencontrer au moins une fois dans votre vie 
-Monsieur "Soirée", Tit-Toine pour les intimes, est 
le meilleur prof. Il connaît sa matière comme pas 
un et la transmet avec une passion perceptible. Un 
grand homme. Un cours passionnant. 
-M.Soare s'exprime de facon tres eloquente et 
passionnee. Cours tres stimulant. 
-Vous devriez l'entendre reciter Racine! Genial. 
Très bon prof, drôle, qui a le sens du devoir et qui 
demande souvent l'avis de ses etudiants. 
-Best teacher ever! 
-He is a teaching GOD!... 
 
 

Profesorul Anton Soare a condus multe teze 
de doctorat, a făcut parte din diferite jurii, a 
condus multe proiecte de cercetare şi a publicat 
enorm în reviste de specialitate din diferite ţări – 
ar fi imposibil să le menţionez pe toate în acest 
necrolog. A fost preşedinte, vice-preşedinte şi 
membru în diferite organizaţii internaţionale 
precum Mouvement Corneille, Société Jean Racine, 
Société canadienne d’études de la Renaissance, 
British Society for French Seventeenth-Century 
Studies şi multe altele. Ne-a onorat prin prezenţa 
sa ca membru al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor 
Români şi s-a propus să fie numit Preşedinte 
Onorific Postmortem al asociaţiei.  

 

 
 

Din dragoste pentru bunicul său, generalul 
patriot şi poet Petre Caramitru, dar şi pentru a nu 
se uita odioasele, inimaginabilele crime 
comuniste, profesorul Soare a publicat  în anul 
2003 la editura LIBRA din Bucureşti, cartea 
Oaspeţii celulei mele - 86 de pagini cu poezii şi 
gânduri din sinistrele închisori prin care a fost 
perindat distinsul General.  

În anul 2014, a publicat la editura Junimea 
din Iaşi, un minunat volum de versuri intitulat  
Pretexte pentru Paradis, dedicat lui Vali, distinsa 
soţie a domniei-sale. Un nou volum de versuri şi 
palindromuri (o altă pasiune a Profesorului) 
numit Peniţe cu fiţe a fost anunţat recent şi îl 
aşteptam cu nerăbdare; studiile pe diferite teme în 
decursul a 40 de ani de activitate pe ”tărâmul” 
culturii franceze, în engleză şi franceză, urmau să 
apară în anii următori, în mai multe volume,  
dar…doamna cu coasa a interzis aparițiile 
acestora. Să sperăm că totuşi, vor vedea lumina 
tiparului, spre binele culturii universale. 

Stimată doamnă Grațiela - mamă bună a 
prietenului nostru, dragă Vali, soţie minunată şi 
răbdătoare, dragi membri ai familiei - nu există 
cuvinte să ne exprimăm durerea, pentru pierderea 
acestui mare fiu, soţ, frate și unchi pentru 
dumneavoastră şi prieten pentru noi, cei care am 
avut bucuria de a-l întâlni în viaţa aceasta scurtă  
pe acest Om deosebit, de care acum ne despărţim 
cu multă, multă tristeţe. Îl vom purta cu admiraţie 
în gândurile noastre, cât vom mai exista şi noi pe 
acest Pământ. Condoleanţe din suflet şi vă rugăm 
să fiţi tari ! Vă suntem alături ! Dumnezeu să-l aibe 
în pază pe scumpul nostru Dinu Soare ! 
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Maladia lecturii 
Interviu realizat de Alexandru Cetățeanu cu Liviu Pendefunda 

 

timate domnule Academician Liviu Pendefunda, 

Vă mulţumesc mult că aţi acceptat să răspundeţi la câteva întrebări, pentru cititorii revistei 
„Destine Literare”.  Numele dumneavoastră în paginile revistei ne onorează și aș dori să 
începem un dialog, punându-vă o primă întrebare :  

- Câte cărţi aţi scris în total - de  medicină, proză, reportaje şi poezie?  

În urmă cu câțiva ani mi-a fost pusă pentru prima oară această întrebare la o conferință din cadrul 
Academiei Române. Am dat din umeri pentru că nu mi-am închipuit că pentru mulți acest lucru ar avea 
vreo importanță. Dar, ajuns acasă curiozitatea mi-a dat ghes să fac nu o enumerare ci o numărare. 
Cantitatea nu a detronat niciodată calitatea în percepțiile mele despre viață. Și ca să fiu cât de cât mai 
concret, atunci aveam 99 de cărți, azi am depășit suta. Dar nu mai număr. 

- Este greu de crezut că există  oameni atât de complecşi ca dumneavoastră.  Cum este 

posibil să „cuprindeţi”  atâtea domenii ?  

De ce credeți, iubite confrate, că aș fi atît de complex? E o bucurie pentru mine să observ faptul că formele 
variate de relief ale unui teritoriu intelectual pot fi observate de dumneavoastră. Și am să-l citez aici pe 
Frank Herbert care afirma că numai de pe un munte înalt poți aprecia cu-adevărat un altul în toată 
măreția sa.  

M-am îmbolnăvit de mic de o afecțiune care azi este din păcate pe cale de eradicare. Ea se numește 
Maladia Lecturii. Am citit și răscitit zeci de mii de cărți. Multe dintre ele poartă urmele conspectelor mele. 
Am strâns astfel și acasă o biblioteca care număra la un moment dat, acum vreo cincisprezece ani peste 
zece mii de volume. Și azi mă bucur de prezența lor în jurul meu. 

Am înțeles, lărgindu-mi orizonturile că pot pătrunde mai adânc tainele lumii în care trăim, iar creierul 
fiind studiul fundamental de la care am plecat, am fost absorbit de cunoaștere. Am străbătut continentele 
globului terestru în lung și-n lat. 

M-am documentat despre istoria locurilor, meditând alături de oamenii locurilor indifferent de credința 
lor. Așa am cunoscut antropologia, teologia, științele naturii, deci creația divină, dar și dovezile palpabile 
ale artelor realizate prin harul cu care ne-a înzestrat. Gândurile, viziunile și visele au îmbinat lumea 
vizibilă cu cea invizibilă și astfel mă împlinesc zi de zi. 

- Pe lângă muncă asiduă (care explica oarecum realizările dumneavoastră), factorul genetic 

ce importanţă are în cazul profesorului universitar, medic, scriitor, editor, pictor chiar, 

Liviu Pendefunda ?  

Poate că vă așteptați să vă spun că urmez în cariera medical pe ilustrul meu tată ca pe un îndemn ereditar, 
dar cu siguranță atracția spre grija și iubirea față de om, darul de a vedea prin bolnav semnele afecțiunii 
de care suferă a venit și prin educație, urmărind de mic pacienții în spitalul unde îl urmam pe tatăl meu. 

Cu siguranță, însă, mama avea credința frumosului, scrisul și desenul, cuvântul și culorile o aureolau, dar 
niciodată nu s-a manifestat în public, deși ar fi dorit să urmeze conservatorul. Cânta minunat. De aceea 
afirm că un talent trebuie cu siguranță îmboldit să iasă la suprafață și să se dezvoltă prin muncă și 
dăruire. 

S 
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- Ce ne puteţi spune despre minunată revista „Contact International” , pe care noi o 

apreciem foarte mult ?  

Într-o zi, la Roma, am primit un premiu pentru poesie. Poeți și jurnaliști din numeroase țări, prezenți la 
festival, mi-au sugerat că noua Românie (eram în 1990) ar trebui să aibă o prezență printr-o revistă scrisă 
în limbile pământului și să adune laolaltă frumosul spiritual așa cum îl înțeleg cei care crează.  

De douăzeci și șapte de ani revista și-a atins obiectivele enunțate din start. Ea îmbină poesia, proza, eseul 
și critica literară cu realizările muzicii și artelor vizuale, în mod armonios, reprezentând românii lumii și 
lumea întreagă românilor. În colegiul redacțional se oglindește această tendință, echilibrul unei 
fraternizări universale încercând să se realizeze, asemenea și tendinței revistei „Destine literare”, pe care 
cu mândrie o patronați. 

Lipsa de sponsorizare din partea autorităților și deficiența distribuirii împing déjà prezența revistei în 
domeniul virtual (dar ea apare și clasic în condiții grafice excelente). 

- Care au fost şi sunt oamenii de valoare (romani şi străini) pe care i-aţi luat ca repere  în 

viaţă?  

Tributar vârstei, am avut mereu modele de urmat, începând cu Eminescu, Tonitza, George Enescu, apoi 
Blaga, Nichita Stănescu, Frank Herbert, Borges, Salvador Dali, Mahler, Wagner. Dar, pe lângă aceștia nu 
am încetat să mă aplec asupra confesiunilor Sfântului Augustin, înțelepciunii lui Platon sau creațiilor lui 
Leonardo da Vinci. Enumerarea acestora ar putea continua. Fiecare m-a înrâurit într-o direcție, mi-a fost 
stindard  pe un anumit plan, influețând ideile și faptele mele. Dacă ai ținte, reperele sunt direct conectate 
la atingerea fiecărei etape. Depinde însă de noi să urcăm treptele scării lui Iacob. 

 

- Elleny Pendefunda, fiica dumneavoastră, 

a repurtat mari succese cu talentul ei 

incredibil la pictură. Ce ne puteţi dezvălui 

despre acest „fenomen” în lumea artelor ?  

Elleny nu este un fenomen. A fost un copil obișnuit 
crescut într-un mediu de muncă și construire a 
frumosului, adevăratele valori fiind literă de lege în 
familie, muzica și literatura, iubite de ambii părinți, 
editura și societatea  influențându-i educația. Ca și la 
sora sa mai mare, Sandra, care are darul cercetării 
universului și mânuirea culorilor din spațiile 
invizibilului, fiind în relație permanent cu spațiul 
atemporal al fluxului energetic esoteric, Elleny a avut 
parte de profesori ce au descoperit-o și orientat-o, că 
în afara pianului și literaturii, și-ar putea exprima 
visele și trăirile în artele vizuale. Temele alese, 
gânduri manifestate prin tainele vibrației luminii au 
făcut-o să aibă cincisprezece expoziții personale, 
prezențe în întreaga lume și premii internaționale, 
fiind invitată să fie membră a societății de belle-arte 
din Florența.  

 

- Ce proiecte literare de viitor aveţi?  

Relizările sunt întotdeauna palpabile. Proiectele sunt infinit mai multe dar... numai Dumnezeu știe dacă 

îmi va permite să le ofer familiei și celor care doresc lectura scrierilor mele. Voi continua, însă, să muncesc 

la manuscrise începute, lăsând urmașelor mele moștenirea de a împlini zidirea unui templu spiritual. 

 
Poesia este numirea revelată a 
asemănării omului cu Sacrul, a 
tainei dăruite acestuia spre a o 
transmite Cerului când, eliberat 

de minte și de cele ale „știutului”, 
în supra-înțeles, ex alphabetum, 
el, Androginul, reia legătura cu 
Divinitatea prin ”Cârja Inimii”. 
Onomaturgia, așadar, o „face” 

Poetul fericit așezat atât în 
naștere cât și în „ne-naștere”, 
atent de-a purure la rostirea 

Tăcerii Unului, Îndreptătorul Căii. 
 

Petru SOLONARU 
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 
 

 
Șlefuitorii de 
cuvinte  

 
 

 
unt foarte mulți buzoieni care au performat pe alte meleaguri, de multe ori la sute de 
kilometri, exceptându-i pe cei care au ajuns în Capitală sau cei care au rămas în vatra 
județului. Zestrea Buzăului   s-a îmbogățit și în urma unor „transferuri“ de mare valoare, cu 

oameni de cultură proveniți din alte județe. Un nume care s-a realizat, atât profesional cât și literar, în alt 
județ este scriitoarea Ștefania Oproescu, ce care din anul 1982 are reședința în Focșani. 
   Acesta este pseudonimul literar al Dorinei Ștefania Cristea, născută la data de 1 ianuarie 1949 în 
Pătârlagele, localitate ce a dat, printre altele, culturii române o mare actriță: Coca Andronescu. A urmat 
cursurile primare, gimnaziale și liceale în Pătârlagele, pentru ca studiile superioare să le parcurgă la 
Institutul de Medicină și Farmacie Iași, promoția 1972. Din anul 1972 până în anul 1983 a lucrat în Buzău 
ca medic de medicină generală, iar din anul 1983 lucrează în Focșani ca medic expert în expertiză 
medicală și recuperarea capacității de muncă. Ca medic a moștenit pasiunea tatălui care a fost asistent 
medical în Pătârlagele. 
   Apropierea de literatură nu a fost deloc întâmplătoare. Așa cum știm cu toții din experiențele vieții un 
profesor  i-a marcat, pe undeva, destinul literar. A debutat în anul 1990, în „Porto Franco“, cu poezie, sub 
îndrumarea lui Ion Chiric. Din anul 1993  publică eseuri, proză scurtă și poezii în „Jurnalul de Vrancea“, 
„Gazeta vrânceană“, „Salonul literar“ și „Oglinda literară“. Odată cu declanșarea lansării pe orbită, traseul 
literar și-a urmat cursul firesc. În anul 1996 debutează editorial cu volumul de versuri „Naștere 
perpetuă“. De la debut și până în prezent a publicat mai multe volume de versuri, proză și eseuri. Despre 
creația sa literară s-au exprimat mulți literați de valoare: Magda Ursache, Emilian Marcu, Liviu Grăsoiu, 
Gheorghe Istrate, Constantin Miu, Adrian Dinu Rachieru, Marin Ifrim, Victor Sterom ș.a. Din anul 2005 
este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău. 
   O bună parte din activitatea sa literară a ultimilor ani se contopește cu cea a revistei „Oglinda literară“ 
unde, pe parcursul a mai multor ani, a scris lunar editorialul și a dat viață unei idei frumoase alături de 
redactorul-șef, scriitorul Gheorghe Andrei Neagu. Dacă ar fi să-i facem un mic portret, în culorile curcu-
beului, nu am putea alege mai potrivit decât ceea ce a scris Valeria Manta Tăicuțu: „Ștefania Oproescu se 
ferește de butaforia contemporană și, fără a fi demodată, aduce o notă elegiacă ce surprinde cu atât mai 
mult cu cât impresia generală pe care o creează poemele ei este aceea de intelectualizare“. Din volumul 
„Delir în curcubeu și alte poezii“, apărut în anul 2009, am selectat, pentru dumneavoastră, un grupaj în 
ROGVAIV. 

Medalion literar de Stan BREBENEL 
  

 S 
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Roșu 
 
Am văzut 
când asfințitul a devenit 
mai roșu 
decât sângele meu, 
când rubinul a supt asfințitul 
ca mielul prima gură de lapte, 
am văzut cerul hrănind pământul, 
am văzut cine sunt, 
cine nu mai sunt 
și învelită în roșul pleoapelor 

închise 
îmi odihnesc plecarea. 
 
  

Oranj 
 
Totul ar fi simplu 
dacă aș putea să tai vara în două 
ca pe un fruct, 
în paharul răsăritului 
să storc jumătatea lui roșie, 
jumătatea galbenă în paharul 

asfințitului, 
să le amestec în tăria transparentă 
a miezului de zi 
licoarea oranj s-o sorb 
printr-un pai de grâu 
secerat proaspăt. 
Atunci, sigur m-aș preface în vară 
și nu mi-ar mai fi teamă 
că durează atât de puțin 
mirajul curcubeului. 
 
 
 
 

  

GGGaaalllbbbeeennn   
 
Întomnare între afară și mine, 
solzi galbeni de frunze 
unduiesc în fereastră, 
sirene răscolind delirantul miraj 
al clipei zemoase 
zvântată de arșița cărnii. 
Dansul lor ademenitor 
pornit din minciuna cântecului 
în care se ascunde iernaticul 

„după“, 
solzi galbeni de frunze 
prin a căror transparență 
ochii caută flămânzi 
nopți prelingându-se 
în ruguri aromate de lună. 
 
  

Verde 
 
Merg printre plante verzi din 

plastic, 
arbuști în ghivece din plastic, 
pline cu pământ din plastic, 
flori, fructe asemenea alcătuiesc 
grădini fără miros, fără gust, 
în care natural e doar praful. 
Închid ochii preț de-o secundă, 
Văd oameni de plastic surprinși 
în mișcare, ca de-un îngheț, 
animale de plastic, 
păsări de plastic, 
în aceeași secundă îmi imaginez 
cum Dumnezeu privindu-și creația 
se minunează găsind-o atât de 

cuminte. 
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Albastru 
 
Pescarul visa noaptea albastru 
se trezea dimineața flămând, 
pleca la pescuit, prindea pești 
cu solzi albaștri, 
femeia îi punea pe jar 
dădea mai întâi copiilor să 

mănânce, 
mâncau ei, restul îl dădea 

vecinilor, 
el se trezea dimineața 
lua undița în mâna stângă 
cu dreapta se închina la cer 
se închina la apă, 
între două răsfrângeri de albastru 
pescarul învăța pas cu pas 
prima lecție a cuvântului 
mâine 
pe care îl punea ca momeală 
în cârligul începătorului. 
Pescarul visa noaptea albastru, 
trezirea lui era curată 
ca dimineața dintâi 
cuprinsă între două răsfrângeri 
de senin. 
Pescarul învăța pas cu pas 
prima lecție a cuvântului mâine. 
 

         

 
 
 
 

Indigo 
 
Nemărginiri de ape 
cuprinse brusc de amocul înălțării 
la ceruri, pe drumul indigoului 
despicat de toiagul fulgerului. 
În pântecul norilor borțoși 
împreunări demonice 
între catarge dănțuind isteric 
și buze de spumă fremătând 

pofticioase, 
dans nupțial al morții, 
respirația ei grea 
într-un necontenit preludiu. 
 
 
 
 
  

Violet 
 
Pe violet ar trebui scris 
FRAGIL 
înăuntru sunt farduri 
ale anotimpurilor încercănate. 
Ele trebuie folosite cu grijă, 
ușor, pe îndelete, ca și cum 
umbli cu petale veștede 
altfel, se sparg irizând liniștea. 
În violet pulsează singurătatea, 
de la violet mai departe nu știm 
Mare Tăcere. Și-atât. 
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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 

(Continuare din ediția de iarnă) 
 

a Brâncuși este, în sfârșit, momentul să 
vedem „Sunetul fără de sunet” al celor Trei 
Fluvii Spirituale, centripete, ce se 

armonizează într-o „Simfonie a Întoarcerii” lor la 
Izvorul-Sursă, adică, upanishadic: 1. Artha/ 
(Acțiunea, Strădania ființării, Mucenicia) – în 
reprezentarea „Coloanei fără de sfârșit”, 2. Kama/ 
(Iubirea) – în poesia „Porții Androginului” și 3. 
Dharma/ (Legea, Cunoașterea, Evlavia) – ce 
semnifică „Masa Tăcerii”, deci cele Trei, se 
contopesc în neclintita Cale (Za) Moksha/ 
(Trezirea, Nirvana, Eliberarea din Ciclurile 
Samsarei), concentrând „Migdala” Cărții Secrete, 
nașterea în ne-naștere... Aceasta este, în fond, 
Vindecarea Șamanică!... Tămăduirea de 
reflexiile/urmele timpului! 
    Prin „Columnă” se ascultă, așadar, Cuvântul 
sacrosanct al celor Zece porunci spre împărtășirea 
mântuirii, a reedenizării umane, fiind, Ea, Floarea 
de Lotus cu 16,18033... petale (supra-
hexadecameră!), care erupe asemeni văpăii din 
Dimineața Începutului, simbolizând, iată, 
Frumusețea nudă și fericită a împlinirii Zilei. 
Această „văpaie” a „Coloanei Cerului”, când o 
flacără naște suitor o altă flacără, rostește lumii 
silaba Om! (Vox archetypum!) de Zece ori, 
subliniind că prin Sinea sa este a Spiritului absolut. 
Amintim că această silabă, în sensul său adânc, este 
și răspunsul așteptat de Sphinx...  
   Se reînnoiește, iată, zecimal! Ochiul Soarelui 
(jumătatea de sus a „modulului” orionic) cu Ochiul 
Lunii (jumătatea de jos a „modulului”), putând 
vorbi, astfel, de ochii cristalizați ai Soarelui și ai 
Lunii, ca simbol al iluminării, al Vederii, mistică, 
așadar, a împăcării omului cu Ziditorul. Dacă am 
trasa un cerc imaginar cu centrul în miezul 
sigiliilor/metaglifelor am constata, iar ca o 
mirabilitate, că acesta are raza egală cu radical din 
cinci, în coți egipteni vechi, deci: 2,236 coți! adică: 
1,o11 metri! întâlnindu-ne, din nou, cu Numărul 

Numelui (1.1.1.). Sau: (2Φ –1)... Nucleul 
octogonicului sigiliu magic este, în fond, Punctul, e 
Centrul Simetriei ascunse al celor, așadar, opt 
triunghiuri isoscele care au, la rând, fiecare, câte 
două echere. Ne aflăm în antecamera Misterului, 
întrezărind, în incantația de geometria sacră, 
triada: Compasul (imaginarul cerc!), Echerul (cele 
treizeci și două echere, câte două la fiecare element 
de 1,80 metri) și Firul de plumb (Văpaia ideatică 
ce nu se lasă prinsă de măsura lumii, arzând 
incombust în formula mistică: 10 x Φ x 18, 
apropiindu-se de 29,1246117975... metri). Sunt de 
fapt două „Coloane” ce se răsucesc de 
16,18033...ori, de fiecare dată cu 45 grade, adică în 
720 grade , însemnând Două cercuri complete, (2Φ 
–1) care povestesc Omului că liniștea desăvârșită a 
plinului Minții se împlinește numai prin golul 
(vidul) Inimii: Ioachim și Boaz!...   
    Brâncuși face transcenderea de la asimilare 
(omul ca măsură a tuturor lucrurilor) la similare 
(Totul, Unul este măsura înseși a Omului), 
pătrunzând spre tărâmul Pre-alfabetului formelor, 
la Forma pură, de la chimia elinilor la alchimia 
orionică ce caută enneada Pleiadelor (Alcyone, 
Atlas, Electra, Maia, Merope, Celaeno, Taigete, 
Pleione și Asterope), căci el intuiește că Soarele se 
rotește în jurul lui Sirius, Sirius în jurul lui Alcyone, 
iar Alcyone în jurul „Neclintitului”. „Coloana” este 
în fond Sfredelul Mare, unde mânerul acestuia e 
chiar Centura Orionului. El reînvie mitul 
Scarabeului sfânt, cel ce crează sacrificator 
detașându-se, înțelegând iluzia solară ce ne 
înconjoară și așteptând împlinirea „Zilei” începând 
cu... Seara! (de la Vest, de la Sfințit...).  
 Aici obsevăm două cunoașteri ce se întrepătrund la 
fel cum cele două cercuri egale din simbolul 
„Vesica Piscis”: Zenitul,  ca semn, conținător, vas, 
reazem ontologic al memoriei, similitudinea 
formală și Nadirul, ca sens, conținut de data 

L  
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aceasta, esență, cauză, amintire, analogie cu Forma. 
Amândouă, în incluzie, împreună în Peștele de Aur, 
dau Arta Facerii, când Universalul e cuprins, 
iată,în proporția divină ce o instituie chiar opera 
brâncușiană, aceea ce spune: - Vizitiule, Om, fii 
Călătorul! Nu contează „ce ai” ( frâiele „minții” de 
afară), ci doar „ce ești” (frâiele „cunoașterii din 
Inimă”, din lăuntrul tău, odată ce, drept Călător, 
ești și Cale)!... Unde, altfel, „frâiele de afară” sunt 
răspunsurile aparenței, iar „frâiele interioare” 
înseamnă Tăcerea Întrebării. 
   Opera de artă a lui Dumnezeu, Ziua, a fost 
transfigurată în Calea Diurnității. „Coloană”, 
„Poartă”, „Masă”!... Cerc, Rază, Centru!... Două cruci 

stau pe aceeași Sfoară a Verticalului; sus, cea a 
Orionului (Sinele), iar jos cea a Căii gorjene (Sinea). 
Pe de o parte Ființa noumenală, pasivă din Cer, pe 
de altă parte Ființa fenomenală, activă de pe 
pământ, însă amândouă locuind, iată, aceeași 
convexitate. Întrucât, „Citadela” de Piatră filosofală 
brâncușiană e așezată într-un văzduh al 
nemărginirii ce-și perpetuează pătrunderea chiar 
în nucleul ființei celor chemați să asculte văzând. 
Cheile acesteia sunt, astfel, revelate numai Inimii 
care a primit înțelepciunea tăcerii și, smerită sub 
Miracolul Totului, a ajuns în rezonanță cu 
Amintirea Dintâi. 

  (...Desenul no: 4 „Vesica Piscis” Verticală, unde Cercul e „Masa”de 215, iar sigiliul „Coloanei”,-180/90/45, față în față cu Oglinda Vesicei, chipurile sus/jos ale „Porții 
Androginului”de 512/645)   
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    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. 
   Asemeni diametrului Sanctuarului de la 
Sarmisegetusa, „Stilionul cosmic fără de sfârșit” 
închipuie cei 16 Gânditori/„Mani” ce au atins 
desăvârșirea (Elementele, metaglifele), adică: (111 
x Φ = 180!) în centimetri, sau „Φ” la puterea a 
Șasea, drept fracturări, fractali geometrici ai 
Scării Cerului sau ai Scării Orionului!), într-o 
verticală „Horă a Tăcerii” care esoterizează Punctul, 
Osialitatea Lumii, putând afirma că nu are „corp”, e 
decorporizare pură ce ține de „Eter”-itate, de 
Mesianitate. Căci radicalul înălțimii „Coloanei” 
(29,1246 !) este 5,4!... adică 12 coți comuni, care, 
inversându-i, prin ridicare la puterea a doua dau 
„144”, Novul Coelum! Unde „144.000” de oameni ( 
pecetluiți!) vor fi primiți în dumnezeire la Noul Cer, 
Israelul Credinței Adevărate...  Iată că: „Într-o arie 
finită avem, aici și acum, simultan, o înălțime fără 
de sfârșit”... O Înălțime care, nu întâmplător, este 
totuna cu: ( 5 x Φ x Perimetrul Bazei !), unde 
perimetrul bazei Elementelor stă în 3,60 metri, 
anume 8 coți egipțieni dintâi sau două „staturi” 
omenești fundamentale, vitruviene. Iar perimetrul 
bazei unui „modul” raportat la „dublul” înălțimii 
„Coloanei” dă, iată, un segment ascuns a lui Φ: 3,6 : 
58,2 = 0,0618033... 
     Brâncuși a văzut în lăuntrica-i sine vrednicia 
nepieritoare a Formei, a Lucorii ca dar de la 
PreaÎnaltul. Prin „Coloană”, o Arteziană mistică a 
Splendorii ce ne îndeamnă la Oglinda Creatorului, 
față în față, inimă cu inimă („cor ad cor”!), în 
înțelesul celor Zece Porunci, Strălucirea Cerului s-a 
deschis înduhovniciților iubirii și, drept Dumnezeu, 
a venit în lăuntrul nostru închizându-ne mintea și 
deschizându-ne Inima, Pinealitatea ascunsă și 
pură. Dacă Sphinxul pătrimității (materia!) apără 
Misterul (Spiritul Amintirii!) treimic, numărul 
„1.1.1.”, al celor Trei Piramide, având în spate Apele 
Vieții ispitite de două maluri (viața și 
moartea!)/amiaza, la „Columnă” pătrarul lui „18” 
(„trestia de aur”, enneadicul, în fond, Om!) 
veghează, prin cele două „ape” (două trunchiuri de 
piramidă cu semnificația, cel de jos al vieții ce 
moare, iar cel de sus al vieții fără de moarte, ,fără 
de sfârșit”...), așadar veghează „Masa Tăcerii”, 
înconjurată treimic (12!..3!) de Duhul Divin. 
Subliniez că cele două „ape” ale „sforii fără de 
sfârșit” se limpezesc în unirea (re-simbolizarea 
androginică!) a „Porții Sărutului”, sărut inițiatic 

prin care omul adamului pierdut „învață a tăcea” 
înaintea Tăcerii, adică, „se inițiază a muri înainte de 
a muri”... primind, magic, cunoașterea adevărului, 
amintirea, nemurirea... 
   ... ( Marcu, 12:24 „Oare nu vă rătăciți voi din 
pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu?”...) 
   „Coloana fără de sfârșit”, Apeirohedronul, ca 
îmbrățișare necuntenă de sacre proporții într-o 
metafizică Floare cu o Corolă a celor 16,18... petale 
de lumină ale Omului, atât în „tipare”/elemente, 
cât și între tipare și Întreg, amintind de Marea 
consonanță a Genezei, ce după chip și, mai ales, 
asemănare s-a statornicit, începe, numai didactic 
de jos, cu trunchiul de piramidă cu baza mare în 
coborâș, sugerând poziția somnului, a pământului, 
în care se află Capul Omului când centrul figurii 
este Pineala, „tălmaciul” trezirii sale. Acest punct 
pinealic este situat față de „legătura” bazei mici a 
„peceților” la o distanță de 55,5 centimetri, așa că 
între două „puncte” pineale avem, iată, din nou, 
minunea, „111!” centimetri, Misterul divin!... Prin 
consecință, Brâncuși destinează privirilor 
trunchiurile de piramidă, însă, pentru cei aleși, 
consacră vederii „vârfurile” esotere, elixirele 
succesivelor răsărituri și apusuri, aflate, cum am 
spus, la distanța de 111 centimetri (1.1.1.!) în 
afunzimea celor 16,18033... „prototipuri”. Abia 
când aceste „vortexuri” din lăuntru ale 
„Arhetipului ascensional” de la Târgu Jiu vor fi 
împăcate Înțelesului, Cheia templului va fi jertfită 
adevăraților credincioși ai Artei. În turbionul 
arhetipal al operei cei ce au primit „cheia” 
(„1.1.1.”!) pot asculta Sunetul Misterului: Om! Om! 
Om!... ce este în starea de a fi ascultat/citit numai 
de Ochiul Inimii... –Eu sunt cel ce sunt!... purtând 
înțelesul adânc nu al unei propoziții, ci al unei 
fraze ce adună în simbolul său, sub o cezură de aur 
nevăzută, minunea Omului: -Eu sunt/ (ființarea!), 
(drept, asemeni...) cel ce Sunt/ (Ființa!)... Adică, 
Eu sunt ființarea ce are conștiința că aparține 
Ființei și, osebitor, știe că Ființa este în ea...  Eu, 
drept „desfășurare” enneadică (9) survin la Marea 
„Înfășurare” (Taina!), cea a Decadei (Tetraktys), a 
Unului!... Prin Trezire!... Iar aceasta pentru că: - Eu, 
ființare, sunt în legământ cu Divinitatea, deslușesc 
prezența ei în mine și, odată cu cele de mai sus, co-
particip enneadic la Veșnicie, la Lumină. Prin 
Gramatica Frumuseții: I = 2√5Φ!... La „Coloană” 
elementele Tiparului se regăsesc astfel: √5, în 
lungimile Diagonalelor ce unifică vârfurile 
Întregului „modul”, iar √Φ, în Diagonalele Semi-
modulelor, și acestea, spre a se împlini minunea, 
în simetria lui 2! 
    Canonul triadic de la Târgu Jiu este alcătuit ca o 
Simfonie sacră din „sunete fără de sunet” 
(poveste, „operatio”) și pauze de tăcere (Vestea, 
„amplificatio”, caliciul de liniște, „diamantul din 
lotus”). Drept un avatar gnostic al lui Hermes 
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Trismegistul, Brâncuși, pentru profani a lăsat „sunetele”, config
urațiile exterioare, chipul ca atare, iar pentru cei 
inițiați „Tăcerea”, Cristalul trifonemic Om, cel fără 
de note, așadar asemănarea, întâi de toate, cu 
parfumul unei celeste muzici constituit din „sunete 
fără de sunet”. Să încercăm, în sfârșit, a-l vedea 
dincolo de absurdele „lucruri, obiecte și 
întâmplări”, absentități care nu-și pun niciodată 
întrebarea Sensului lor... Ca amănunt, de ce evit să 
să-i spun „ansamblu”?... Pentru simplul motiv că 
orice „ansamblu”, ca elaborare lumească, pornește 
comod totdeauna împotriva „legii gravitației 
universale”, a fi zidit „coborâtor” de jos în sus, însă 
o Cale, aici a Inițierii în Tăcere, drept elaborare 
divină unde atracția rămâne o necunoscută, este 
pururi ordonată, „ridicată” de sus către jos. 
   Scopul Contemplatoriului Simbolic al lui 
Brâncuși de la Târgu Jiu , o Curgere în Nemișcare,  
(Calea către Akasha: Za-Moksha!) este 
Lucenditatea/ Iluminarea/ Trezirea!... Căci omul 
va fi un iluminat lăuntrului sau nimic. Între Alfa 
(„Coloana fără de sfârșit”) și Omega („Masa 
Tăcerii”) se găsește sfânta unitate osialică, „Poarta 
Sărutului”, unde potrivnicele (Ea și El!) se adună în 
Unul Singur, desăvârșind „toarcerea” lumii în 
Întoarcerea la Străluminare... Androginia!... 
Adam și Eva, căzuții, ca Agapeion și Sophia redevin 
Adam Celest într-o ascensiune către Cealaltă lume, 
purtați de „Vehiculul luminos”, Mer-Ka-Ba, unde 
Mer, ca lucoare ce se rotește în ea oprind timpul 
este „Masa Tăcerii”, Ka, drept spirit unificator al 
Omului este „Poarta Androginului”, iar Ba, precum 
o realitate elementară a corpului uman, este 
„Coloana fără de sfârșit”... Chipul depășește 
gravitația și devine Asemănare! 
   „Masa Tăcerii” reprezintă Roata cosmică, 
brahmanică, unde cele Douăsprezece Scaune sunt 
spițele Zilei sacre ale Trinității, fiind, ele, în lauda 
Osiei, adică a Punctului Celui ce Tace în 
„Strămurarea Țipeniei”. La Masă spiritele (12!), 
Echerul trinitar, în ceremonialul supremei Inițieri, 
revelează misterul creației, Tăcerea Cuvântului, 
acea „Strămurare a Țipeniei Dintâi”. Aici focul 
soarelui, căci ne aflăm în „înserata cale”, s-a stins 
(existența vremelnicelor lucruri) și se întrevede 
adevărata lumină în detașarea absolută a Soarelui 
de dincolo de soare. Plinul trecător predă semnele 
înțelepciunii transcendentale. Prin accesul la ea 
omul translează în Alt Ciclu al lumii, în altă Auroră 
și în alt Crepuscul. Suntem martorii aleși ai unei 
Nunți Cosmice între un Crepuscul auroral și o 
Auroră crepusculară, o invitație la un ritual al 
cunoașterii pure spre Regina Paradisului din Calea 
Albă, Lactee... 
   ... Desăvârșita Oglindă fără de început și sfârșit!... 
Novicele, pornind de la „Coloană”, trecând prin 
„Poartă”, ca ales răstignirii, ajunge la „Masa Tăcerii” 
și deschide Ziua Morții fără de moarte. „Masa 
Tăcerii”, prin centrul său, este cheia Ochiului Dintâi 

al clarviziunii care, mai sus de toate, îndeamnă la 
tăcerea mântuitoare. Contemplând impasibilitatea 
sa fibonacciană, înțelegem că ea voalează într-o 
helicoidă mută Punctul, ce, drept esență nesfârșită 
a energiei vieții, desfășoară nodurile Marelui 
Dez-nodământ după un invariant Diapazon divin.  
Unul este înconjurat/ipostaziat  de/în Trei (12 
înseamnă 1+2=3!). Trei în creație distinge: Număr, 
Idee și Ritm!... Unde Numărul semnifică „măsura” 
Facerii, chibzuința sa deplină, prevederea Unității 
de a genera „numere” în ordine, armonie, iar Ideea 
fiind treapta de hermetizare a Sinei  înseși, 
statornicită și oglindită de „vederea cunoscătoare”, 
trezită, și, în sfârșit Ritmul desemnând cadența 
concordantă a circulaturii cvadrantului (Intuiția 
principială!)...  
   Aici Unu(l) supra „0,90” (înălțimea „Mesei”) face: 
1,11. Așadar, ne reântâlnim cu pecetea divină 
(„Numărul Numelui”!)... Știm că toți zeii egipteni 
erau 37, subsumați Unului. Unde 37 x 3 = „111”! 
(Trinitatea!...), pe când cei Trei de Șase ai Omului 
(ca 6+6+6=18) înmulțiți cu același Treizeci și 
șapte (în fond, Zece!) dau 666, care îndreaptă iar 
către 18, enneada (1+8=9), Omul!.  Diametrul 
„Mesei Tăcerii” ( 2,15 metri!) este: „Patru” supra 
„Trei” înmulțit cu Φ! Adică: 0,666 x Φ... Sau altă 
mistică formulă: Π supra „Φ” de înmulțite cu „111” 
= (215!)... Sau raportul dintre Diametrul Soarelui 
(1.392.000 km) supra 4 x Φ x 10 la puterea a 8-
a... Ori, Diametrul Planetei „Venus” (12.104 km) 
supra Π x Φ x „111” x 10 la a 6-a... 
    Avem aici, în „Sanctuarul Inițierii 
Trezirii/Mântuirii” de la Târgu Jiu o proporție de 
aur (Φ!)  îmbrățișată de o proporție geometrică, 
unde cântă Simetria „măsurilor nemăsurabile” o 
Simfonie a cali-gliptiei închinată Creatorului... Și 
trebuie iar subliniat că în decindea operelor lui 
Constantin Brâncuși se sustrage mereu privirii (ca 
vedere destrămată) o Veste a Geometriei 
sapientale simbolizată de trei elemente:   Număr 
(Φ!),     Idee  ( „Numărul Numelui”, „1.1.1.” )   și            
Ritm ( 5,6886...  2√5Φ!). Călătoria esoteră a 
operei brâncușiene trimite la mitul creației 
heliopolitane din Vechiul Egipet, cel al Zeului 
Splendorii „Atum”, ( atenție!... al Apusului, 
Sfințitului de Soare, căci nu întâmplător evocă 
Geneza în ordinea: „a fost Seară a fost Dimineață, 
Ziua Întâi”...) divinitate enneadică (vezi Întrebarea 
Sphinxului!), solară a Apelor Primordiale care 
peregrinează într-o luntre de la Est (Aurora 
„Columnei scarabeice”, Khepri...!) la Vest până la 
Poarta Serii (...a „Sărutului”, Amiaza, Ra, 
Androginul...!) aflată în apropierea Gurii Zeiței 
Cerului, Nut, („Masa Tăcerii”, chiar, de data aceasta, 
Atum vesperalul...!), revelând omului minunea 
„Zilei”. Atum, în prefirarea sa subterană, de dincolo 
de Crepuscul, are de translat 12 peșteri ( 12 ore, 12 
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„scaune ale Unului”!...) ale Nopții sale, ale cuminției 
Cuvântului... 
    Afirmam că Brâncuși face negreșit o eidos-glifie, 
o sculpturalitate nu exterioară, ci interioară, de 
idei, unde „Coloana fără de sfârșit” reprezintă 
„veghea elementară”, „Poarta lui Androgin” 
închipuie „visul Sufletului”, iar  „Masa Tăcerii 
Dintâi” însemnând „Trezirea la Spirit”, Mântuința 
Omului. Vom descoperi aceasta analizând media 
armonică a înălțimilor celor Trei opere, astfel: 
   Dar, mai întâi, să precizăm cunoașterea că în 
decindea operelor sale se sustrage privirii comune 
o Veste a Geometriei Tradiției simbolizată de trei 
elemente absolut imuabile: 1. Numărul ( Φ), 2. 
Ideea (Numărul Numelui, „1.1.1.”) și 3. 
Ritmul/Frecvența √20Φ! adică:  I=2√5Φ... 
I=10√Φ/√5.   
Deci, „Coloana fără sfârșit” (h, a = 29,1246...metri) 
și „Poarta Sărutului” (h, b = 5,12 metri).  
Media armonică a înălțimilor lor este: 2xaxb /a+b = 
2 x 29,124 x 5,12 / 29,124 + √5,12 = 8,72. 
„Poarta Sărutului” (h, b = 5,12 metri) și „Masa 
Tăcerii” (h, c = 0,90 metri). 
Media armonică a înălțimilor lor este: 2 x b x c / b + 
c = 2 x 5,12 x 0,90 / 5,12 + 0.90 = 1,53. 
   Raportul dintre cele două medii armonice va fi: 
8,72/1,53=5,6886. Unde 153, număr triunghiular, 
sunt Peștii din Noul Testament (Semnificații la Ion 
Adrian, esoterist!), iar „5,6886...” este „Ritmul 
operei brâncușiene”/ Pulsul Eternei Întoarceri la 
Primordie rezultat al proporției dintre Orbita 
Pământului în jurul Soarelui (924.375.700 km) și 
Sectio aurea.   
   ... El mai reprezintă rezultatul ecuației: 0,666 x E 
x Π = 5,6886... = 10√Φ/√5. ( Adică dintre: 
Numărul Omului, Constanta Euler și Numărul „Π”) 
   ... De asemeni, acest Ritm cosmic („5,6886...”!) stă 
în proporția dintre Diametrul Pământului 
(12.720) și Zece la puterea a 3-a înmulțit cu √5, 
adică (2,236...!). 
    ... Numărul mistic (5,6886...!) se află și în 
formula raportului dintre valoarea Gravitației 
Unui Newton ( 9,80665!) și √3, anume ( 1,732...). 
   ... Sau este reprezentat de raportul dintre 
Frecvența fundamentală Schumann și produsul 
lui: „Π” x „E” x „Φ”, unde Frecvența Otto Schumann 
(„Pulsul inimii Pământului”!) este 7,83 Hz... Iar a 5-
a Frecvență  armonică este chiar „32,36”, întâlnită, 
ca radical, la Brâncuși ( acestea fiind: „7,83”, „14,1”, 
„20”, „26”, „32,36”, „39” și „45” ).  
   ... Totodată acest „Pas” al Armoniei, (Intervalul 
sacru) întâlnit  la Bach, Haendel, Mozart, Vivaldi 
este generat și de raportul Theometric (da, 
Theometric!) dintre Numărul orelor unui an de 
Acum (8770)! și transcendentalul număr 153, 
adică tot 5,6886... Frecvență esențială a Creației 
ce modifică spațiul, timpul, conștiința. Știm că 
Rezonanța Iubirii, prezentă cu prisosință în  
creațiile muzicale ale celor amintiți mai sus, este în 

apropierea a „529” Hertz, când melodia poate fi 
ascultată în contemplație chiar de Ordinul Îngerilor 
Fericiți. Unde este legătura cu Brâncuși?... În înseși 
ecuația mistică următoare:  √529 = 23, 
iar„5,6886...” = 4 x 23 supra 10Φ... iar 2 x 23 = 46 
(Cromozomii!).  De aici...Simfonia!... 
   Această Constantă a Frumuseții Cosmice 
(5,6886...!), notată începând de acum cu Litera  „I” 
de la Ihve, sau Iohanna, înseamnă: „Un Deget” la 
puterea a doua înmulțit cu „Φ”! ...  
   I = (Dj)pătrat x Φ, de asemeni... I = 2√5 Φ... sau 
I=10√Φ/√5.   
   Cercetând Radicalii înălțimilor și raportul dintre 
acești radicali, vom afla: 
   Radical din 29,1246 („Coloana fără sfârșit”) = 
5,3967. Radical din 5,12 („Poarta Sărutului”)  = 
2,2627. Raportul între ei va fi: 5,3967/2,2627 = 
2,385. Acest număr al euritmiei (2,385!), peste 
toate, este produsul dintre pașii enneadei (423) 
înmulțit cu produsul dintre cele Trei numere 
transcendentale principale folosite de către 
Constantin Brâncuși la Floarea sa metafizică, ce 
leagă, așa cum am mai spus, purul Tetraktys 
(Zece!... Unul!) Mediteraneean cu Hiperboreanul 
Septentrion „Șarpe de aur” (Nouă!... într - Unul!). 
   Radical din înălțimea „Mesei Tăcerii”, ca atare din 
0,90 = 0,948. Acest număr  948 reprezintă un 
„fractal” din Distanța cerească pe care o parcurge 
Lumina într-un An, anume: 9,48 x 10 la puterea a 
15-a, metri. Totodată el ne ajută la aflarea Ritmului 
divin al „Căii Trezirii” brâncușiene, și anume: 
9,48 x 3/5 = 5,6886... Foarte apropiată acestei cifre 
(9,48) este aceia ce reprezintă câtimea respirațiilor 
normale pe zi ale unui om, adică 9,467 milioane, 
fapt ce ne așează în gândul că în timpul respirației 
unui om (3,33 secunde!) Lumina parcurge Un 
Milion de kilometri. Înseamnă, că raportul între 
radicalii înălțimilor „Porții Sărutului” și „Masa 
Tăcerii” va fi: 2,2627/0,948 = 2,385. Deci, tot 
2,385! Iar 2,385 x 2,385 = 5,6886.  Și peste acestea, 
chiar raportul dintre radicalul din înălțimea 
„Coloanei fără sfârșit” și radicalul din înălțimea 
„Mesei Tăcerii” trimite tot la „5,6886...”!, Ocultul 
Număr al Armoniei!... El este radical din 20Φ!... cel 
ce mai este dezvăluit ca fracțiune apropiată a 
ridicării la pătrat a lungimii Diametrului Stelei „Alfa 
Canis Maior”, adică Sirius: 2.382.000 km... 
   Acesta este „Pasul” aproximativ, Intervalul 
Călătoriei Cunoașterii, ( coborârea în Sine!). Tema 
fundamentală (5,6886...!), Tiparul Frumuseții 
Universale, Frecvența de Aur, ca secțiune a 
ridicării la Pătrat a Diametrului stelei Sirius ( 
2.380.000 x 2.380.000Km...), pe care Brâncuși o 
repetă crescător de la „Poarta Sărutului” către 
„Coloană” și scăzător de la „Poartă” spre „Masa 
Tăcerii”, este aceea ce dă sens Operei într-o Spirală 
logaritmică a Analogiei, Sacrul „G”!, căci ea naște 
„omoteia”!... „omoteia”!... „omoteia”!... 
(concordanța), translarea mistică de la chip la 



190 vol. 28,  166-168| aprilie-mai-iunie, 2018 

 

asemănare, vasăzică, re-edenizarea.  Prin 
armonia ei Dumnezeu arată celor aleși încă un 
semn al Ordinii Sale într-o desăvârșită frumusețe 
spirituală. 
   Și să nu uităm că Vibrația hierogliptului sapiental 
se armonizează cu cea a Materiei, iar în același 

timp Frecvența sa umană se îmbină cu Frecvența 
Spiritului, căci el nu imită lucruri, ci înfățișează 
vederii lucrul în sine atunci când intră acolo spre a 
contempla că cele Două sunt Una.  

  
  (Urmează Desenul no:5, Tiparul/Frecvența „Genezei” în Șapte Zile/Cercuri, I=2√5Φ. Din formula: E= A/I,  unde E= 10Φ, Energia Spiritului, I este Frecvența, iar A= 
2x„46”, Vibrația). 
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 Ritmul operei brâncușiene de la „Arcinna Daciei” 
(Târgu-Jiu, azi!) este aproape de lungimea 
diametrului unei celule din Fagurele natural al 
Albinei, adică 5,69 (milimetri)!... Repetarea din 
Ritualul Mistic al Fagurelui Celestei Albine o 
regăsim în Alfabetul Mirunii (Da, Mirunii!) 
brâncușiene!... „Quod erat demonstrandum”!... 
despre Armonia din Limba Harului. 
    Vorbeam mai sus de „Pasul” aproximativ, însă 
Magia Oglinzii Icosaedrice brâncușiene ne 
revelează unul al proximității prin formula: 
Radical din 20Φ = 5,6886...   Unde 20Φ este 
32,36 (A Cincea Frecvență armonică a Pământului 
din cele Șapte, prima, fundamentală, fiind 
„Frecvența Schumann” - 7,83 Hz -, întâlnită în 
dansul și cântecul Șamanului). Astfel, coregrafia 
„Înălțimilor la Cer” a celor Trei opere de la Târgu 
Jiu apare: 
   Înălțimea „Coloanei”: 20Φ împărțit la „1,11” va fi 
de 29,1246117975...metri.  
   Înălțimea „Porții”:      √20Φ deîmpărțit la „1,11” 
va fi de 5,12 metri. 
   Înălțimea „Mesei”:   √20Φ deîmpărțit la „1,11” 
totul, la rându-i, deîmpărțit la  √20Φ cu rezultatul 
de 0,90 metri. adică (√20Φ /111)/ √20Φ. 
   Care este deslușirea acestui 
„Pas/Puls/Frecvență” între cele Trei Opere de 
√20Φ = 5,6886?... Sau, în pătratul său, de: 
„32,36!”...?....   Răspunsuri sunt: 
- O secvență a replicii la Întrebarea Sphinxului: 
„Întoarcerea”, în sens invers, prin „3.2.4.”. 
- Icosaedrul lui Platon, în fond, eneada icosaedrică 
ce tinde la Decada sferică. 
- Vezi Templul Minervei din Roma, unde acest „20” 
stă în pentada repetată de patru ori. 
- Levitația Înțelepților din Shambala, ca slăvire a 
Soarelui, se face la 20 de „coți” de la sol. 
- Templul egiptean al Decadei. 
- Omul pentadic al celor patru elemente ( Agrippa 
von Nettesheim!). 
- Φ  este numărul prin care frumusețea Pentadei 
intră în Ordinea Lumii. 
- 86.400 : 432 = 20. ( Unde 4.2.3. e chiar Tăcerea 
din Întrebare!). Secundele zilei în Ziua Clipei 
(86.400)... Timp în care Lumina parcurge în Apele 
de Sus 25.920  x 10 la puterea a 7-a, km... Anul lui 
Platon Într-o Zi... 
- Φ face consonanța între ritmul (euritmul!) operei 
și Adâncul Ritm al Genezei. 
- Φ, prin tăcerea sa, impune „calmul vibrator” al 
hiero-gliptiei. 
- Raportul între suprafața „Curții Cortului” și aceea 
a „Cortului Întâlnirii” în Testament. 
- Naosul catedralelor gotice ținea seama în 
proporțiile sale atât de pentadă cât și de cele 20 
repere, cercul împărțit în 20, fiecare unghi având 
18 grade, adică cifra înălțimii „Trestiei de Aur”.   

 Și, ca o Corolă divină, această Constantă a 
Frumuseții sau Constanta omorfogenetică a 
hierokaliei (notată cu „I”!), „5,6886...”!... ori 
√20Φ, sau 2√5Φ, sau 10√Φ/√5.  sau o aflăm în 
modelul theometric al Celor Șapte Zile ale Creației 
din „Sămânța Vieții”: 
    - Ziua Întâia!... Vidul (sunyata), Spiritul, 
Nesfârșita Energie se veghea pe sine în Punct... 
Deodată, într-o veșnicie, Totul este să fie în 
toate... Cuvântul se materializează vibratoriu. 
Punctul se propagă în Cerc (Sferă). Monada!... 
Materializarea de care aminteam presupune 
Pătratul/Echerul... Așezarea diafană a Cercului 
într-un Pătrat, unde raportul desfășurării între 
Pătrat și Cerc este de Patru supra „Π”, adică √Φ,  
este Cheia Originară... Așa se strămută, ca Dintâi, 
eternul Ritm al Frumuseții Genezei, prin acest 
Radical din Secțiunea de Aur... 
    - Ziua a Doua!... În cadrul Cercului Întâi, din 
Punctul – Centru, Divinul se translează pe un 
punct al circumferinței și reiterează cea ce a făcut 
deja în stadiul primei Zile, adică întemeiază un nou 
Cerc. Se înfiripează, ca relație între cele Două 
Cercuri ce au fiecare centrul fixat pe circumferința 
celuilalt, Vesica Piscis... Aici și acum se ivește un 
dublu legământ cu o natură identică a două brațe 
ce formează un „X”, o Cruce, mai târziu asimilată în 
istoriile lumii drept Crucea Sfântului Andrei. Aceste 
segmente de linii fac legătura unul, între punctul cel 
de jos al Întâiului Cerc și punctul cel de sus al celui 
de-al Doilea Cerc, iar celălalt, între punctul cel de 
jos al celui de al Doilea Cerc și punctul cel de sus al 
Cercului Prim. Oricare dintre ele are lungimea 
raportată la raza cercurilor de √5! Iar „√Φ” este 
Linia ce face legătura dintre Vârful terminal al lui 
√5 (dreapta-sus!) și Vârful „Vesicei Piscis” formate 
din Cercurile Creației exterioare imediat următoare 
(vezi Desenul no: 4!). Deci, Totul, prin această 
magie, se perindă afară și înăuntru într-o oscilație 
a lui Doi înmulțit cu Radical din Cinci, polii amintiți 
ai Crucii, sub prezența Spiritului, radicalizat în 
Sectio Aurea. Prin urmare, ajungem la Modelul 
Theometric al Frumuseții Facerii: I = 2√5Φ, adică și 
la brâncușianul, (și nu numai), „5,6886...”!  altfel 
spus √20Φ... sau 10√Φ/√5. Prin acest„I” vom 
înțelege ecuația Energiei Genezei: E = A/I, unde 
E=10Φ. 
    - Ziua a Treia!... Hierokalia Creației continuă 
întemeiată pe acest Tipar, unde „Doi” reprezintă 
Simetria (armonia, concordanța diadică), √5 
înseamnă puritatatea Quintesențială, osialitatea, 
iar √Φ semnifică Proporția dintre Parte și 
Întreg. Așadar avem Cheia Frumuseții: I= 2√5Φ... 
Am ales litera „I” pornind de la numele Iahwe. Sau 
„I” de la numele Ioana!... Vorbind despre o unitate 
dintre Simetrie, Puritate Quintesențială și 
Proporție între Parte și Întreg, vorbim așadar 
despre Frumos, Adevăratul Frumos! 
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   - Ziua a Patra, Ziua a Cincea, Ziua a Șasea și 
Ziua a Șaptea... Spiritul continuă Omorfogenia 
Oului Vieții în cele Șapte Cercuri/Sfere!... Iar 
unitatea este Degetul hermesian, unde 5,6886... = 
1,875  la Puterea a Doua  x Φ. De aici putem, în 
sfârșit, să deslușim taina Închinării cu Trei Degete 
(1,875 x 3 = 5,6250) prinzând mângâietor între ele 
osebirorul divin ce părea a lipsi până la 5,6886..., 

anume 0,0636, care ține însemnătatea lui de Trei 
ori Șase ce stă în Cerul „6.6.6.!, Numărul „Fiarei”, 
tradus greșit până acum, astfel, căci vorbim 
categoric despre  „Ființa lui Ra”, Fi-i-Ra!... și nu 
despre o stihie...  Revenim la formula esențială: 
E=A/I, unde I=2√5Φ, iar A = „2x46” ( El și Ea!). 
Deci, Substanța spirituală (E, 10Φ) intră în 
Creație prin Vibrație și Frecvență. 

 

 
( Desenul no: 6, „Geneza Frumuseții” pornind de la Punct prin cele Șapte Cercuri/Zile sub Tiparul divin: I=2√5Φ sau... 10√Φ/√5 ). În acest Desen al reprezentării Facerii 
observăm „cârligul” Literei Ebraice „Vav” alcătuit din linia lui „√5” și aceea a lui „√Φ” în cele Șase culori. Litera „Vav” apare în Tetragramaton, unde, ca unificatoare, în 
coincidentia oppositorum, leagă pe cei Doi „He” din „Iod-He-Vav-He”. Este semnul ce schimbă trecutul în viitor și viitorul în trecut. 
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   Această Constantă, I=2√5Φ, formează un Șir 
asemănător cu acela al lui Fibonacci. Diferența 
constă în două elemente: 1. Această Spirală 
„Brâncuși” are libertatea alegerii unei „Baze” de 
plecare (autonomia dăruită Creatorului uman de 
către Ziditorul Lumii!) pe care am numit-o prin 
litera „m” (la Fibonacci ea este Zero). Brâncuși 
folosește ca „bază”(„m”) pe 90 (înălțimea 
„Mesei”, știind că „Floarea Vieții” are 90 de 
petale. De aici pornește Opera!... Șirul 
brâncușian este: m, m x I, m x I pătrat, m x I la 
puterea a 3-a... .... m x  I la puterea „n”. Acest „n” 
este la locul metaforic unde: „N-a fost lume 
pricepută și nici minte s-o priceapă” (Eminescu, 
Scrisoarea I-a). 2. La Fibonacci „Frecvența” este 
„Φ” , 1,618..., iar la Brâncuși este I=„2√5Φ”, adică 
5,6886... Precum Spirala lui Fibonacci și aceasta, 
să-i spunem de acum, a lui „Brâncuși”, poate fi 
reprezentată grafic.  Raportul între „Inima” 
fibonacciană și aceea a lui Brâncuși ține seamă de 
Adamul Dintâi (bărbat și femeie!) 2Φ√5Φ... Pe 
Cer această Spirală a Frumuseții cosmice o putem 
afla numai văzând următoarea Cale ce își are 
obârșia în centrul „Pleiadelor”, în Steaua Alcione. 
Călătoria magică de la Alcyone se intersectează cu: 
Pleione, apoi cu Atlas, Merope, Electra, 
Celeano, Taygeta, și Asterope,  împlinind prima 
Spiră. După aceea Spirala continuată în aceeași 
frecvență/oscilație întâlnește Steaua Alfa din 
„Taur”, Beta din „Vizitiul”, Beta din „Gemeni” 
(Polux), Alfa din „Câinele Mic” (Procyion) și face 
un popas chiar în Casa lui Sirius (Alfa „Canis 
Maior”). De la Sirius Calea urmează întâlnirile cu 
„Lepus” (Iepurele), Andromeda, Casiopeea și se 
apropie fericită de Steaua Polaris, Nordul din 
Zilele Noastre. 
 
  Și încă o minune!... Constanta Kaliogenezei, 
2√5Φ, prin urmare 5,6886..., este cea care 
stabilește și Numărul Cromozomilor  din nucleul 
celulei umane, ca unitate a autoreproducerii, deci a 
„Refacerii Facerii”. În cazul acesta Divinitatea a 
hotărât ca „temei” al Șirului Vieții pe „5Φ”, astfel 
putem desluși mistica formulă: 5Φ x 2√5Φ = 46. 
Înțelegem prin urmare că Divinitatea, întemeiată 
pe nesfârșita iubire a lui 5Φ, s-a extras din Lumina 
Punctului Său, √5Φ, în repetare, în chipul lui Doi, 
și a Făcut Prima Sferă-Ou, cea a Omului, sub 
asemănarea Sa (46...= 4 +6... = 10!). De ce 2 x 
√5Φ?... Întrucât l-a făcut pe Om Bărbat și Femeie, 
în două fețe („Facerea” 1:27). 
 
   Opera, drept Atanor în care Alchimistul 
Constantin Brâncuși a produs „lapis 
philossophorum”, pentru cel cei ascultă și văd, 
pentru înalții demnitari ai Spiritului, dezvăluie că: 
- Minunea Vieții, Om, ești Tu!... Ea vibrează într-
o frecvență divină (1.1.1.!) drept „eteritate 
hieroglifică” și scapă simțului profan întrucât 

latența-i energetică este una a Oceanului: senină, 
desăvârșită și, mai ales, tăcută. Ea nu și-a 
descoperit toate arcanele, însă, pornind de la 
credința lui Pitagoras, cu sprijinul numerelor ele 
pot fi relevate celor înzestrați a le primi. Tema, 
Forma și, cu osebire, „Sunetul fără de sunet” ale 
„Trivium”-ului de la Târgu Jiu sunt toate ordonate 
sub pecetea providentului număr de mai sus. 
„Portativul” dezvăluie unitatea și armonia într-o 
cadență „hieratică”, drept focar evlavios al 
asemănării cu Ființa Supremă a ființării omului și 
trezește în acesta cunoașterea de sine care, 
amplificată mistic, duce la aflarea inefabilului. Cum 
Cel Singur a ales cu fiecare Clipă să se manifeste 
sub cele Trei universuri deodată ale Unului 
(„1.1.1.”!), prin chiar aceasta El nu mai este 
„singur”, căci, iată, Omul l-a „repetat” în triada 
nuntitoare, punând în „Locul Nimicului” iubirea sa 
vrednică să-l intuiască pe Creator înlăuntrul unei 
copleșitoare oglindiri a misterului său.  
 
    La Constantin Brâncuși, în „Coloana fără de 
sfârșit”, trunchiul de piramidă îndreptat spre jos 
(gino-glifa) desemnează pământeanul ce 
cunoaște spiritul (Sinea își regăsește Sinele), iar 
partea rectificată spre sus (andro-glifa) înseamnă 
Spiritul ce recunoaște Omul (Sinele se apropie 
de Sinea)... Totodată „sigiliul” este o îmbinare între 
convex (partea de jos, care țintește cu vârful 
nevăzut spre sus), ce semnifică esența din om 
(Sinea!) și concav (partea de sus, care țintește cu 
vârful nevăzut în jos), ce distinge Potirul dornic să 
primească puterea cerească (Sinele!). Este, în fond, 
Nunta ce o sărbătorim cu nesfârșitul univers, ca 
testament al Cerului cu Pământul. Consecința: 
„Ceea ce este sus este precum jos”!... pentru a 
întregi minunea Totului... 
 
    Din pătrimitatea pământească să accezi la 
Treimitatea Punctului, Unului, traversând apa 
Cunoșterii ce are două maluri, de la Minte la Inima 
sapientă... Cum: 4 (Patru!) = Π x Rădăcina 
pătrată a lui „Φ”! Iar: „totul este unu”, 
multitudinea (modulelor/sigiliilor) rămâne o 
iluzie... Întrucât, dincolo de himera pluralității stă 
adevărul unității. Doar Spiritul (Creatorul, deci!) 
are deschiderea de a face lumea (lumile)...prin a se 
căuta pe sine, prin a se sacerdo-glifiza.  
 
   Căci prin Om este „Cel ce este”. Frumusețea 
Columnei se sprijină pe Sensul său, care stăruie în 
cunoașterea luciferică înseși a Frumuseții divine, 
unde grația feminină și intuiția masculină stabilesc 
„acordul Androginului”, „împietrind”, asemeni 
Medusei, pe cei ce privesc doar și „protejând” 
magic pe cei ce au trecut „Nilul Vederii”, cei, astfel, 
ai Clar-vederii!... În simplitatea frumoasă 
Sculptorul- hieroglif a aflat frumusețea Simplă! 
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Simplitatea Unului!... El, al armoniei, nu sculptează, 
ci metaglifizează, sacerdo-gliptizează!    
 
    În legătură cu „Poarta Sărutului”, (în fond, a 
Androginului!) amintind de Poarta Zeiței Istar 
(Babilon) și, cu deosebire, de Poarta Soarelui de la 
Tiahuanaco (Bolivia) cu cei 16 condori și cele 32 
efigii cu figuri umane (sugerând pecetea divină 
prin Φ), observată din față (dinspre Masa Tăcerii 
către „Coloana fără de sfârșit”) va revela în vidul 
dintre stâlpii verticali și arhitrava orizontală de 
sus o Proporție pitagoreică a „Peștelui” și, cu 
deosebire, „Crucea”, „Ankh-ul”, astfel: Acest 
dreptunghi are dimensiunile: înălțimea de 
aproximativ 3,44 metri, lățimea (de sus, de jos) de 
3,07 metri. Imaginar,  putem înscrie atât de bine 
paralel cu pământul, deasupra, cele două cercuri 
întretăiate ale misticei „Vesica Piscis” ce au 
fiecare raza egală cu diametrul „Mesei Tăcerii”, 
adică 2,15 metri ( Π supra Φ de înmulțit cu 1.1.1.!). 
Din armonizarea celor două cercuri se crează „Oul 
Soter al Metamorfozei”,  „Nimbul divin”, „Ovoidul 
sacru” în care se înscrie „Crucea” formată ca stâlp 
vertical din lungimea „Ochiului osiris-ian” (aici, 3,7 
metri!) iar traversa orizontală a crucii alcătuită din 
porțiunea lintoului „Porții Sărutului” ce este 
îmbrățișată de partea de sus a „Elipsei” (aici de 
1,023 metri!). Această Cruce poartă adâncul 
înțeles al Eternei Întoarceri la Cer... Unde o Alta, a 
lui Sirius, stă amintitoare în Splendoarea Tăcerii... 
    Așadar, viața și moartea, cerul și pământul, 
spațiul și timpul se „torc” și se „în-torc” într-un 
necunten al nemuririi, într-un apurure azi... De 
amintit e că în „Vesica Piscis” se întâlnesc, sub 
echilibru, două lumi, două cercuri intersectate 
astfel ca centrul fiecăruia să se suprapună pe 
celălalt (perimetru), inspirând Migdala Cosmică ce 
poate transla Conștiința în altă dimensiune a 
Iluminării soterice. Ca Tipar al Genezei, ea trece a 
fi Ochiul Atoatevăzător al lui Osiris (pururea 
deschis!), „Ihtis”-ul Noului Testament venit să 
vindece tăierea/mușcarea Mărului. 
 
   ...( Ioan, 15:11  „V-am spus aceste lucruri 
pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și 
bucuria voastră să fie deplină!”...) 
 
    Prin „Poarta Cosmică” de la Târgu Jiu Constantin 
Brâncuși, cel din anul 1935 După Cristos, vedea 
Cunoașterea Adevăratei  Tradiții de la anul 23.985 
Înainte de Cristos, (25.920 – 1935 = 23.985!), când 
Soarele nostru era în conjuncție și, mai ales, în 
același loc al lui de acum ( dar în timpul de 
atunci!) cu Soarele galactic dual al său, adică 
vorbim de Steaua Sirius. De aceea Metafora 
„modulului” „Coloanei fără sfârșit” conține ca 
„ceva”  trunchiul de piramidă solar (cel de jos cu 

vârful în sus) și ca „altceva” trunchiul de piramidă 
sirius-ian (cel de sus cu vârful în jos). Și să nu 
uităm că lumina face 7 Zile cosmice!... (precum în 
Geneză!), de la acel Soare galactic dual precesional, 
ce păstrează amintirea, până la Soarele nostru, ce 
păstorește, iată, iluzia.  
 
   Cei ce merg la Constantin Brâncuși (la Cartea 
Operei sale) trebuie să respecte sentința lui 
Platon: „Nimeni să nu intre dacă nu e 
geometru!”, căci, asemeni Ziditorului Dintâi, și 
sculptorul, Hiero-gliful, „geometrizează”, adică 
așează ordine și ierarhii cosmice în veghea 
Numărului Omului 6.6.6. (drept 18!), (aici, Carul!), 
cu ajutorul Numărului „Φ”, cel al Armoniei Creației 
(Vizitiul) și având Călăuză Numărul Numelui, 
1.1.1., (Marele Călător!), pe însuși Dumnezeu. 
Geometrul este doar acela ce a translat „Nilul 
metafizic” prin  parcurgerea unei Căi a 
Inițierii/Tăcerii spre înțelegerea arcanelor „Zilei”, 
astfel putând răspunde Sphinxului (cel de la 
Gizeh!... spre a nu fi confundat cu prescriptura-i 
elinească): - „Eu” sunt „Tu”! sau „Eu sunt 
Misterul ”!, va să zică: - Pătrimitatea-mi aurorală 
(„Coloana fără de sfârșit”), prin Androginitatea 
amiezii duale („Poarta Sărutului”) se împlinește, 
ca Lumină eternă, („Ziua”!) în Triadica  sacră a 
Vesperului („Masa Tăcerii”). Căci „Masa Tăcerii”, 
ca Roată brahmanică a veșniciilor, e Centrul divin 
văzut de Trei spițe ale Marelui Timp ( 12 = 1 + 2 = 
3!), adică: „ieri”, „azi”, „mâine” care, aici și acum, 
stau  încremenirii eterne... Ea reprezintă Soarele 
Crepusculului, forța sapientală ( în fond, Soarele de 
dincolo de soarele himerelor) a Roții/chakra Legii 
Tăcerii, cea care se „învârtește zăbovind etern”. 
Amintim că ea învârte doar Cuvântul prin Lege 
(Zece Porunci!) și crează, astfel, Lumea, însă o face 
(atenție!) stând, în neclintire apururi, 
propovăduind cumpătarea spiritului, căci, dacă s-
ar roti, fenomenal, ar genera Iluzia, mândria 
deșartă... În fond, aici și acum, 9 verbe survin (deci, 
simultan!) în Adâncul Substantiv: Unul, Zece, 
Tetraktys-ul... 
 
    Putem afirma că brâncușiana Citadelă, Piatra sa 
filosofală, este așezată într-un văzduh al 
nemărginirii ce-și perpetuează pătrunderea chiar 
în nucleul ființei celor chemați să asculte văzând. 
Cheile acesteia sunt, astfel, revelate doar Inimii 
care a primit înțelepciunea tăcerii și, smerită sub 
Miracolul Totului, a ajuns în rezonanță cu 
„Amintirea Dintâi”. Artistul, aici, într-un „somn 
mângâietor” a ferecat o taină: Omul se va trezi 
numai prin el însuși. Întrucât, în esență, Creația 
este spirituală... Este Iubire! Creatorul (G Φ) 
aseamănă sie Mișcarea în Cadență!... 
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   (... Desenul no: 7  Chip după „Poarta Sărutului” cu o imginară Cruce din „Vesica Piscis” ). 

 
  Respectând îndemnul lui Lao Tze, și anume: „Cel 
ce are o comoară nu o arată la toată lumea”, 
Constantin Brâncuși ne previne că ceea ce privim 
„din” Călătoria inițiatic-sculpturală de la Târgu 
Jiu  e una, dar ceea ce-i de văzut „în” (în ea!) este 
alta.  Numai iubitorii transcendentaliilor pot merge 
în „vârtejul senin” al tâlcurilor operei aparent 
arătate. Astfel că, după eforturi esoterice, ei văd o 
consacrare ce prefigurează Omul sub strictă 
legătură cu Supremul Creator într-o 
spagirică/alchimică lucrare ce sublimează spre 
Ordinul Frumuseții. Ansamblul peregrinator în 
Statornicie este o glipto-sofie, o încrustare glifică a 
armoniei eterului, o „învățătură” inspirată din 
profundele cadențe/ciclități divine, unde Numărul 
Misterului („1.1.1.”) așează simetrii între sunetele 
țesăturii materiei și tăcerea spiritului inefabil. 
Mizând  pe cunoașterea directă de sine, Brâncuși 
mistizează fără a mistifica interioritatea originară a 
Lucrului („lucrul celor zece mii de lucruri”) atunci 
când se încredințează Harului spre a fi în mâna 
divină chiar Dalta prin care se incizează, iată, 
cele Zece Porunci. Iar închinarea s-a făcut atunci 
când Sculptorul s-a detașat de acoperământul 
reflexiilor ce l-a ținut în captivitatea iluziilor și s-a 
atașat clar de Vidul Oglinzii (Vacuum Speculo), de 
Osialitate, de Axialitate, accederea la ierarhia 
vidării (golirii de semne), la starea compoziției 
Dintâi, cea de dinaintea „divizărilor” lumii. Brâncuși 
chiar con-lucrează cu Dumnezeu la „Coloană”, cele 
Șasesprezece Spițe sunt făcute de Sculptor, iar 
Grindeiul, Centrul Axei de „plin” și „gol” e întocmit 
de Dumnezeu.  
   Luând cu smerenie seama Creatorului, el 
cumpănește cele ce sunt cu cele ce nu sunt și „re-

face Facerea” simplificând-o până la miez, când 
Întregul (Unul!) se raportează ca minune între cele 
mari și cele mici sub dreaptă măsură... într-un 
Ritual soter al Simetriei Primordiale. Opera în 
cauză nu are determinații fenomenale, urme, 
centrifugalități, umbre ori dualități... Asemeni 
Apelor Dintâi, e mereu așezată în „Adâncu-i”, în 
Albia Tăcutului, simbolizând Trezirea în tâlcul 
Vidului, spre matricea Golului absolut... 
   Putem vorbi la Brâncuși de o „pulsație a 
proporțiilor”, de un ritm al modulării ce 
încununează Numărul și Ideea, unde absolut nimic 
nu este lăsat la discreția întâmplării. Pelerinajul 
iluminatoriu, („Calea de Mijloc”!), triunitar, de la 
Târgu Jiu nu este cantitate intermediată, ci este 
osialitate directă inspirată din Moștenirea Zeilor, 
un testament al mântuirii („za moksha”, cu 
trimitere la zamolxism și Lupul dacic!), lăuntrică 
însuflețire, o artă de „a învăța să mori înainte de a 
muri”.... Este crainicul Tradiției Primordiei, al 
Rânduielii Eterne, al Faptei (Facerii!), tâlcuind un 
act ritual (karman!)  pecetluitor al înțelegerii 
dintre Om și Dumnezeu prin care „po-vestea” este 
ridicată la Treapta supremă a „Vestei”. 
    Grădină a Paradisului, a transmutației alchimice a 
plumbului în aur spiritual este Columna 
brâncușiană la care au deschisă poarta cei inițiați, 
adică cei ce au „primit” „Întoarcerea” la condiția 
Tăcerii Tradiției, cei ce din evlavia esoteriei s-au 
împărtășit cu soteria. Sunt liberi, mântuiți cei ce 
văd Cerul, ne spune Opera, atâta vreme cât 
adevărul Ei adânc rezidă totdeauna din „golul” său 
interior în care dumirim că se întoarnă Lumina 
Zilei Dintâi, odată cu noi și în noi, cei ce 
contemplăm, văzând în Seară (spre „Masa Tăcerii”!) 
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minunea Facerii... Căci, nu-i așa!? ...„a fost Seară a 
fost Dimineață, Ziua!”...  Cum este în 
Dodekadimensiune... 
   Prin această caligrafie a Marii Cărări a Zilei, 
„Columna fără de sfârșit”, Brâncuși nu a încercat să 
sprijine Cerul, cum s-a spus, ci a re-construit un 
nou Cer, pe care acum, noi, cu întârziere, trebuie a-
l mărturisi. În Ea „modulul” Analogiei noumenale, 
amintind de „Uterul Marii Zeițe – Isis” (Re-
generarea!),  este o îmbinare între convex (partea 
de jos, care țintește cu vârful spre sus) ce semnifică 
esența din om (Sinea) și concav (partea de sus, 
care țintește cu vârful spre jos) ce înseamnă 
Potirul dornic să primească puterea divină 
(Sinele). Este, în fond, Nunta ce o sărbătorim cu 
nesfârșitul univers, legământul Crugului cu 
Pământul... „Ce este sus este cum și jos”, postulase 
Hermes Trismegistul... Spre a vedea/asculta 
repetarea fidelă a celor 16 module-mantre 
inițiatice (în fond, trebuie mereu amintit, sunt 
16,1803398874989...!, într-o „fără de sfârșire”...) 
ale „Columnei” e necesară multă și înțeleaptă 
călăuzire, în poziția detașării de reflexiile/reflecțiile 
minții și atașării de Sine, prin Oglinda sapiențială a 
Inimii... Se înțelege că după Trezire!... În Anastază!... 
Deși, iluzoriu, „Coloana fără de sfârșit” pare o 
reiterare de sigilii, însă în noimă, prin prezența 
coeficienților mistici, Secțiunea de aur și Numărul 
Numelui, care, știm, nu măsoară palpabilități 
trecătoare, ci Simplitatea Creației, Ea fiind o 
irepetabilă consonanță dintre Om și Divinitate, 
distinsă de cele două trunchiuri piramidale ce 
revelează mereu, cu cât suim odată cu Ea în 
lăuntrul nostru, o nouă personalitate, 
neîncorsetată, lipsită de artificialitate, învăluind 
frumusețea pură. Căci parabola brâncușiană e 
fortificată pe adevăruri din matematica 
sacramentală aflate la o treaptă abisală a „cuminției 
metafizice”. Mesajul său adună înțelesuri fulgurante 
ce țintesc o identificare, cum am mai spus, între Om 
și Lumina divină prin ecuația staturii „Coloanei 
fără sfârșit”, ca ecuație a arhetipului în înfățișare 
hiero-gliptică ce instaurează un Templu de Inițiere:  
C = 10Φ x H , Unde „C” este înaltul/statuarul 
„Arborelui luminii fără sfârșit” (29,124... metri!), 
„10” (Zece!) reprezentând, iată, Tetraktys-ul 
pitagoreic, stăpânul cheilor tuturor celor făcute, 
(zece sacru în creația celor zece mii de lucruri – 
„Tao te king”)..., „10Φ” este Energia Spiritului 
(1,618033...!), iar „H” (1,80 metri) este, cum 
spuneam,  Înălțimea Omului osiris-ian, de 4 coți 
egipțieni comuni (1 cot = 45 centimetri) și „18” 
din misterul Numărului „666”, din cele Două 
Triunghiuri, pecetluite treimic de Unul 
(„1.1.1.”), ale „Hexagramei lui David”, amintită mai 
sus. Consonând, iată, că acest „șase treimic” ne 
îndrumă spre reprezentarea spațial-infinită a unor 
Trei „Spirale Fibonacci” ce izvorăsc luminos chiar 
din Punctul Unului! Triskelionul!... Deci, această 

clară propoziție a matematicii sacre: corpus („H”), 
anima („Φ”), spiritus („Zece”) într-o cunoaștere 
unitivă, iluminativă, theognostică... Model de „timp 
înfășurat/împăcat/îmblânzit”, Columna 
„desfășoară” timpii multipli într-o cristalizare a 
temeiului în sine numai. Cauza și efectul se opresc 
în imaginar (Oglindă) spre folosul Spiritului. E 
vorba de o „reunire înalt-cabalistică” a primirii la 
care fără Cheie nu se poate pătrunde. Nimic din 
convențiile sociale, ci doar o realitate absolută spre 
care întrezărește mistica intuiție a inițiaților... res 
intuitiones...  
    Pythagoras invită limpede pentru cei ai 
limpezimii: - „Învățați Tăcerea!”... Constantin 
Brâncuși stăruie: - Învățați Graiul lui „1.1.1.”!... 
(Pierduta Limbă a Primordiilor!)... aceea ce 
întemeiază Marea Faptă: - Eu sunt! Acum! 
Lumina!...sugerându-ne „Sunetul Țipeniei, 
diamantul din Lotus”, acel sapiental „Om mani 
padme hum”... Perlă ființială cristalizând iubirea, 
înțelepciunea, spiritul iluminator al Unității... Iată 
că, aici și acum,  în piscul celor Trei opere cei ce au 
binemeritat cheia („1.1.1.”) pot asculta Sunetul 
Tăcerii (Vox Silentii): Om!... Aum! Aum! Aum!... 
Cel din Limba Pre-alfabetică, paradisiacă. 
    De aceea, ca un precept al Genezei (celor șapte 
Zile: 1+6=7, „7.7.7.” , Dumnezeu!) care invită Omul 
să co-participe la Marea Tăcere, „Coloana fără 
sfârșit”, arhetip continuat metaforic la nesfârșit de 
către Om (1+8=9, Omul enneadic!), este un „arbor 
philosophica” ce învăluie sensul (seva!), dar îl 
arată acelora care, trăind sacrul, li s-a dat „să 
cunoască tainele împărăției cerurilor”. Căci prin ea 
se desăvârșește simbolul, comuniunea intuitivă 
între două lumi ale Întregului, pe de o parte creația 
(opera!), ce transmite atributele divine, și nu 
agrementări ale închipuirii, stând față în față, pe de 
altă parte, cu omul esoter (cel care pornește de la 
„răspuns” la „întrebare” și nu invers!) într-o 
paralelă a tăcerii ce tinde să se unească în 
Asemănare (Similitudine!). Ritualul întâlnirii 
creației sculpturale și Inițiat se face sub harul 
identificării celor două naturi în una (a Unului!), 
sub o neîncetată împărtășire reciprocă, deschizând, 
astfel, pragurile tainei. Această regăsire poartă 
sigur spre „închiderea gurii”, spre sfânta și 
înțeleapta tăcere, finalul silabei Om (Aum...!). 
Întrucât cel ce intră în Mister, inițiatul, este 
deslușitorul în liniște absolută. Să nu uităm: 
„Cuvântul” este „Tăcerea”, ipseitatea în sine. 
Pythagoricienii târzii murmerau: „mundus regunt 
numeri”, referindu-se la adevăratul Număr, Unu(l), 
cel ce „este ceea ce este”... Căci, la Început era 
Cuvântul, Tăcerea, Unitatea... În orice creație 
purificatoare, plină de har această Unitate 
(centralitate) este prezentă, ea susținând pecetea 
simbolului sus-amintit, polarizarea ce se întoarce la 
Ființă întru afinitate, identificare, recunoaștere. 
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 (Sus, Desenul no:8, „Sămânța Vieții”, unde apar cele 3 minuni ale „Facerii”: Energia, Frecvența, Vibrația... E= A/I... 10Φ = 2x46 / 2√5Φ). Opera lui Brâncuși amintește 
Omului că, prin Trezire, are puterea de a accede la alte Dimensiuni. Acum și aici, acesta trăiește în Dimensiunea a IV-a. Șirul lui „Brâncuși” este: 90 (Cele 90 Petale 
albastre din „Floarea Vieții”!), apoi 90 x 2√5Φ, 90 x 2 √5Φ x 2√5Φ (deci, 20Φ), 90 x 20Φ x 2√5Φ, 90 x 20Φ x 20Φ, 90 x 20Φ x 20Φ x 2√5Φ, 90 x 20Φ x 20Φ x 20Φ, 90 x 
20Φ x 20Φ x 20Φ x 2√5Φ, 90 x 20Φ x 20Φ x 20Φ x 20Φ, 90 x 20Φ x 20Φ x 20Φ x 20Φ x 2√5Φ,  90 x 20Φ x 20Φ x 20Φ x 20Φ x 20Φ. Cele 12 Dimensiuni... 
 

   Iată cum Cel Singur, sub simbolul „Sămânța Vieții, 
într-un Șir al unui paralelogram își profilează 
radiațiile sale egale în Vidul celor Șase „Vesica 
Piscis”, revelând Facerea Heptameră prin: Energia 
Spirituală „E”( 10Φ) , Frecvența „I”( 2√5Φ) și 
Vibrația „A”(„2x46”) în formula E=A/I, adică 10Φ 
= 2x46 / 2√5Φ. Se vede Planul divin de îmbinare 

între Liniile √5 și √Φ în Legământul lui 2√5Φ 
(Constanta „I” a Kaliogenezei Universale) 
contemplând cele 7 Chakras și 7 Scale muzicale. 
    Cosmicitatea brâncușiană are, spre 
neînțelegerea unora, două ținte: Dimineața și Seara. 
În funcție de har, ea poate fi: 1. Calea Inițierii întru 
Ființă, cea a Vieții fără de moarte, de la Crepuscul la 
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Auroră, de la „Masa Tăcerii” la „Coloana fără de 
sfârșit”, aceea ce ne învață a muri înainte de a muri, 
primind naștere în ne-naștere (ageneză) prin a 
„asemăna”, și 2. Drum ritualic al Vieții către 
moarte, de la Zorii de zi spre Asfințit, de la „Coloana 
fără de sfârșit” la „Masa Tăcerii”, care ne îndrumă 
spre a muri după murire. Obținând „naștere în 
naștere”, „Samsara”, adică naștere ce primește 
mereu moarte de data aceasta, prin a arunca doar 
„sămânța”, a semăna „chipul”, iluziile... 
   Iată aplicarea-i în „Simfonia” interpretată aici 
pornind  de la „Masa Tăcerii”!...  Știm că 
diametrul „Mesei” la pătrat este de 4,6225 (2,15 x 
2,15)...   Iar acest 4,6225 x 1,11 = 5,12 metri! ( 
Înălțimea Porții!). Vom mai observa totodată că: 90 
x 5,6886 = 512, unde avem: 90cm înălțimea 
„Mesei” (cele 90 petale albastre din „Floarea 
Vieții”!), iar 5,6886...  drept Frecvența mistică 
(Triunghiul de Aur!), iar „512” este chiar înălțimea 
„Porții”. Mai departe,  512 x 5,6886 = 291,24; unde 
dezvăluim că: „512”cm reprezintă înălțimea „Porții 
Sărutului”, pe când 5,6886 înfățișează „Ritmul 
Operei (Creației)” de față concordant cu Pulsul 
celest (Marea Intuiție), iar, „291,246...cm” 
circumscrie, cu aproximație, înălțimea „Coloanei”.  
    Acest mistic „5,6886...” este dat aproximativ de 
„incomensurabilul” Radical din 20Φ. (vezi sus!), 
însemnând raportul dintre Diametrul Lunii (3.474 
km) supra 144 x Φ la puterea a 3-a. 
    Concomitent funcționează și ecuația: Înălțimea 
„Coloanei” fiind rezultatul înmulțirii între    
„Diametrul Cercului Mesei Tăcerii”  la puterea a 
patra (21,367!)  cu Numărul „1,11” la puterea a 
treia ( 1,367), adică 29,124... metri.  Dar de unde 
vine Diametrul de 2,15 metri al Cercului sacru al 
„Mesei Tăcerii”?... – De la ecuația ocultă ce-și are 
obârșia în Numărul Omului „6.6.6.” măsurat prin 
„Sectio aureea” 1,618033... și anume: 2 x Φ x 0,666 
= 2,15 metri. 
    Prin urmare, e de văzut în „Puterea Cunoașterii 
de la Târgu Jiu” o claritate desăvârșită ce se spijină 
pe mister într-o aleasă îmbrățișare a Numărului și 
Ideii de către Ritm, într-o Reicitate, flux curgător 
de hiero-gliptitate, știut fiind că Ritmul/Pulsul e 
acela ce așează grația în Om... La Brâncuși Cheia 
se întemeiază pe Intervalul  sacru 5,6886, adică, 
2√5Φ. De altfel, „5,6886” este trinitar, adică Acel 
Unu în Treicitate ( ca Arche, Nous și Psyche)!...   
   Opera lui Brâncuși este așezată de la Vest la 
Est ( asemeni Genezei), pe Paralela 45 grade, 2 
minute și 48 secunde!... Ea este Mandala „Om”... 
Am arătat de ce și cum... Dar ea mai stă într-o 
ecuație a mirabilului și a admirabilului: Viteza 
Luminii  (299.792.458 m/sec.) împărțită la 
45,014 (Grade Nord!) înseamnă 666.666,666... 
Omul! 
   Acest „5,6886...”, anume 2√5Φ, sau 10√Φ/√5, 
este darul Septentrionului pentru Constantin 
Brâncuși. Dacă priviți Cerul boreal la locul 

Vârtejului Svasticii Urselor unde se filtrează 
Energia Cosmosului „până veți vedea”, veți 
împărtăși bucuria înțelegerii că El (numărul 
„5,6886...”!) stă în întinderea dintre Steaua Merak 
(Beta Ursa Maior) și Steaua Polaris (Alfa Ursa 
Minor), având unitatea de măsură depărtarea 
între Steaua Merak (Beta Ursa Maior) și Dubhe 
(Alfa Ursa Maior). Căci, prelungind această distanță 
unitară a spatelui Carului Mare pe linia „Merak” - 
„Dubhe”de încă 4,6886.. ori (deci, toată lungimea 
având „5,6886...” „măsuri”) ne vom întâlni cu 
Steaua Nordului de acum, Steaua Polară (Kinosura, 
Phoenice!...).  În același timp  „5,6886” este dat de 
produsul dintre factorii, „diametrul” cercului 
„Mesei” la pătrat ( 2,15 metri) și pătratul 
Numărului „1.1.1.”, prin urmare: 4,6225 x 1,2321 = 
5,6886...!  
    El reprezintă aproximativ raportul dintre 5Φ și 
Radical din Doi.  
    Și Oul!... Aici trebuie să menționăm că „albușul” 
reprezintă 57% din masa Oului (așadar, 10 x 
„5,6886..”!), iar greutatea medie a unui Ou, cea mai 
mare Celulă, este de 57 grame (deci, iar 10 x 
„5,6886...”!). 
   „5,6886...” =  10√ (108 : 111)  x  (1: 3) sau... 
10√(108 : 333,333)... 
   Totodată 5,6886 = 0, 666 x E x Π ... Unde „E” 
înseamnă Constanta Euler.  
     Opera brâncușiană stă în măsura Frumuseții!...  I 
=  2√5Φ... a celor 90 de Petale Albastre.  
     Număr care nu lasă în urma-i urme... 
    Acest Ritm al Frumuseții divine, „5,6886...”,  
2√5Φ, îl descoperim în Cer, cum am mai spus, îl 
vedem la Brâncuși, îl găsim în câteva dintre 
fundamentalele creații aflate pe Terra (cercetarea 
poate și trebuie continuată!) și, nu în ultimul rând, 
în Viața lui Brahma, astfel: 
1. În „Floarea Vieții”... Cele 90 petale!.. Apoi 

știm că se formează Acolo Trei Hexagoane  la o 

echidistanță între ele de „r√3”(„r” fiind raza 

cercurilor) . În cazul operei lui Brâncuși 

depărtarea respectivă este de I√3, adică 

9,8529, deci Π la puterea a 2-a!. Această 

mistică distanță brâncușiană reprezintă 

lungimea ipotenuzei celor două „Triunghiuri 

frumoase” (numite Platon!) unde o catetă este 

jumătatea lui I= 2√5Φ. 

2. În Aria „Vesicei Piscis” (reprezentând 

1,22837 din „Π” , când raza este unitatea) intră 

ca diviziune în formula: 2 x 108 x I, unde „108” 

este Pulsația Terrei, iar I= 2√5Φ. Pe când o 

Petală din cele 90 are suprafața 

corespunzătoare de 0,181172... Iar toate 

amintind de 10 Φ, Energia Spiritului... 

3. La Stonehenge... Construcția sacră este 

înconjurată de un Lanț circular cu diametrul de 

103, 4 metri, deci o rază de 51,7 metri. 
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Înseamnă că circumferința Cercului amintit are 

324 metri, anume 200 Φ. Semnificațiile sunt: 

324 = 108 x 3, unde „108” este Pulsația Geei. 

Apoi, Radical din 324 este „18” statura în 

decimetri a Omului!... Iar Radical din 32,4 nu-i 

decât Frecvența de Aur a Frumuseții divine: 

„5,6886...” Menhirele au înălțimea de 4,1925 

metri, reprezentând formula: Zece la puterea a 

doua de înmulțit cu √5 și înmulțite cu măsura 

Degetului („Djeba”... 1,875 cm). Radical din Cinci 

supra Un Deget duce la rezultatul de 1,19253. 

Mai departe, 4,1925 împărțit la 1,19253 și 

înmulțit raportul  cu „Φ” ne relevă din nou 

minunea: Ritmul Frumuseții Universale... 

5,6886...! Și încă ceva... 4,1925 împărțit la „Φ” 

ne dezvăluie pe 2, 5920, adică o diviziune din 

Respirațiile ideale ale unui Om pe zi sau 

Numărul Anului lui Platon, 25.920!... Când, din 

nou, acest mistic 25.920 înmulțit cu „Φ” și 

împărțite la Zece la puterea a patra ne poartă la 

Poarta lui 4,1925... Menhirele Închinării... 

4. La Sarmizegetusa. Soarele de andezit!... În 

Centru are un Disc de 1,5 metri cu un perimetru, 

așadar, de 4,71239 metri. Împărțind această 

misterioasă circumferință la „Φ” ne vom afla în 

fața unei corespondențe absolute 2,91246!... 

Adică Decametrii „Coloanei fără de sfârșit” de la 

Arcinna Daciei.... 

5. La Memphis-ul Egiptului.      Raportul 

înălțimilor Piramidelor lui Kufu și Menkaura 

(145,6 : 64) reprezintă pe Patru împărțit la Zece 

înmulțit Numărul Constantei Frumuseții 

cosmice „5.6886...”  adică 2√5Φ...  

6. La Roma. Vom vorbi de Obeliscurile aflate 

în Citadela imperială. 1. Cel din Piața Lateran – 

San Giovani ce are 34, 13 metri, unde 34,13 

împărțit la Șase ne trimite la 5,68... atât de 

aproape de Frecvența cosmică „5,6886...”. 2. Cel 

din „Piazza del Popolo” care se înalță la 23,84 

metri, statură ce împărțită al „5,6886...” 

înseamnă 4,19 metri, adică „Menhirele” de la 

Stonehenge cu mistica lor. 3. Cel din Piazza 

Ronda – Macuteo de 6,34 metri. Împărțindu-i pe 

acești 6,34 metri la „1,11” îl vom afla iar pe 

„5,6886...”. 4. Cel de la Eschilin de 14,75 metri, 

unde această înălțime raportată la 2,592 ne 

duce în Raiul lui „5,6886...” și la 5. Cel de la Vila 

Celimontana, „Mateiano”  de numai 2,68 metri. 

Doi înmulțit cu acest număr 2,68 împărțit la 0, 

942 ne apropie de misteriosul Ritm brâncușian 

„5.6886...” sau...2√5Φ! 

7. La Cei 108 Ani Cosmici ai lui Brahma. O 

Zi a Sa are 4,32 miliarde ani pământești. Un An 

al Său are 1577,9074 miliarde ani pământești. 

Iar 108 Ani ai Săi au 170411,04 miliarde ani 

pământești. Raportând acești divini Ani la Viteza 

Luminii în Vid vom avea în față mirabilul Ritm al 

Creației: „5,6886...” altfel...2√5Φ.  

8. În Mecanica cuantică. Se cunoaște 

formula că: Energia cuantificabilă a fotonilor 

înmulțită cu Unitatea de Frecvență se regăsește 

în Cuanta Acțiunii Facerii, deci în Constanta 

lui Max Plank, aceea de 6,6260755 x 10 la 

puterea minus 35 Joule x sec.! Aplicată la 

Frecvența Frumuseții cosmice, avem: 6,6260755 

x 5,6886 = 37,693093. Însă aceasta înseamnă 

chiar 12Π (Șase Cercuri!), așadar avem 

deslușirea că Energia Spiritului se manifestată 

exact în cele Șase Zile ale Genezei. Iar Sarcina 

electrică Plank de 1,875 x 10 la puterea minus 

24 Coulomb ne reamintește de Degetul lui 

Hermes. 

9. La Om, Centrul: „Marea de Energie”. 

Acesta se află la exact 57 degete de la pământ în 

sus. Raportul distanțelor ideale între „ Frunte - 

Bărbie” față de „Ochi – Gură” este pătratul lui  

2√5Φ (al Constantei Frumuseții Universale!). 

Iar Patru „Φ” înmulțit cu 2√5Φ reprezintă chiar 

36,8... grade, temperatura Corpului omenesc. Și, 

repet, pătratul lungimii Degetului jupiterian-

hermesian de înmulțit cu „Φ” este, fără doar și 

poate, Tiparul din Oul și Floarea Vieții, regăsit în 

operele lui Constantin Brâncuși. Apoi, Mudra 

(ca Ether, Aer și Foc!), pecetea Celor Trei Degete 

ale mâinii, chemată, prin Închinare, să aștearnă 

pe fruntea Omului Numărul Vidului... 

10. La Nedeterminarea Informațională. 

Limita minimă de informație în structurile 

Universului, adică Entropia ingenuă 

(Dezordinea!) este 8,5343 x Zece la puterea O 

sută patru. De aici pornește Calea Ordinii, 

Facerea, cosmogenia, prin Ritmul/Energia 

„5,6886...”, în formula: 8.5343 x „666” = 5,68... 

în asemănare cu... 2√5Φ... 10√Φ/√5.   

  Opera de artă a lui Dumnezeu, Ziua, a fost 
transfigurată de Brâncuși în Calea Diurnității. 
Coloană, Poartă, Masă!... Cerc, Rază, Centru!... Două 
cruci stau pe aceeași Sfoară a Verticalului; sus, cea a 
Orionului (Sinele), iar jos cea a Căii gorjene (Sinea). 
Pe de o parte Ființa noumenală, pasivă din Cer, pe 
de altă parte Ființa fenomenală, activă de pe 
pământ, însă amândouă locuind, iată, aceeași 
convexitate.  
   ... Fără „Timaios” și „Republica”/Platon e anevoie 
de aflat vreuna din „cheile” spre „simfonia 
brâncușiană”, acelea ale ascunsului după care 
clintitoarele lucruri au în Oglindă un arhetip al 
Neclintirii Lucrului. Numai re-atașat la Oglinda 
divină/Soarele aievea (la Pacea Interioară!), musai 
de „sus” în „jos”, omul poate cunoaște, se poate 
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trezi. Altfel, ancorat în reflexii și reflectări 
(neliniști), doar visează că există... Joacă 
părelnicii... Căci, iată în Mitul Peșterii/„Republica” 
VII! ...,,domeniul deschis vederii e asemănător 
cu locuința-închisoare, lumina focului din ea –
cu puterea soarelui. Iar dacă ai socoti urcușul și 
contemplarea lumii de sus ca reprezentând 
suișul sufletului către locul Inteligibilului, ai 
înțelege bine ceea ce eu nădăjduiam să spun, de 
vreme ce așa ceva ai dorit să asculți...”  
     „Calea zamolxiană”, a Trezirii  de la Târgu-
Jiu/Arcinna”!... Aici, prin meta-sculpturile lui 
Constantin Brâncuși, cei chemați participă la 
ritualul mistic al sărbătoririi lui Apollo, deci a 
Soarelui, și a Artemisei, a Sfintei Zeițe a Lunii... 
Podul de Foc, „Poarta Sărutului”, celebrează, 
alături de „Coloana fără de sfârșit” și „Masa Tăcerii” 
la tâmpla solstițiilor atât „Sânzienele” cât și „Florile 
Dalbe ale Iernii” la care se împărtășesc, iată, sub 
Cerul Lirei,  cei Doi: Phoebus-Apollo, săgeata 
luminii, Focul din Apă, și Bendis, arcul înserării, 

Pământul din Vânt. Lira înseamnă „Albul”sulițelor 
luminii zenitale, Soarele de dincolo de soare, Zeul 
Re-nașterii, de o parte, ce, ca Sphinx, are filiație în 
Sirius, iar „Roșul” desemnează acolada serii 
nadirale, Hecate, Zeița Nașterii, pe de altă parte, 
ce, drept, „Lupul Dacic”, are filiația în Ursa Mică, 
Steaua Polară... Prin urmare, Câinele lui Orion e 
legătura!... Dar acesta este chiar Câinele-Dragon 
mioritic al Păstorului Lucorilor de stele ale Căii 
Lactee, alături de selenara Mioară Năsdrăvană, 
Ananke, din minunata poesie a „Mioriței”. De față 
la Nunta Uraniană, Câinele Inițiator (și Inițiat), 
Învățătorul Mut, (cel ce aduce Cunoașterea 
Începutului fără de sfârșit), reprezentând 
Theometria Profetică a Înaltului, învață, aici și 
acum,  pe cei aleși noimele nemuririi (necesara 
naștere în ne-naștere, cea dincolo de ciclități 
generaționale!) prin două tării ale Armoniei 
Primordiei: ascunderea/ misterizarea, moartea 
rituală și revelația/ învierea, epifania Ordinii fără 
de moarte... 

 

 
   (Desenul no: 9, Chip după „Poarta Sărutului” cu imaginarele Spirale Fibonacci). 
 



Primãvara 2018  | Contact international 201 

 

   Putem, așadar, aduce în prim plan, al vederii, și 
următoarele proporții mistice ale 
așezării/sacralizării „Căii Trezirii”... Începem cu 
diametrul „Mesei Tăcerii”. Întâi acesta este raportul 
dintre Diametrul Soarelui (1.392.000km) supra 4 
x Φ x 10 la puterea a 8-a. Acesta („D”) este de 2,15 
metri. Totodată el este raportul dintre Diametrul 
lui Venus (12.104km) supra Π x 111 x 10  la 
puterea a 6-a. Triunghiul imaginar în care este 
„înscris” are laturile de 3,7 metri, iar perimetrul de 
11,1 metri (o minunată relație cu Numărul Numelui 
„1.1.1.”!). Diametrul în cauză al cercului Mesei 
Tăcerii la puterea a doua (4,6225... deci) înmulțit cu 
pătratul Numărul Misterului („1.1.1.”), (nu luați în 
seamă virgulele profane!), ne va trimite la Înălțimea 
„Porții Sărutului”, prin urmare la 5,12 metri!  
Totodată Înălțimea „Porții Androginului” stă în 
raportul dintre Diametrul Soarelui (1.392.000 km) 
supra „Constanta Euler” (e = 2,718...) înmulțită cu 
Zece la puterea a 8-a. Această înălțime (de 5,12 
metri a „Porții Androginului”) înmulțită cu Ritmul 
de 5,6886... (ce, la rându-i, înseamnă produsul 
pătratului diametrului „Mesei Tăcerii” cu pătratul 
Numărului Numelui „111”) ne va urca la Înălțimea 
înseși a „Coloanei fără de sfârșit” de aproximativ 
29,124 metri. O a doua formulă de calculare a 
înălțimii „Columnei” fiind, cum am arătat mai sus: 
„D” („Masa”) la puterea a patra înmulțit cu 1,11 la 
puterea a treia, în cifre însemnând 21,367 x 1,3676 
= 29,124 metri europenești sau 64,72 coți din 
vechiul Egipet. O a treia formulă a Înălțimii 
„Coloanei” este raportul dintre Diametrul planetei 
Mercur/Hermes  (4.860 km) înmulțit cu Φ supra 
Trei la puterea a 3-a înmulțit cu Zece la puterea a 4-
a. O a patra formulă este raportul dintre Diametrul 
planetei Saturn (116.464 km) supra Patru de 
înmulțit cu Zece la puterea a 8-a. 
   Prin Sanctuarul Arimilor lui Hermes de la Târgu 
Jiu Metagliful revelează lumii Theometria Omului 
care începe pământenește de la Coloana 
Decalogului, continuă sub amiaza Porții 
Androginului (a Crucii sotere!) și se împlinește 
fericit în Crepusculul înțelepciunii „Mesei”, în chiar 
Centrul Numelui. Avem în față imaginea lui 
Scarabeus Sacer care, văzut de sus, cuprinde: 
Aurora, capul de Taur ce repetă prin elementele 
Coloanei, Floarea, Uterul Zeiței Bendis, Rizomul 
Lumii, Amiaza ce unește cele două elitre (El și Ea), 
Coaja Fructului și Seara, tăcuta solaritate a 
vortexului, Crucea (Ankh), hieroglifa eternității, 
Triarul, transcenderea morții, când omul inițiat 
dobândește nemurirea. Adică, un Scarabeu 
îndreptat cu fața spre Crepuscul ce rostogolește 
„mărgelele” Aurorei (ursitoarele) înapoi, veghind la 
Anastaza din Centrul „Mesei Tăcerii”. Soarele Zilei 
apare, spun vechii egipteni, când scarabeul își 
întinde aripile... aici, modulele „Coloanei”. Ea își 
închide aripile în androginia Amiezii (Poarta!) spre 
a contempla tăcerea eternă a Serii. Și așa Ziua 

cosmică se împlinește... De ce Scarabeul?... - Da, el 
este model al detașării de patimi, minte, lucruri 
deșarte, știind că soarele ce-l privim este aparent, 
ca atare îl respinge spre a ajunge la Soarele 
adevărat al Serii (vezi Desenul 1). Căci numai 
Amurgul este Lupul dacic, drept Sphinxul inimii 
Omului, paznicul Neînțelesului, al Înțelepciunii 
(vezi Solomon!). 
    ... Iată că se poate și „altceva” (drept „ce este”!), 
iar nu numai „ceva” (drept „cum există”!)... 
Quetivitatea/Cumpătatul ne așteaptă pe Calea 
Inițierii... în absolută Cuminție brâncușiană!... prin 
fascinanta prezență a Numărului de Aur în Trei 
ipostaze, după cum urmează: 
- „Φ” simplu... Prin ridicarea la pătrat a înălțimii 
„Mesei Tăcerii” (0,90 x 0,90 ) aflăm „0,81”, adică o 
frântură din „Φ” (1,618...). 
- „Φ” la puterea a 2-a... Prin ridicarea la pătrat a 
înălțimii „Porții Androginului” (5,12 x 5,12) aflăm 
pe „26, 2144”, adică o secțiune a lui „Φ” la puterea 
a 2-a (2,618...). 
- „Φ” la puterea a 3-a... Prin ridicarea la pătrat a 
înălțimii „Coloanei fără de sfârșit” ( 29,124 x 29,124 
) aflăm pe „848,2”, adică o submulțime a lui „Φ” la 
puterea a 3-a (4, 236 ...). 
   Căci toate cele Trei înălțimi ale operelor în cauză 
stau sub mistica Numărului Numelui („111”!): 
-Înălțimea „Mesei Tăcerii”/(secvență a ei)...                  
e Unu           supra „111”. 
-Înălțimea „Porții Androginului”/(secvență a 
ei)...        e √20Φ         supra „111”. 
-Înălțimea „Coloanei fără de sfârșit”/(secvență a 
ei)...  e 20Φ           supra „111”. 
    „Canonul de a asculta „Strămurarea Țipeniei” 
(„Cuvântul”...) este, în fond, o Școală upanișadică, 
solomonar-șamanică, un Izvor al Trezirii, al 
aducerii noastre aminte că suntem ai Holo-
Dioptron-ului (în Oglindă oglinditori ai Totului!) și 
nu doar reflexii deșarte ale Peșterii minții, iar ea 
constituie mai departe, fără de tăgadă, o revelare a 
Salvării Omului din „realitatea absentă a obiectelor” 
prin re-întoarcerea metanoică („teshuvah”!) la 
Prezenta Sursă a Tăcerii (Cuvântul!), fiind ea de la 
Pământ la Cer și de la umbre la Lumină, 
promisiunea vieții eterne... Să nu uităm! Ea 
ființează ca Poartă și Cheie, unde Poartă a 
mântuirii este Clipa, iar Cheia este a noastră pură 
Conștiință a veșniciei Clipei  de „acum și aici!”... 
Cetate a Ființei diriguită de Geometria Liniștii, ea 
translează omul individual într-o stare a ne-
contingenței, spre altă ordine cosmică, o re-naștere 
în ne-naștere. De aceea, mai mult ca oricând, acum 
și aici, din povestea Omului să primim în smerenie 
sapientală Vestea Căii... 
     Putem revedea la Sancuarul de la Târgu Jiu Zilele 
Genezei astfel: 

1. „La Început era Cuvântul... din care s-au 

făcut toate lucrurile”...  Dumnezeu, 

Cuvântul, separă Cerul (adică, „111”!) de 
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Pământ (anume „108”!), unde „111” este 

Numărul Numelui de care am mai discutat, 

iar „108” este Pulsația Vieții Pământului. 

Primim acum ecuația: „111” împărțit la 

„108” este egal cu „1,02779”, rezultat ce 

semnifică raportul dintre densitatea 

Siliciului (scoarța Terrei) și aceea a 

Carbonului (Structura Omului!). Așadar, „a 

fost seară a fost dimineață, Ziua Întâia!”... 

2. Ziditorul stabilește Tiparul Creației 

(sămânța, pecetea, vibrația, ritmul !), din 

Floarea Vieții („19”!), prin formula: 

„108”:„19” = 5,684... adică 2√5Φ , sau 

10√Φ/√5,  frecvența brâncușiană, unde 

„19” sunt formele geometrice sacre de la 1 

la 19 ale mișcării Spiritului în Vid... Dincolo 

este Misterul!... Așadar, „a fost seară a fost 

dimineață, Ziua a Doua!”... 

3. Arhitectul Lumilor aplică Tiparul 

(„5,6886...”) la Radicalul din Sine (anume 

radical din Zece!) și îl crează pe Om: 

Radical din Zece înmulțit cu  2√5Φ 

înseamnă 3,162 x 5,6886 = 18 (18 

decimetri, prin urmare). Altfel zis: „108 

supra 19 înmulțit cu radical din Zece” ...sau 

2√10 înmulțit cu √5Φ. Așadar: „a fost 

seară a fost dimineață, Ziua a Treia!”... 

4. Cel Singur, împărțind la Doi Radicalul din 

Sine (radical,  deci, din Zece!) la care aplică 

iar „tiparul” (5,6886...), dăruie Masa, Locul 

Mandalei Om: √10 supra Doi înmulțit cu  

2√5Φ este 9 (9 decimetri, înălțimea Mesei, 

ca atare). Spus altfel: √10 înmulțit cu  

√5Φ. Așadar: „a fost seară a fost dimineață, 

Ziua a Patra!”... 

5. Creatorul, pornind de la „Masă” ((9!) și 

aplicând „Tiparul” (5,6886...), întemeiază 

„Poarta Androginului”: √10 ori √5Φ 

înmulțit cu Doi ori √5Φ este Zece Φ ori 

√10, deci este 51,2 (51,2 decimetri, 

înălțimea „Porții”). Prin urmare:  Ziua a 

Cincea!”. 

6. Cel Bătrân în Zile, odată cu „Poarta”, 

folosind „tiparul” deja știut (5,6886!), 

fixează Locul Centrului Lumii („Coloana”), 

unde îl așează Veghetor pe Om în cei 16,18 

pași, astfel: Zece „Φ” ori √10 (Poarta, 

deci!) de înmulțit cu Doi ori √5Φ este egal 

cu 291,4 (291,4 decimetri, înălțimea 

„Coloanei fără de sfârșit”, prin urmare), 

altfel zis: Douăzeci „Φ” de înmulțit cu  √10 

de înmulțit cu √5Φ. Așadar: „a fost seară a 

fost dimineață, Ziua a Șasea!”... 

7. Divinul însuși contemplă Calea Trezirii de 

la Arcinna prin: 111,888 x Π x Φ = 

5,6886... amintind înțelesul Hieroglifei de 

la Memphis care spune că „Templul este 

ca Cerul în toate proporțiile!”... Așadar: „ 

a fost seară a fost dimineață, Ziua a 

Șaptea!”... Toate spre neuitarea 

Tiparului:  I=2√5Φ...  Φ√(20/Φ)...  

2Φ√(5/Φ)... 10√Φ/√5.  (Dj)x(Dj) x Φ... 

Albul Oului Dintâi, din „Sămânța Vieții”! În 

revelația... E=A/I. 

Așadar, să nu uităm!...„E”, Energia 

Spiritului, Centrul Centrului, este GxΦ. 

„A”=2 x 46. „I” = 2√5Φ. Divinul aseamănă 

cu Sine legătura între Mișcarea armonioasă  

în jurul Punctului Său (Vibrația, A =„4 de 6” 

unit din 2) și Cadența (Frecvența, I = 

2√5Φ)... 

    Călătoria în Anastaza de la Arcinna Gorjului dacic 
spre Akasha plenitudinii Cunoașterii esotere, 
asemeni Cetății Noului Ierusalim, este un Memphis 
al spiritualității, căci, după litera sfântă a  
Apocalipsei 21:23,: „Cetatea nu are trebuință nici 
de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o 
luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este 
Mielul. 24: Neamurile vor umbla în lumina ei și 
împărații pământului își vor aduce slava și 
cinstea lor în ea. 25: iar Porțile ei nu se vor 
închide ziua, fiindcă în ea nu va mai noapte.” Ne 
rămâne decât să ne trezim și s-o contemplăm în 
Tăcere!... Țintind spre alte Dimensiuni... 
   ... Născut în Arcadia Artei Hiero-gliptiei întru 
lauda Neamului Său septentrional, Constantin 
Brâncuși încă așteaptă pe Calea-i de Mijloc, cea a 
Inițierii în Trezire, sub Misteriile Jiului de Sus, spre 
Etherul Retezatului șamanic, în preajma Misticei 
Roze, „Masa Tăcerii”, ca cei ce au deja înțelepciune 
să primească și darul fericirii, acela al conștiinței 
lăuntrice sălășuind în încrederea nedezmințită în 
sine, spre neuitarea cuvintelor lui Cicero: „Nemo 
potest non beatissimus esse, qui est totus aptus ex 
sese, quique in se uno ponit omnia”, vasăzică, Nu 
poate fi fericit cel care se bazează pe alții, ci 
doar acel singur ce-și rostuiește în sine toate...    
   „Gliptika Perenis”!/?... Și totuși, asemeni 
Filosofului (Socrate!) în jurul căruia lumea a oscilat 
nedumerită 2.411 ani de la 7 mai 399 Î.Hr. până la 
„simbolicul proces” de achitare (aparent de 
însușire/învățare), Brâncuși încearcă să reintre în 
„Peșteră” de peste Douăzeci de lustri, scobind, 
gliptizând, adâncind, spre a ne arăta Lumina, chiar 
dacă și asupra lui a stăruit, și încă stăruie,  
întrebarea „aceea” pusă „acolo” către un nefericit 
ademenitor al neînțelegerii Glaucon, cel din 
Republica VII, Mitul Peșterii: ...„  iar dacă el ar 
trebui din nou ca, interpretând umbrele acelea, 
să se ia la întrecere cu oameni ce au rămas 
totdeauna legați și dacă ar trebui s-o facă chiar 
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în clipa când nu vede bine, înainte de a-și 
obișnui ochii, iar dacă acest timp cerut de 
reobișnuire nu ar fi cu totul scurt, oare nu ar da 
el prilej de râs? Și nu s-ar presupune despre el 
că, după ce s-a urcat, a revenit cu vederea 

coruptă și că deci nu merită să încerci a sui? Iar 
pe cel ce încearcă să-i dezlege și să-i conducă pe 
drum în sus, în caz că ei ar putea să pună 
mâinile pe el și să-l ucidă, oare nu l-ar ucide?”... 
Răspunde Glaucon: „- Ba chiar așa!”...    

 

 
 Addenda. Desenul no: Zece, ce se va citi/privi de jos, însă de sus se va vedea la Solstițiul Iernii. 
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Bogdan Mihai MANDACHE 

 

Divina Comedie  
ivinul poem al lui Dante, Divina 
Comedie, nu s-a vrut un tratat în versuri, 
dar cultura profundă a lui Dante i-a 

permis să înglobeze în poemul său marile teme 
filosofice, teologice şi politice ale vremii sale. Fiind 
o operă alegorică, ea trebuie interpretată după 
cele patru sensuri despre care vorbeşte Dante în 
Convivio: literal, alegoric, moral şi anagogic. De 
altfel, în Infernul, Dante îşi îndeamnă cititorii să 
caute sensul ascuns: 
 
“Voi, cei cu spirit ager de pătruns, 
cătaţi aci-n cîntarea mea ciudată, 
sub vălul ei, ce-nvăţ îmi zace-ascuns!“ 
 
Simbolismul poemului se exprimă înainte de toate 
prin cei trei ghizi ai călătoriei prin  Infern, 
Purgatoriu şi Paradis, Vergiliu, Beatrice şi sfîntul 
Bernard: înţelepciunea naturală şi filosofia, 
credinţa creştină şi teologia, uniunea sufletului cu 
Dumnezeu şi mistica. 
 

 
 
O scriere despre care însuşi autorul afirmă că 
pentru a fi înţeleasă trebuie ridicat vălul care 

acoperă sensul doctrinal era firesc să genereze 
multiple interpretări, multe dintre acestea stînd 
sub semnul unei imaginaţii excesive şi al căutării 
ostentative a unor elemente care să potolească 
setea de miraculos prin inventarea unor 
corespondenţe care să-l plaseze pe poet ca 
precursor al unor tîrzii curente ale gîndirii. Dintre 
posibilele interpretări ale poemului dantesc o 
alegem pe cea potrivit căreia Divina Comedie este 
un poem al desăvîrşirii iniţiatice. Referindu-se la 
autorii care au studiat simbolismul operei lui 
Dante, Arturo Reghini arată că aceştia au fost de 
multe ori incapabili să margă mai departe, 
rămînînd la suprafaţă, căci “e firesc să fie aşa, 
deoarece, pentru a putea cuprinde şi înţelege 
aluziile şi referinţele convenţionale sau alegoric, 
trebuie cunoscut obiectul aluziei sau al alegoriei; 
şi, în cazul precedent, trebuie cunoscute 
experienţele mistice prin care a trecut mistul sau 
epoptul în adevărata iniţiere. Pentru cine are o 
oarecare experienţă de acest gen, nu există nici o 
îndoială asupra existenţei, în Divina Comedie şi în 
Eneida, a unei alegorii metafizico-ezoterice, care 
acoperă şi dezvăluie în acelaşi timp fazele  
succesive prin care trece conştiinţa iniţiatului 
pentru a atinge nemurirea”. 
 
Pe cînd e omu-n miezul vieţii lui 
m-aflam într-o pădure-ntunecată, 
căci dreapta mea cărare mi-o pierdui. 
Amar mi-e să vorbesc cît de-nfundată 
pădure-a fost, încît de-a ei cumplire 
gîndind la ea mi-e mintea-ncrîncenată! 
 
Sînt primele două strofe din Divina Comedie, aici în 
traducerea lui George Coşbuc. Amintim că un 
cunoscut esoterolog român, Mircea A. Tămaş, într-
un frumos studiu despre Dante apărut ca postfaţă 
la traducerea românească a cărţii lui Guenon 
Ezoterismul lui Dante, afirma că “Divina Comedie a 
lui Dante trebuie parcursă, măcar o dată în viaţă, 
în original. De aceea, vom ilustra prezentul studiu 
cu citatele în limba italiană, o limbă accesibilă 
cititorului român”… 
 
Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
Mi ritrovai per una selva oscura, 
Chè la diritta via era smarrita. 

D 

http://www.esoterica.ro/2009/11/divina-comedie/
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Ah! quanto, a dir qual era, è cosa dura, 
Questa selva selvaggia e aspre e forte, 
Che, nel pensier, rinnova la paura! 
 
În miezul vieţii Dante trebuie să facă o călătorie 
iniţiatică, drumul începînd într-o pădure 
întunecată simbol al relativităţii lumii, al vieţii 
profane, al nopţii ignoranţei, al fricii şi al 
tenebrelor. Drumul iniţiatic este unul plin de 
primejdii, încît doar cei cu inima curată şi avînd 
nobile idealuri pot să treacă dificilele probe. O 
primă încercare pentru Dante este întîlnirea cu 
fiara care-l împingea “acolo unde-orice lumină 
tace”, iar depăşirea obstacolului era de 
neconceput fără o călăuză: 
 
Oricine-ai fi, ori umbr-adevărată, 
ori om –am zis- te rog ai îndurare. (…) 
Părinte-mi eşti, maestru-mi eşti tu mie, 
tu singur eşti acel ce-a dat o viaţă 
frumosului meu stil ce-mi e mîndrie. 
Vezi fiara m-a întors şi-mi şade-n faţă, 
ajută-mi înţeleptule vestit, 
căci inima de spaimă-n mine-ngheaţă. 
 
Apariţia lui Vergiliu, în acel loc şi în acel moment, 
nu este întîmplătoare: 
 
Pe-alt drum ţi se cădea să fi pornit, 
-mi-a zis, văzînd ce plînset mă doboară- 
de vrei să scapi de locul ăst cumplit. (…) 
Spre-a ta scăpare cred şi judec deci 
să-ţi fiu conducător, şi te voi scoate 
de-aici, făcînd prin loc etern să treci. 
 

 
 

 
 
 
 
Cufundat în ignoranţa simbolizată de pădurea 

întunecoasă, poetul are nevoie de o iniţiere 
autentică pentru a atinge centrul fiinţei, iar apoi 
vîrful muntelui: “este o mare iluzie a crede că, 
rătăcit în pădurea obscură, se poate de unul 
singur, fără un ataşament iniţiatic, să dobîndeşti 
Paradisul”, scrie Mircea Tămaş. 

 
Ascensiunea către înălţimile sacre ale 

cunoaşterii este una anevoiasă; din văgăuna 
obscură pînă pe colina Purgatoriului, iar de acolo 
pînă în vîrful căreia se află Paradisul terestru se 
întinde lungul drum al iniţierii. O primă încercare 
este urcarea colinei, Dante fiind împiedicat de trei 
fiare, despre care s-a spus că ar reprezenta 
lăcomia, violenţa şi înşelăciunea, sau desfrîul, 
trufia şi lăcomia; dar ele pot fi şi embleme ale 
celor trei lumi pe care Dante trebuie să le 
asimileze, o sinteză a celor trei trepte iniţiatice, 
notează Mircea Tămaş. Rătăcit în pădurea 
sălbatică, singurul drum salvator pentru Dante 
este coborîrea în Infern, moartea iniţiatică urmată 
de o nouă naştere, în întregul proces eroul fiind 
îndrumat de o călăuză iniţiatică, Vergiliu, a cărui 
scriere Eneida este la rîndu-i o lucrare iniţiatică. 

În urma lui Vergiliu, Dante îşi începe călătoria 
spre Infern “pe drumul aspru şi silvestru” trecînd 
poarta Infernului: 
 
Prin mine mergi la cuibul întristării, 
prin mine mergi la veşnic plîns fierbinte, 
prin mine mergi la neamul dat pierzării. 
Justiţia mişca pe-al meu părinte; 
puterea cea divină m-a durut, 
iubirea primă şi suprema minte. 
Cînd eu n-am fost, nimic n-a fost creat, 
ci veşnic tot şi-n veci voi fi durată, 
să lase-orice speranţă cine-a-ntrat. 
 
Dincolo de această poartă a deznădejdii erau 
subteranele unde se aflau condamnaţii fără 
speranţă, nepăsătorii, cei care nu au ales nici o 
cale de urmat, “îngerii mişei / cari nici fideli Puterii 
creatoare, / dar nici rebeli n-au fost”. Dar 
încercările la care este supus cel ce ţinteşte 
Paradisul nu sînt decît la început. Luntraşul Caron 
încearcă să-l oprească pe Dante să treacă 
Aheronul, dar la intervenţia lui Vergiliu în 
favoarea călătorului aflat sub oblăduirea sa, Dante 
este trecut pe celălalt mal. 
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Urmează cele nouă cercuri ale Infernului; în 
primul -Limbul- Dante îi aşază pe înaintaşii din 
antichitate, care deşi localizaţi în Infern sînt 
luminaţi de un foc “ce-n semicerc albea-ntr-o 
dulce zare”, iar în jurul focului erau patru umbre: 
Homer, Horaţiu, Ovidiu şi Lucan; în acelaşi cerc, 
plin de uimire dar şi de mîndrie, Dante îi întîlneşte 
pe Hector, Eneas, Cezar, Anaxagoras, Platon, 
Aristotel, Seneca, Orfeu, Avicenna, Ptolemeu, 
Hipocrat, Saladin, Euclid. Al doilea cerc îl are ca 
păzitor pe judecătorul Minos (“Grozav aici stă 
Minos şi rînjeşte, / judeţ el ţine-acolea-n poartă 
stînd / şi-azvîrle-n Iad precum se-ncolăceşte”), iar 
în cerc Dante plasează îndrăgostiţii care au 
păcătuit în dragoste. Al treilea cerc este păzit de 
Cerber (“Iar Cerber, fiara crudă şi ciudată, / 
cîineşte latr-aici la ticăloşii / plouaţi etern, trei guri 
căscînd deodată”), în el aflîndu-se lacomii. În al 
patrulea cerc, păzit de Pluto, se aflau două cete 
într-o veşnică dispută: avarii şi risipitorii. Al 

cincilea cerc este cel al izvorului şi al mlaştinei 
fetide a Stixului (“Pe cînd pluteam pe-a morţii baltă 
mare, / ieşi murdar-o umbră-n faţa mea: – Tu cine 
esti de vii avînd suflare? / – Eu vin -am zis- dar nu 
voi rămînea”). Al şaselea cerc este al ereticilor, 
Dante fiind condus în faţa cetăţii Dite, inima 
împietrită a omului ignorant; “cetatea Dite 
reprezintă o etapă majoră a călătoriei infernale, 
desemnînd atingerea unui alt nivel al fiinţei, unde 
sînt răscolite puternice reacţiuni psihice, puteri 
tenebroase, simbolizate prin demonii ce se 
împotrivesc pătrunderii în cetate a drumeţilor”, 
notează Mircea Tămaş. În cetatea Dite se petrece 
un moment de cumpănă în care însuşi Vergiliu se 
dovedeşte neputincios, ceea ce duce la reapariţia 
fricii şi neîncrederii în sufletul lui Dante, la 
periclitarea procesului iniţiatic, cele trei Furii 
încercînd să-l întoarcă pe Dante din drum, dar în 
cele din urmă Dante care “nu priveşte înapoi”, 
Vergiliu care îi acoperă ochii ferindu-l de Meduză, 
şi solul divin care coboară influenţa spirituală 
înving Furiile şi dracii. Cercul al şaptelea este păzit 
de Minotaur şi este al mînioşilor, al sinucigaşilor şi 
al risipitorilor, al violenţilor împotriva lui 
Dumnezeu, împotriva firii, împotriva artei, cercul 
fiind compus din trei brîuri. În cercul al optulea 
forţele malefice încearcă o ultimă împotrivire prin 
înşelătorie, călăuze mincinoase, ipocrizie, în cele 
zece bolgii Dante asistînd la încercări care-l 
puneau în dificultate pînă şi pe Vergiliu. Ultimul 
cerc al Infernului aduce o nouă “cădere” a lui 
Dante urmată de cîteva încercări: puţul Giganţilor, 
întîlnirea uriaşilor, trecerea prin interiorul unei 
stînci către o peşteră. (va urma) 

 

Mistica, magia şi mitologia 
numerelor  

… ci toate le-ai rînduit cu măsură, cu număr şi cu cumpănă 
Cartea Înţelepciunii lui Solomon 11, 20 

Antică ni-e juneţea, 
Dulci umbre şi mat umăr, 

O, mîndră de fineţea  
Ce s-a născut din număr!  

Paul Valèry, Cîntarea coloanelor 
 

Speculaţiile asupra numerelor şi cunoaşterea 
calităţilor lor simbolice sînt aspecte marcante ale 
esoterismului din timpuri străvechi, primele 
mărturii scrise datînd din epoca Egiptului 
faraonic. În Textele Piramidelor, proba „socotitului 
pe degete” este un moment esenţial al iniţierii în 
misterele celeilalte lumi. În faţa luntraşului, 
călătorul trebuie să facă dovada cunoaşterii mitice 

a numerelor; astfel el se identifică cu puterile 
divine şi poate calcula preţul trecerii. Multe texte 
vechi ale Egiptului evocă o adevărată metafizică a 
numerelor pe care niciodată nu le confundă cu 
cifrele: „Eu sînt Unul care devine Doi; eu sînt Doi 
care devine Patru care devine Opt şi rămîne Unul”, 
scrie pe un sarcofag al unui preot al lui Amon, din 
a XXII-a dinastie. Multe din textele vechi egiptene 
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sînt imnuri închinate simbolicii numerelor: Unul 
se întrupează în Faraon, Trei este sinonimul 
gîndirii, al pantheonului organizat în triade, Patru 
este manifestarea provenită din Unul, patru sînt 
primele forme ale creaţiei, patru sînt coloanele 
care susţin cerul, patru sînt punctele cardinale, 
Şapte este simbol al plenitudinii, număr cu putere 
magică, şapte sînt camerele misterioase care 
permit accederea la lumina divină, Opt este 
numărul Ogdoadei, Nouă al Eneadei, iar Zece este 
sinteza. 

 

 
 

Esoterismul occidental datorează o bună 
parte a inspiraţiei sale figurii legendare a lui 
Pitagora, reformator religios, taumaturg, 
matematician şi filosof, care nu de puţine ori a fost 
asemănat unui şaman oriental. În viziunea 
adepţilor săi, Pitagora nu era om, ci avea o natură 
intermediară între cea divină şi cea umană. Se 
spune că fiind în drum spre Siria, Mnemarchos şi 
Pythais, părinţii lui Pitagora s-au adresat Pitiei 
care le-a spus că Pythais „va naşte un copil care îi 
va întrece în frumuseţe şi înţelepciune pe toţi cei 
care au existat vreodată şi va aduce un foarte 
mare folos omenirii în privinţa tuturor aspectelor 
vieţii. (…) Nimeni nu ar putea însă nega, avînd în 
vedere naşterea şi înţelepciunea sa atît de felurită, 
că sufletul lui Pitagora a fost trimis printre oameni 
din porunca lui Apollo, căruia îi fusese mai înainte 
tovarăş sau de care fusese legat într-un alt fel încă 
şi mai strîns. (…) Acesta, crescînd, a devenit mai 
frumos decît toţi tinerii despre care aflăm din 
istorie şi chiar aidoma zeilor. După moartea tatălui 

său, Pitagora a crescut foarte mult în distincţie şi 
înţelepciune şi încă de tînăr era socotit de către cei 
în vîrstă vrednic de toată stima şi respectul. Cînd 
era privit sau cînd vorbea, îi atrăgea pe toţi şi 
oricui se uita la el îi apărea într-adevăr minunat, 
aşa că cei mulţi confirmau pe bună dreptate faptul 
că el ar fi fost fiu al zeului. Pitagora, încurajat de 
aceste păreri, de educaţia primită încă din pruncie 
şi de înfăţişarea sa zeiască, s-a străduit să se 
dovedească vrednic de aceste privilegii. Căuta 
desăvîrşirea prin venerarea divinităţii, prin 
învăţătură, printr-un regim de viaţă aparte, prin 
liniştea sufletească, prin dominarea propriului 
trup” (Iamblichos, Viaţa lui Pitagora). 

Un astfel de portret, la care pot fi adăugate şi 
cele relatate de Apollonios şi de Porfir, nu putea să 
nu genereze şi o aură legendară care l-a înconjurat 
pe filosof încă din timpul vieţii; i s-au atribuit 
diverse lucrări şi poeme orfice, printre ele 
celebrele Versuri de aur, deşi tot mai mulţi istorici 
ai filosofiei susţin astăzi că Pitagora nu a scris 
nimic, amintitele versuri fiind o compilaţie tîrzie 
de la sfîrşitul antichităţii. Dezavuarea scrisului are 
legătură cu regula secretului care refuza orice 
devoalare în faţa lumii; pe de altă parte, confreria 
de la Crotona avea puncte comune cu orfismul 
prin iniţierile în rituri secrete, prin angajamentul 
de a păstra tăcerea asupra doctrinelor revelate, 
prin credinţa în nemurirea sufletului, prin unele 
interdicţii alimentare care ţineau de credinţa în 
posibilitatea reîncarnării într-un animal. Iniţierea 
pitagoreică impunea reguli stricte; după o atentă 
examinare a familiei, educaţiei şi caracterului 
postulantului, acesta era supus unei perioade de 
probă pe parcursul a trei ani; dacă era considerat 
demn  de a intra în confrerie, novicele era primit 
ca discipol exoteric, iar timp de cinci ani, în tăcere 
(echemitia) asculta lecţiile fără a-l putea vedea 
vreodată pe Maestru care vorbea din spatele unui 
voal; la sfîrşitul acestor ani de încercări fizice şi 
morale, novicele devenea discipol esoteric şi 
trecea de cealaltă parte a voalului, intra pe deplin 
în fraternitate. 

Odată admişi în fraternitate, discipolii erau 
împărţiţi în clase în funcţie de valoarea fiecăruia, 
„căci nu era drept ca toţi să se împărtăşească în 
mod egal din aceleaşi învăţături de vreme ce nu 
erau identici ca natură. De asemenea, nu era drept 
ca unii să ia parte la toate expunerile cele mai 
alese, iar alţii la nimic”, scrie acelaşi Iamblichos. 
Astfel s-au constituit două clase: acusmaticii, 
pitagoriştii, îndrumaţi de Hippasos din Metapont, 
şi matematicienii, pitagoreicii, care lucrau asupra 
cunoaşterii adevărate, mathema, şi care erau 
îndrumaţi de Maestru însuşi. Dimensiunea 
enigmatică a învăţăturii orale a pitagoricienilor 
este inseparabilă de practica secretului, după cum 
separarea între ignorant şi iniţiat traduce pe plan 
cotidian separarea între două forme de limbaj, cel 
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care se epuizează într-un sens imanent şi cel care 
trimite la un sens mai înalt, transcendent. Filosoful 
francez contemporan Jean-François Mattéi 
consideră că această separare în inima limbajului 
ne îndreaptă către o separare fundamentală care 
afectează realitatea însăşi, între domeniul 
lucrurilor sesizabile prin simţuri şi domeniul 
lucrurilor care ţin de raţiune, ceea ce Platon va 
teoretiza în Republica sub denumirile de „loc 
vizibil” şi „loc inteligibil”, ceea ce îl îndreptăţeşte 
pe Jean-François Mattéi să afirme că pitagorismul 
este „matricea întregii filosofii posibile”. 

Trăsătura originală a pitagorismului este 
suveranitatea Numărului, o mărturie grăitoare în 
acest sens fiind şi desele trimiteri la concepţia lui 
Piatgora asupra numerelor pe care le face 
Aristotel în Metafizica, sursa principală asupra 
pitagorismului antic. Pitagoricienii au divizat 
numerele în impare şi pare; primele erau limitate, 
finite şi determinate, cele din urmă erau 
nelimitate, infinite şi indeterminate. Pentru că 
totul este număr, devine posibil ca cele trei 
dimensiuni ale spaţiului să aibă o structură 
numerică finită; pitagoricienii identificau 1 cu 
punctul, 2 cu linia dreaptă, 3 cu suprafaţa, 4 cu 
volumul; adunate  (1+2+3+4=10), primele patru 
cifre constituie triunghiul sacru al Tetradei, sau 
Tetraktys, „sursa şi rădăcina naturii inepuizabile”. 
Fie numai şi aceste succinte notaţii despre 
Pitagora şi tot am înţelege de ce Aristotel, în 
lucrarea sa Despre filosofia lui Pitagora aminteşte 
disticţia păstrată ca un secret însemnat de 
discipolii săi: „dintre fiinţele raţionale unul este 
zeul, altul omul, iar cel de-al treilea se aseamănă 
cu Pitagora”. 

Enigma „numărului nupţial”, din dialogul 
Republica de Platon, este considerat textul esoteric 
prin excelenţă al filosofiei antice. Pentru a stabili 
corespondenţa regimurilor politice şi a 
temperamentelor umane, în debutul cărţii a VII-a, 
Socrate invită Muzele să spună cum începu mai 
întîi vrajba. Buna cîrmuire a cetăţilor depindea, în 
opinia muzelor, de momentul fecundităţii şi 
sterilităţii neamului omenesc. Iată textul 
platonician: „Pentru o odraslă omenească, 
perioada este dată de primul /număr/ unde 
creşterile domină şi sînt prevalente, ele luînd trei 
intervale şi patru limite ale celor similare şi celor 
lipsite de similitudine, ale celor ce cresc şi scad, pe 
toate punîndu-le în evidenţă ca exprimabile şi 
raţionale unele faţă de altele. Radicalul epitrit al 
acestora, căsătorit cu cinciul, oferă două armonii, 
dacă e de trei ori mărit; una, egală, este mărită de 
un număr egal de ori, număr ce este de tot atîtea 
ori suta; cealaltă, formată din părţi egale sub un 
aspect, inegale sub altul, adică o sută de numere 
provenind de la diametrele raţionale ale cinciului, 
fiecare avînd lipsă o unitate, sau două unităţi, cînd 
provin de la diametre iraţionale; pe de altă parte, o 

sută de cuburi ale treiului. Întreg acest număr este 
geometric, fiind stăpîn pe aşa ceva – pe zămislirea 
mai bună şi mai rea; număr pe care, 
necunoscîndu-l, paznicii voştri vor uni mirese şi 
miri cînd nu trebuie. Atunci se vor naşte copii 
lipsiţi de o natură bună şi de o soartă bună. (…) Or, 
cîrmuitorii proveniţi dintre aceştia nu vor fi 
îndeajuns de buni păzitori spre a chibzui asupr 
araselor lui Hesiod, ca şi alor voastre – cea de aur, 
de argint, de aramă şi de fier”. 

Aspectul misterios al acestui număr a fascinat 
comentatorii de la Proclus pînă la Edmund Zeller, 
James Adam, Marc Denkinger sau A. Diès, care au 
încercat să descopere, obscurum per obscuris, 
învăţătura sa secretă care nu se limitează la 
domeniul decăderii cetăţii. Numărul misterios 
personificat de Muze, stînjenind generaţii, trebuia 
să permită filosofilor să asigure fundarea unei 
cetăţi drepte; neîndoielnic că problema numărului 
platonician este pasionantă, dar nu trebuie uitată 
semnificaţia primitivă a mitului. Jean-François 
Mattéi revine la textul platonician nu pentru o 
nouă explicaţie matematică, ci pentru o 
interpretare filosofică unificată care să permită 
descifrarea intenţiei lui Platon situînd-o în 
economia generală a mitului. Trebuie cunoscută 
legea care guvernează fiecare perioadă a cărei 
durată variază după timpul vieţii destinat fiecărei 
specii. Generaţia zeilor este supusă „numărului 
perfect”, spun Muzele, iar generaţia oamenilor 
este supusă „numărului geometric”. 

Toţi comentatorii moderni, unificînd 
indicaţiile lui Platon asupra calculelor ajung la 
acelaşi număr: 12 960 000, folosind mai multe 
formule de calcul: (36×36)x(100×100)=12 960 
000; (3x4x5) la puterea 4=12 960 000; 
(48×100)x(27×100)=12 960 000. Acest număr 
este, în opinia lui Diès, geometric pentru că este 
construit în mod geometric, şi nupţial pentru că el 
conţine legea bunelor şi relelor naşteri şi regula 
bunelor uniri ale mirilor şi mireselor. Într-o serie 
de zece numere ideale, numărul cinci, sau pentada 
era cel nupţial, al căsătoriei, datorită 
proprietăţilor aritmetice de legătură; el unea în 
aceeaşi comunitate primul număr par, feminin, 
„diada indefinită”, 2, şi primul număr impar, 
număr masculin, 3, principiul imparităţii. Spre 
deosebire de generaţia umană, generaţia divină n 
u trebuie să se identifice cu vreun număr; A. Dies 
expune astfel principiul construcţiei enigmei: „Un 
număr misterios trebuie în mod natural să plece 
de la numerele triunghiului rectangular”; aşadar, 
numărul trebuie să pornească de la cifrele 3,4 şi 5, 
triunghiul fiind dominat de 5, ipotenuza sa. 

Discursul muzelor arată cum nedreptatea se 
va naşte în sînul unei cetăţi care nu a ştiut să 
aplice legea numărului nupţial, or acest discurs 
urmează celui în care Socrate expune 
corespondenţa celor cinci regimuri politice şi 
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celor cinci forme ale sufletului. „Poziţia strategică 
a mitului, susţine Jean-François Mattéi, dovedeşte 
deci ecoul etic pe care pentada îl face să răsune în 
sufletul omului, asigurînd tranziţia indispensabilă 
între descrierea cetăţii perfecte şi clasificarea 
celor cinci regimuri care se vor zămisli unele pe 
altele”. 

Dacă în aparenţă numerele nu servesc decît la 
socotit, încă din vechime ele „au oferit o bază 
preferenţială elaborărilor simbolice. Ele exprimă 
nu numai cantităţi, dar şi idei şi forţe. Cum pentru 
mentalitatea tradiţională hazardul nu există, 
numărul de lucruri sau de fapte are prin el însuşi o 
mare importanţă şi chiar permite uneori, el singur, 
accesul la o reală înţelegere a fiinţelor şi 
evenimentelor”. (6) Credinţa în forţa expresivă a 
numerelor a generat de-a lungul timpului formule 
fără echivoc: „totul este potrivit după număr” 
(Pitagora), „numerele sînt învelişul vizibil al 
fiinţelor” (Saint- Martin), „Omul, cifră aleasă, cap 
august al numărului” (Victor Hugo). Numerele şi 
semnificaţiile lor spirituale au dat naştere unor 
comentarii în care legenda şi adevărul se 
împletesc într-o încercare de a descifra aspecte 
neînţelese ale existenţei. Numărul este unul din 
terenurile predilecte ale esoterismului şi 
francmasoneriei, dar este un teren pe care s-au 
exeresat şi numeroase încercări de a descifra totul 
prin număr, încercări care sînt însă departe de 
ceea ce prezenta şcoala pitagoreică. 

Trei este un număr fundamental, exprimînd 
ordinea intelectuală şi spirituală; în toate marile 
tradiţii religioase el exprimă perfecţiunea 
divinităţii. Trei au fost magii care au adus Vestea 
cea Bună; trei erau în mitologia greacă stăpînii 
universului: Zeus peste cer şi pămînt, Poseidon 
peste ocean, Hades peste infern; trei sînt virtuţile 
teologale (credinţă, iubire, milă); trei sînt 
elementele operei alchimice (sulf, mercur, sare); 
trei sînt fazele existenţei (naştere, creştere, 
moarte). „Triada are mai presus de toate numerele 
o frumuseţe şi o splendoare aparte, în primul rînd 
fiindcă este prima care aduce la act potenţialităţile 
monadei – caracterul nepereche, perfecţiunea, 
proporţionalitatea, unificarea, limita”, scrie 
Iamblichos în Teologia aritmetici. Încă din 
antichitate numărul trei a fost considerat drept 
întoarcerea la unitate, eflorescenţă a unităţii, 
participînd la virtutea ei şi exprimînd pacea şi 
beatitudinea ei. De vreme ce aşa cum spunea 
Homer, „Totul a fost împărţit în trei”, acest număr 
nu putea fi ocolit de părinţii fondatori ai 
masoneriei: trei sînt coloanele care susţin templul 
(Înţelepciunea, Forţa şi Frumuseţea), trei sînt 
obiectele aflate pe altar (Cartea legii sacre, echerul 
şi compasul), trei sînt călătorii şi purificările 
profanului în templu (proba aerului, proba apei şi 
proba focului), trei este cifra ucenicului mason. 

 
 

Numărul cinci evocă un bogat simbolism 
esoteric şi iniţiatic atît pentru ansamblul tradiţiei 
occidentale care coboară pînă la Pitagora, cît şi 
pentru celelalte culturi; cinci au fost cărţile sacre 
care transmit revelaţia lui Dumnezeu (Pentateuh 
sau Tora: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii, 
Deuteronomul); numărul cinci joacă un rol 
important ca principiul al ordinii, este numărul 
care reprezintă suma primului număr par şi a 
primului număr impar; el este semn al unirii, este 
numărul nupţial (pente gamos), număr al 
centrului, armoniei şi echilibrului. Sfînta 
Hildegarde din Bingen a dezvoltat o întreagă 
teorie a cifrei cinci ca simbol al omului, a 
manifestării plenare a omului ajuns la capătul 
evoluţiei biologice şi spirituale; omul este 
inscriptibil într-o pentagramă, elocvente fiind în 
acest sens celebrele reprezentări grafice datorate 
lui Cornelius Agrippa von Nettesheim şi lui 
Leonardo da Vinci. Pentada se bucura de o înaltă 
apreciere din partea filosofilor din vechime, 
mărturie fiind şi această afirmaţie a lui Magillos: 
„Pentada este schimbare, lumină, lipsă de vrajbă: 
schimbare fiindcă preface tridimensionalitatea în 
identitatea sferei, făcînd mişcare ciclică şi dînd 
naştere la lumină – de aceea, aceasta este şi 
lumină; şi este lipsită de vrajbă fiindcă îmbină tot 
ceea ce înainte se afla în dezacord, şi aduce 
laolaltă şi împacă cele două tipuri de numere”. 

Pentagrama, steaua în cinci colţuri, desemnată 
şi sub denumirea de pentacul, pentalfa sau steaua 
înflăcărată este unul dintre simbolurile cifrei cinci 
despre care s-a scris foarte mult, mai ales că este 
vorba despre semnul de recunoaştere pe care îl 
foloseau membrii confreriei pitagoricienilor, 
signum Pythagoricum. Pentru Pitagora şi elevii săi, 
pentagrama era semnul sacru care simboliza 
armonia corpului şi al sufletului; pentru gnostici, 
numărul sacru era cinci corespunzător celor cinci 
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elemente (lumina, aerul, vîntul, focul şi apa); 
alchimiştii vorbesc de chintesenţă (quinta 
essentia) cea care grupa cele patru elemente ale 
reprezentării antice a lumii (apă, foc, pămînt, aer) 
care trebuia completate de un al cincilea element, 
o esenţă originală, care exprima natura pur 
spirituală a spiritului universului: „Acest al 
cincilea element, care încoronează domeniul 
elementar de aici de jos, era reprezentat în apă 
prin delfin, în aer prin vultur, în foc prin pheonix 
şi pe pămînt prin om. Acest element trebuia să 
îmbrăţişeze pe fiecare din celelalte elemente şi în 
acelaşi timp să se situeze dincolo de ele. 
Reprezentarea grafică a acestei concepţii a 
chintesenţei este pentaclul”, afirmă Hans 
Biedermann în Enciclopedia simbolurilor. 

În masoneria speculativă cinci este cifra 
companionului: cinci călătorii, simbolul stelei 
înflăcărate, rostirea numelor celor cinci stiluri 
arhitectonice (doric, ionic, corintic, toscan, 
compozit), a celor cinci simţuri sau numelor a 
cinci înţelepţi (Moise, Pitagora, Platon, Hermes 
Trismegistos, Paracelsus), cinci paşi, bateria din 
cinci lovituri, vîrsta calfei-cinci ani. Steaua 
înflăcărată este unul dintre cele mai comentate 
simboluri masonice; astfel, într-un catehism de la 
1785 se afirmă că: „Steaua înflăcărată era în mijloc 
şi lumina centrul, de unde pleacă adevărata 
strălucire care iluminează cele patru părţi ale 
lumii. Steaua înflăcărată este emblema Marelui 
Arhitect al Universului care străluceşte cu o 
lumină pe care nu o împrumută decît de la sine.” 
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Numărul şapte era venerat în antichitate ca 

unul al perfecţiunii, al încheierii şi al reînnoirii 
ciclice; şapte sînt zilele săptămînii, şapte sînt 
treptele desăvîrşirii, şapte sînt treptele cereşti, 
şapte braţe are candelabrul biblic, şapte este 
numărul artelor liberale (gramatica, retorica, 
logica, aritmetica, geometria, muzica, astronomia), 
şapte sînt cerurile unde stau cetele îngereşti, cîte 
şapte stele compun Carul Mare şi Carul Mic, şapte 
este cifra Pleiadelor, şapte ani a durat construcţia 
templului lui Solomon, şapte preoţi cu şapte 
trîmbiţe, în a şaptea zi au dat ocol de şapte ori 
cetăţii Ierihonului, şapte sînt stelele care stau în 
dreapta Domnului, şapte scrisori sînt trimise celor 
şapte biserici vestind împlinirea vrerii lui 
Dumnezeu, şapte făclii de foc vestesc apocalipsa. 
Şapte simbolizează desăvîrşirea întrucît „fiinţa şi 
dezvoltarea omului, afirmă Eugen Bindel în 
Mistica numerelor, sînt strîns legate de numărul 
şapte, atît din punct de vedere gen eral cît şi din 
punct de vedere particular. Nimic nu face să se 
înţeleagă mai bine fiinţa umană decît operaţia de 
împărţire a lui şapte în două triade în mijlocul 
cărora se află un al patrulea membru. Căci şi în om 
există un element spiritual care formează centrul; 
acest element spiritual este format din esenţa 
sinelui, avînd de fiecare parte o triadă.” 

 
În masonerie cifra şapte este asociată gradului 

de maestru, şapte ani fiind vîrsta acestuia; 
instrucţiile simbolice ale gradului de maestru 
scriu despre importanţa simbolică a numărului 
şapte amintind culorile spectrului solar sau gama 
muzicală; pentru autorii primelor instrucţiuni 
cifra trei reprezenta natura divină, iar patru 
natura psihică, reunirea lor în cifra şapte era 
considerată ca reprezentînd perfecţiunea. În 
opinia aceloraşi autori cele şapte trepte ale 
templului indică cele şapte arte liberale 
(gramatica, retorica, logica-trivium, aritmetica, 
geometria, muzica, astronomia-quadrivium); ele 
sînt treptele înălţării  către spiritualitate. 

 
S-a scris mult despre un număr cunoscut mai 

puţin prin succesiunea de cifre şi mai mult prin 
frumoasa sa denumire: numărul de aur. Acest 
număr corespunde la ceea ce geometrii numesc 
împărţirea unei drepte în proporţie mijlocie şi 
extremă, el stabilind un joc de relaţii în aşa fel încît 
cea mai mică parte a unei linii este în aceeaşi 

relaţie cu cea mai mare ca relaţia dintre cea mai 
amre şi întreg. Din formula aritmetică rezultă 
numărul 1, 618033, echivalentul aproximativ al 
raportului între 3 şi 5. Un autor de neocolit cînd se 
aminteşe numărul de aur este Matila Ghyka, care 
scrie printre altele: „nu vom fi surprinşi să 
redescoperim secţiunea de aur ca un raport 
esenţial ce guvernează la fel de bine proporţiile 
liniare, plane sau solide în interiorul fiecăruia 
dintre aceste două corpuri, ca şi proporţiile care 
leagă între ele dodecaedrul şi icosaedrul înscrise 
în aceeaşi sferă sau în acelaşi cub”. Numărul de 
aur evocă echilibrul dintre a şti, a simţi şi a putea, 
este simbolul prescurtat al formei vii, al creşterii, 
este măsura generalizată. Pentru Kepler, divina 
proporţie sau secţiunea de aur era una din cele 
două bijuterii ale geometriei pitagoreice, cealaltă 
fiind teorema despre pătratul ipotenuzei. Într-o 
scrisoare a lui Paul Valèry către Matila Ghyka, 
devenită prefaţa ediţiei franceze a cărţii, scriitorul 
francez îşi mărturisea entuziasmul că în sfîrşit 
apărea o carte despre numărul de aur: „Ce poem 
reprezintă analiza lui Phi! (…) Însă acest număr nu 
trebuie utilizat orbeşte şi brutal. Trebuie să-l 
considerăm ca un instrument care nu se adaptează 
abilităţii şi inteligenţei artistului. Din contra! El 
trebuie să-l incite pe artist să-şi dezvolte calităţi şi 
aici este locul în care intervin proprietăţile atît de 
remarcabile ale Numărului de aur al Dvs.” Primul 
capitol („De la număr la armonie”) al Numărului de 
aur are ca motto versurile lui Paul Valèry: „Fiice 
ale numerelor de aur,/Întărie de legile 
cerului,/Peste noi cade şi adoarme/Un Dumnezeu 
de culoarea mierii.” (Cîntarea coloanelor) 

 
Într-o butadă celebră, filosoful Bertrand 

Russell spunea că cel mai ciudat lucru referitor la 
ştiinţa modernă este întoarcerea ei la pitagorism. 
Armonia sferelor, dragostea de frumos, cîntarea 
proporţiilor şi echilibrului, armonia numerelor şi a 
cosmosului, secţiunea de aur sînt ramurile 
falnicului copac sădit de Maestrul din Samos. Dacă 
nu uităm lecţia lui Pitagora atunci vom înţelege 
profunzimea spuselor unui arhitect antic: „Acolo 
unde trecătorul nu vede decît o capelă 
elegantă…mi-am depus amintirea unei zile 
luminoase din viaţa mea. O dulce metamorfoză! 
Acest templu delicat, nimeni nu ştie, este imaginea 
matematică a unei fete din Corint… El îi reproduce 
cu fidelitate proporţiile particulare”. 
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Liviu PENDEFUNDA 

Alchimia între omul lunar și 
femeia solară 

- Fiul meu, spuse domnul d'Astarac,  
nu dați mâncare suficientă athanorului.  

Văd că nu sunteți încă suficient de pătrunși  
de excelența focului,  

a cărui virtute este capabilă să coacă mercurul  
și să'i facă fructele minunate  

pe care le voi da în curând să le adun. 
Anatole France 

 

ngrenajul motrice al istoriei ne 
demonstrează adeseori că suntem doar 
epigoni ai civilizațiilor din trecut care se 

întind pe sute de mii de ani, ceea ce nu ne împiedică 
să înțelegem că evoluția ciclic oprită și repornită a 
fost un antagonism între cei doi poli ai umanității, 
bărbatul și femeia. Religiile, ca metodă de 
transmitere a cunoștințelor alchimice, au încercat 
să denigreze inteligența feminină, confundând 
omul cu bărbatul. E poate o aemănare forțată între 
gliile creierului, stocând memoria, analizând și 
sintetizând informația lumilor vizibile și invizibile 
(activitate minimalizată a sediului de interferență 
cu sufletul) și neuronii care execută întreaga 
activitate vizibilă a omului, primele eu asociindu-le 
cu eternul feminin și celilalți fiind Adam. Obsedați 
de istorie nu am observat interferențele dintre 
Lilith și Eva cu omul creat ca Adam. Atât devenirea 
unei civilizații interpretate antropologic cât și 
implicarea luminii adusă angelic întru spiritualitate 
se datorează acestei bipolarități ancestrale. Cheia 
existenței noastre ca umanitate, depășind orice 
demarcare culturală se află permanent în mâna 
eternului feminin. 

Existența unei demarcații masculin/soare și 
feminin/luna definind diferitele ramuri filogenetice 
nu poate fi explicată nici prin depozitele unei 
memorii colective și indubitabil trebuie 
reinterpretată ca atare. Să ne oprim asupra 
cavalerului mistic sau trecerea de la alb la roșu. 
Fulcanelli într-un capitol din scrierile sale a evocat 
calul alb (conflagrația), acest cavaler al apocalipsei 
care oprește soarele. Acest armasar, Calul Alb este 
Muntele universal al Eroilor, Sfinților și al 
Cuceritorilor Spirituali. În India, Kalki, viitorul 
avatar, calul însuși, este de așteptat să se întoarcă 
pe un cal alb. Este la fel pentru Mohamed, la noua 
sa venire. Calul alb este, de asemenea, acel munte 
pregătit de  Buddha pentru Marea Plecare, sau 
Marea Trecere, cum este definită de rosicrucieni. El 

este, de asemenea, vehiculul lui Cristos al 
Apocalipsei. La nivel heraldic, albul și argintul nu 
realizează decât legătura între calul alb și 
hipocampul de argint. Eu sunt urmașul și urmașul 
sămânței lui David, steaua strălucitoare a dimineții. 
(Apocalipsa), de la o stea la alta, de la Venus la 
Luceafăr, ne conduce la ideea că Cristos este 
asimilat stelei Păstorului, o stea dublă, numită 
Venus dimineața și Luceafărul (Lucifer) seara. Cum 
ar putea să se compară Cristos cu arhanghelul 
căzut? Dacă caracterul lui Lucifer nu este un 
purtător al unui simbolism cu o natură complet 
diferită. Printre greci, Lucifer a fost numele de 
gardian al cailor lui Apollo: cai de soare, 
asemănător cu Afrodita, ale cărei caracteristici 
romanii au identificat-o prin Venus; ea nu era în 
nici un caz o transfigurare a planetei cu acelasi 
nume; a fost unul dintre numele marii zeițe: Luna. 
Privitor la această confuzie, Fulcanelli s'a referit 
când apreciază atribuirea metalelor divinităților 
din panteonul lor. În același pasaj, Fulcanelli 
observă că fierul, metalul definit sub dominația lui 
Ares, este sulful atribuit în roșu închis, plictisitor, 
care cu excepția aurului, poate fi căutat în mercurul 
mult mai luminos, mai pătrunzător și mai ușor de 
manipulat. 

Calul, care era un animal sacru în Grecia, 
provenind din Pelasgia; cu mult înainte de cultul 
carului soarelui, era în realitate un ponei european 
dedicat lunii și nu soarelui. Ulterior, închinarea 
carului a înlocuit închinarea la Artemis, ocultând 
zeița lunară, către fratele său, Apollo, zeu al 
soarelui. Acest cult, deși mai puțin cunoscut 
istoricilor, se reflectă în miturile grecești. Astfel, 
Oenomaos53, reprezentarea lui Zeus ca un Soare 

                                                 
53Regele Oenomaus Οἱνόμαος din Pisa, tatăl Hippodamiei, era 
fiul lui Ares cu naiada Harpina, fiica spiritului războinic al zeului 
râului Asopus, izvorând de lângă Pisa. El se temea de o profeție 
care susținea că va fi ucis de ginerele său, atentat ceea ce a fost 
dejucat în timpul unei întreceri de care. Se întâmpla cu două 
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încarnat, a devenit rege și fiica sa,  Hippodamia54 a 
reprezentat-o pe Hera ca zeiță a Lunii. Una dintre 
cele mai vechi civilizaţii ale lumii ale lumii 
contemporane, potrivit multor cercetători, este 
civilizaţia pelasgă, sau dacogetică. Ea ar fi apărut 
între anii 10.000 – 8.000 î.e.n., și s-a întins de-a 
lungul mai multor milenii, până în anul 106 e.n., 
transformându-se ulterior în civilizaţia daco-
românească. Civilizaţia dacogetică înregistează trei 
perioade distincte, numite: arhaică (aprox. 8.000 
î.e.n – aprox. 3.500 î.e.n.), medie (aprox. 3.500 î.e.n. 
– aprox. 1.600 î.e.n.) şi zalmoxiană (aprox. 1.600 
î.e.n. – 106 e.n.). Pelasgia (Dacogeția) și-a aflat 
originea în zona bazinului dunărean de la izvoare 
până la Marea Neagră. Absenţa reprezentărilor 
privind o societate războinică sau condusă de 
bărbaţi reflectă o structură socială în care 
femeile aveau rolul principal şi în care atât 
bărbaţii, cât şi femeile activau în mod egal întru 
binele comun. A fost o perioadă de reală 
armonie, în deplin acord cu energiile creatoare 
ale naturii, afirmă arheologii. În acea perioadă au 
fost ridicate temple pe pereții cărora erau pictate 
forme spiralate și simboluri sacre străvechi, așa 
cum se poate vedea la templul de la Căscioarele, 
jud. Călărași, o așezare insulară pe un lac din 
apropierea Dunării. Pe insula din mijlocul lacului, 
numită Ostrovelul, au fost descoperite vestigii 
foarte vechi: un medalion de lut ars pe care era 
gravată o spirală roșie; o coloană cu înălțimea de 
doi metri pe care erau gravate 22 de linii verticale 
paralele, de-a lungul cărora erau șapte rânduri 
orizontale a câte șapte perechi de triunghiuri. 
Templele din această perioadă erau închinate unor 
divinități feminine, centrate în jurul Zeiței Mamă. 
Divinitățile erau venerate ca fiind creatoare ale 
vieții, și nu în ipostaza de contrapărți ale zeităților 
masculine. Din această cauză, întreaga organizare a 
vieții era direcționată spre bunăstare, atât 
materială, cât și spirituală, spre dezvoltarea 
agriculturii, a olăritului și a prelucrării metalelor, 
dacogeții ducând o viață liniștită, în comuniune cu 
natura. Civilizația era paşnică, ţărănească, 
democratică. Pelasgii dispuneau de bogate 
zăcăminte minerale, păduri, peșteri și câmpuri 
agricole55. Să nu uităm deci că eternul feminin, 
acceptat ancestral din mitologiile antice era Mama 
Gaea. Conform unor istorici, zeul călare simboliza 
pe călăreții lui Burebista și ai marelui preot 
Deceneu, ce arborau stindardul cap-de-lup al zeului 

                                                                           
generații înainte de aplicarea tacticii calului troian din războiul 
Troiei (vezi mitologia greacă!). 
54 Hippodamia, Ἱπποδάμεια "îmblânzitoarea cailor" derivată 
din ἵππος hippos "cal" and δαμάζειν damazein "îmblânzitor") în 
mitologia greacă era regina din Pisa ca soție a lui Pelops, fiu al 
regelui Tantalos din Lydia. Ea era organizatoarea întrecerilor de 
care la templul lui Apollo din Olympia. 
55 Daciana Matei, 
http://www.departamentulalphacarpatica.ro/pelasgia-vechea-
europa-leagănul-civilizației-românești, 2016 

Zamolxis, simbol al libertății și vitejiei razboincilor, 
iar calul era un simbol solar, simbol al imortalității. 
Ritualurile păstrate până azi, în care rolul principal 
revine femeilor, demonstrează importanța lor 
planetară. Era pe atunci, ca și astăzi, cu totul 
interzis adepților să vorbească despre 
ceremonialul religios, despre modul lui de 
desfășurare și mai ales despre învățăturile date 
de preoți adepților. În al doilea rând era vorba 
de o religie tainică, complet deosebită de 
celelalte existente, nefiind îngăduită adepților 
rostirea în public sau, cu atât mai mult, scrierea 
numelor zeilor adorați56... Tablițele Cavalerilor 
Danubieni, care au cea mai mare vechime, 
reprezintă o Mare Zeiță ce primește un Zeu 
cavaler, care calcă cu copitele calului un 
dușman învins. După aceea, în jurul Marii Zeițe 
apar doi Cavaleri identici, care trec peste 
corpurile dușmanilor. Aceasta formează scena 
centrală a cultului. În jurul scenei, pe zone 
orizontale, sunt diferite simboluri de cult: 
berbecul, taurul, cocoșul, peștele, șarpele, leul, 
corbul și vulturul. Apar și divinitățile solare 
asociate religiei: Soarele, Luna, Luceferii etc. 
Cele trei divinități – doi Cavaleri și o mare Zeiță 
– constituiau, fără îndoială, o triadă, căreia i se 
atribuiau puteri supranaturale în cele trei lumi: 
pamânteană, cerească (solară) și cea infernală 
(htonică)57. În timpurile noastre, de exemplu, 
Caloianul constă în următoarele: fete tinere 
impreună cu o femeie vârstnică, confecționează o 
papușă din lut pe care o îmbracă și o împodobesc 
cu coji de ouă roșii (păstrate de la Paște). Așezat 
într'un sicriaș de lemn, Caloianului i se simuleaza 
un cortegiu funerar și o înmormântare. Purtându'l 
spre locul de îngropare, fetele îl bocesc și 
interpretează un cântec ritual prin care Caloianul 
este trimis în cer pentru a cere pornirea apelor, 
sau, în unele variante, el insuși este investit cu 
capacitatea de a porni ploile. Cu ce se aseamănă, 
oare, acest ritual dacă e să depășim elementele 
tibetane, egiptene ori zamolxiene? Cu moartea 
simbolică?  

Dar să revenim la cai. Și să nu uităm că la 
strămoșii noștri sărbătorile lupului se concentrează 
iarna (lunar) și ale calului vara (solar). Calul este, 
prin excelență simbol feminin pentru că este 
nedespărțit de lumea adamică și îi este acestuia 
călăuză spirituală prin cumul cognitiv, un partener 
în arcele refle telurice, puterile supranaturale 
rezultate din activarea intuiţiei, integrându'i 
instinctul pe plan superior, sublimat, depăşind 
limitele raţiunii.  O legendă spune că în timpul 
Creației, demonii Madhu-Kaitabha au furat Vedele 
de la Brahma, iar Vishnu a luat forma Hayagriva 
pentru a le recupera. Cele două organisme ale 

                                                 
56 Paul Stefănescu, Enigme ale istoriei române.   
57 idem.   
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Madhu și Kaitabha s-au dezintegrat în 
douăsprezece bucăți (două capete, două torsuri, 
patru brațe și patru picioare). Acestea sunt 
considerate a reprezenta cele douăsprezece plăci 
seismice ale Pământului. Hayagriva este apărător al 
credinței sau calul aerian. Împreună cu Shri Krișna, 
Shri Rama și Shri Narasimha este considerat a fi un 
avatar important al Supremei Personalităţi a 
Divinității, Vishnu, un cal alb care trge soarele pe 
cer în fiecare zi, aducând lumina de după întuneric. 
Consoarta lui Hayagriva este Marichi, sau Lakshmi, 
zeița luminii solare, care este forța vitală a tuturor 
lucrurilor, ca Yin fiind aspectul feminin al lui 
Hayagriva. Această relație este nondualitatea 
clasică a tantrei hinduse. Marichi reprezintă esența 
puterii de creație a cosmosului, și este în/yin 
jumătate din Dainichi Nyôrai. Întrucât Hayagriva 
reprezintă celălalt yang/aspect YO, acela al 
manifestării puterii yin/în acțiune. Deci, Hayagriva 
reprezintă manifestarea yin/puterea și acțiunea 
cosmosului manifestat ca o acțiune. Aceasta este 
însăși definiția tantrică a acțiunii58.  

Este o tradiţie, se pare, potrivit căreia, la 
origine, calul ţâşneşte, galopând ca sângele în vine, 
din bezna adâncurilor, fie din măruntaiele 
pământului, fie din adâncurile mării. Acest cal 
arhetipal este purtătorul deopotrivă al vieţii şi al 
morţii, fiind legat atât de focul ce nimiceşte şi 
triumfă, cât şi de apă ce hrăneşte şi îneacă. Mulţi 
consideră calul simbol al inconştientului, al dorinţei 
nestăvilite. Dar după noapte vine ziua şi calul 
părăsește aripile întunecate, înălţându-se la ceruri, 
în plină lumină. Atunci el apare într-un alb veşmânt 
de slavă, reprezentând instinctul stăvilit, sublimat. 
Nu e de mirare  că în Harap Alb el își îndeplinește 
tocmai acest rol, călăreţul orbecăind în marea 
căutare, calul devenindu'i călăuză clarvăzătoare. Se 
oprea ici colo căutând cu privirile, până ce deodată a 
simţit la harmăsarul său o nelinişte. Măria sa a 
descălecat şi a cunoscut la câţiva paşi pe comişii săi, 
şi mai încolo pe bătrânul Căliman, starostele59. Caii 
înaripaţi, strălucitori şi benefici, sunt adeseori 
mesagerii divini şi protectori ai luptătorilor, putând 
pătrunde pe celălalt tărâm, zboară ca şi gândul, 
hrănindu-se cu jăratic, iar în ritualurile funerare, 
conduce sufletul mortului, călăuzindu-l spre lumea 
de dincolo. Acesta este calul negru, bidiviul morţii, 
deşi în unele texte ruseşti acesta devine simbol al 
tinereţii şi al vieţii triumfătoare iar cel de un alb 
strălucitor, este solar, luminos şi reprezintă 
măreţia; în balada Toma Alimoş, ca şi păstorul 
hărăzit morţii din Mioriţa, haiducul îi cere 
animalului-prieten să'i oficieze ritualul întoarcerii 
în natură: să'i sape groapa în codru, să'aștearnă fân 
și flori. Boierul Manea apare pe un cal negru – 
simbol al destinului malefic. Ca să nu mai amintim 

                                                 
58 Mahabharata 
59 M. Sadoveanu, Fraţii Jderi 

de rolul său din basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără de moarte, iar în culmea acțiunilor în  
Povestea lui Harap-alb, calul îl ucide pe Spân, în 
momentul în care toate probele inițierii stăpânului 
său sunt îndeplinite, pregătind întoarcerea lui 
Harap-Alb din moarte. 

Locul important pe care'l ocupă calul în riturile 
extatice ale şamanilor explică rolul acestui animal 
în practicile dionisiace şi, în general, în riturile 
legate de posedare şi de iniţiere. De la început, se 
impune o constatare: în voudou-ul haitian şi 
african, în zar-ul abisinian ca şi în străvechile 
mistere din Asia Mică, răsturnarea de roluri dintre 
cal şi călăreţ, schiţată mai sus, se prelungeşte până 
la ultimele ei consecinţe. În toate aceste tradiţii, 
omul, adică posedatul, devine el însuşi cal, spre a fi 
călărit de un duh. Posedaţilor din voudou li se 
spune chiar, atât în Haiti cât şi în Africa sau Brazilia, 
“caii duhurilor loa”. La fel se întâmplă şi în Abisinia 
unde, în momentul dansului colectiv al posedaţilor 
(numit Wadadja), posedatul se identifică el însuşi 
cu propriu-i zar, nemaifiind decât calul acestuia şi 
supunându-i-se aşa cum un cadavru se supune 
tuturor capriciilor unui duh. Acelaşi ritual, cu 
aceiaşi termeni, era practicat în Egipt. Practicile 
dionisiace din Asia Mică nu fac nici ele excepţie de 
la această adevărată regulă. Despre adepţii 
misterelor se spunea că sunt călăriţi de zei. În 
preajma lui Dionysos, marele maestru al practicilor 
extatice, apar nenumărate figuri hipomorfe: astfel, 
Silenii şi Satirii, tovarăşi ai Menadelor în alaiul 
dionisiac, sunt oameni-cai, aidoma Centaurilor, pe 
care zeul i-a îmbătat stârnind astfel lupta dintre ei 
şi Herakles. Eroinele tradiţiilor legendare cu privire 
la orgiile bahice, poartă nume în a căror 
componentă intră extrem de frecvent elementul 
“hippo” sau epitete care amintesc calităţile calului. 
Înţelegem astfel de ce, în tradiţiile chineze antice, 
neofiţii erau numiţi la iniţierea lor, mânji. La rându-
le, iniţiatorilor sau propovăduitorilor de noi 
învăţături li se spunea negustori de cai. Când se 
organiza o adunare iniţiatică, mai mult sau mai 
puţin secretă, se spunea că se slobozesc caii. Dacă s-
a făcut din cal simbolul componentelor animale ale 
omului, aceasta se datorează mai ales calităţii 
instinctului său, care'l face să treacă drept 
clarvăzător. Bidiviul şi călăreţul sunt intim legaţi. 
Calul îl învaţă pe om, cu alte cuvinte. Iniţierea 
cavalerească a occidentului medieval prezintă şi ea 
analogii cu întreaga simbolistică a calului, animal 
care însoţeşte căutarea spirituală. Prototipul ei este 
întrucâtva lupta pe care Belerofon60, călare pe 
Pegas, o poartă împotriva Himerei. Calul, simbol 
htonian, ajunge astfel la cea mai înaltă valoare a sa, 
în care cele două planuri, cel de deasupra şi cel de 

                                                 
60 Bellerophon Βελλεροφῶν, erou din mitologia greacă, care a 
ucis  Himera, monstru pe care Homer îl descrie cu cap de leu, 
corp de gâscă și coadă de șarpe.[ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bellerophon#cite_note-2
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dedesubt, se manifestă deopotrivă prin mijlocirea 
lui. Astfel, calul capătă semnificaţie cosmică. Acest 
simbolism se întâlneşte cu cel al sacrificiului vedic 
al calului, Ashvamedha, ritual cu caracter 
esenţialmente cosmogonic, sublinia Mircea Eliade: 
calul este aici identificat cu Cosmosul, iar 
sacrificarea lui simbolizează – adică reproduce – 
actul creaţiei. Anumite figuri din mitologia greacă, 
printre care şi aceea a Pegasului înaripat, 
reprezintă, la rândul lor, nu contopirea celor două 
planuri, superior şi inferior, ci sublimarea, trecerea 
de la unul la celălalt. Pegas îi duce trăsnetul lui 
Zeus, este deci un cal ceresc, originea lui este totuşi 
htoniana, de vreme ce el s-a născut fie din iubirea 
lui Poseidon şi Gorgona, fie din Glia fecundată de 
sângele Gorgonei. Se poate aşadar spune că el 
reprezintă sublimarea instinctului, şi pe înţeleptul 
iniţiat, şi nu pe magician ori posedat61. 

Sacrificarea calului în diferite culturi şi religii 
ne arată legătura cu apele care fac parte din ciclul 
lunar. Caii morţii, prevestitori de moarte, apar din 
antichitatea greacă până în Evul Mediu, în întregul 
folclor european. Astfel, la elini, în străveche 
versiune a cheii viselor, operă a lui Artemidoros, 
faptul de a visa un cal alb este, pentru un bolnav, 
semn prevestitor de moarte. Zeiţa Demeter din 
Arcadia, adesea reprezentată cu cap de cal, îl 
concepe cu Poseidon pe Areion, calul lui Herakles. 
Harpiile, demoni ai furtunii, ai devastării şi morţii, 
sunt reprezentate ca nişte figuri ambigue, 
deopotrivă femei-păsări şi iepe: una dintre ele este 
mama cailor lui Ahile, alta a bidiviilor pe care 
Hermes îi oferă în dar Dioscurilor. Ahriman, 
diavolul din zoroastrism, apare uneori în chip de 
cal, ca să-şi ucidă sau să-şi răpească victimele. 
Părtaş la taina apelor fertilizatoare, calul cunoaşte 
făgaşele lor subterane. Aceasta explică de ce, din 
Extremul Orient până în Europa, se crede că el are 
harul de a face să ţâşnească izvoare lovind 
pământul cu copita. Însuşi Pegas inaugurează 
această tradiţie dând naştere unui izvor nu departe 
de crângul sacru al Muzelor, crezându-se că apa 
sacră favorizează inspiraţia poetică. Calul aici, 
trezeşte imaginarul, după cum trezea natura în 
momentul reînnoirii ei. Se înţelege astfel de ce calul 
poate fi socotit şi drept un avatar sau un auxiliar al 
divinităţilor ploii, al apelor în general. Toate aceste 
caracteristici îl expun ca pe un reprezentant al 
noţiunilor de imaginaţie şi nemurire, fiind legat de 
pământ, dar şi de apele fertilizatoare, de foc și de 
aer. Înlănţuirea simbolică Pământ-Mamă, Lună-
Apă, Sexualitate-Fertilitate, Vegetație-Reînnoire 
periodică îngăduie desluşirea şi a altor aspecte ale 
simbol reprezentat de cal.  

Mă veți întreba de ce am insistat atât de mult 
asupra dualității simbolistice a calului. Tocmai 
pentru faptul că el este explicația, și nu singura, 

                                                 
61 http://mythologica.ro/calul-povestile-lumii/ 

alternanței simbolismului terestru ce oscilează 
între lumină şi umbră, între partea însorită şi 
partea întunecată. Noaptea era fiica haosului, 
mama cerului şi a pământului, când timpul și 
spațiul nu existau, născându-se cosmosul (noaptea 
i-a învăluit în beznă apariţia), creaţiile şi 
metamorfozele având loc în întuneric. Poziţia 
centrală a unui corp material și/sau viu, aşezat pe 
verticala soarelui, era o poziţie ce friza axis mundi, 
pentru ea neexistând umbră aşa cum nici corpurile 
imateriale și/sau moarte nu o aveau. Noaptea 
ocrotea cu haina ei munca subpământeană a Marii 
Mame - zeiţă a muntelui la origine - ce înainta într-
un car tras de leoaice, simboluri solare vădind 
ambivalenţa puterii ei celeste şi pământene, putere 
provenită din căldura acumulată în măruntaiele 
pământului şi capabilă să provoace miracolul 
renaşterii62. Pătrunzând în infern - parte inferioară 
şi interioară a pământului - odată cu simbolurile 
nopţii, le întâlnim pe cele ale adâncurilor şi ale 
abisurilor, sălaşul morţilor. Mormântul este un loc 
consacrat, simbolismul său fiind legat de cel al 
muntelui, al tumulului (înainte de a se strămuta la 
rându-i în peşteră, loc al înhumării dar şi al 
renaşterii). Lumea subterană antică63, era locuită 
de o mulţime de divinităţi în care psihanaliştilor le-
a fost uşor să recunoască simbolurile stărilor 
noastre inferioare - dureri şi uri, agresivitate şi 
zgârcenie, temeri şi disperări - întruchipate în 
multiple entităţi demoniace; existau mai ales genii 
ale focului, stăpânii unei metalurgii ce-şi are 
originea în zorii umanităţii: stăpânii focului au 
fabricat armele folosite de preoţii Marii Mame 
Cybela, de Dactylii de pe Muntele Ida, de Cabiri, de 
Cureţii şi Corybanţii care executau dansuri cu arme 
la misteriile din SamoTracia. Armele erau simboluri 
spirituale. Scutul - îndărătul căruia zeul îşi asigura 
invizibilitatea - era însăşi aparenţa lumii. Spada - 
armă ofensivă a divinităţii, imagine a fulgerului - 
reprezenta puterea ei temporală, precum şi a 
prinţilor (putere ce împărţea pace şi dreptate), în 
vreme ce autoritatea spirituală îi era exprimată 
prin poezia vorbirii ritmate. Armele aveau o dublă 
capacitate datorită originii lor celeste şi terestre, 
fapt ce ne îngăduie să vedem în metale elementele 
planetare ale lumii subterane iar în planete 
metalele cerului, ajungându-se la o corespondenţă 
a cărei listă cuprinde: lui Marte fierul, lui Mercur 
argintul-viu, lui Jupiter cositorul, lui Venus cuprul, 
lui Saturn plumbul (soarelui îi corespundea aurul 
iar lunii îi corespundea argintul). Coapte în sânul 
Gliei-Mame, mineralele formate sub influenţa 

                                                 
62 http://origineagherga.blogspot.ro/ 
63 numele stăpânului acelui domeniu - Hades - însemna în 
vechea greacă Nevăzutul: i se trăgea de la coiful făurit de Ciclopi 
- în formă de bonetă frigiană – asemănătoare cu ale dacilor, 
invizibilitatea fiind desigur o treaptă supremă de libertate, în 
care divinitatea a vrut întotdeauna să se înfăşoare, din 
înţelepciune şi prudenţă. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmythologica.ro%2Fcalul-povestile-lumii%2F&h=ATOgT4Lja9wML0w42HXjohzh8zr7r7U4A0cwKNh7yZw21dKLIPS3D7Su68OvV5QTIVnKWdHbag0W4We3CSIzhoKhIjhYtPRcaIOBPiA8khaYQSLimDUaxifOQMZRox2x9eRFDCx3Nvsjx7TMQVJa4Ss
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acestor aştri erau privite ca embrioni crescând 
calitativ în matricea telurică până la perfecţiunea 
aurului: lumina minerală reprezentând 
cunoaşterea însăşi. La nivelul simbolismului 
subteran, operatorii erau metalurgişti, păzitori ai 
comorilor ascunse, reprezentaţi prin grifoni, şerpi 
iniţiatori şi călăi totodată (iar pedepsele aplicate de 
ei erau încercări și probe de inițiere). Atunci când 
imaginea centrului lumii a abandonat vârful 
muntelui pentru a pătrunde în sânul său, lumea 
celestă a devenit lume subterană; locul de 
îngropăciune a devenit locul renaşterilor iar 
peştera, imago mundi, insula lui Euthanasius64; să 
nu uităm că mesajul lui Isus a început şi el, în 
peştera Naşterii. Alchimia reprezintă arta tainică a 
celor din străfundul muntelui. “Depozitele 
paleolitice ale Asiei şi Europei au furnizat un mare 
număr de statuete din os reprezentând o zeiţă 
goală, prototipul nenumăratelor zeiţe ale 
fecundităţii, atestate aproape pretutindeni în 
neolitic. Se ştie că Zeiţele-Mame nu au fost apanajul 
culturilor agricole; ele n-au făcut decât să obţină o 
poziţie privilegiată după descoperirea agriculturii. 
Marile Zeiţe au fost cunoscute la triburile de 
vânători: dovadă Marea Mamă a Fiarelor, întâlnită 
de exemplu şi în extremul arctic al Asiei. Anterior ei 
- şi anterior hierogamiei - Fiinţa Supremă era 
androgină: bărbat şi femeie în acelaşi timp, Cer şi 
Pământ. Androginia exprima totalitatea, 
coincidenţa contrariilor; mai mult decât o stare de 
plenitudine şi de autarhie sexuală, androginia 
simboliza perfecţiunea stării primordiale 
necondiţionate. Urme ale androginiei s-au găsit la 
zeiţa Cybela; fenomenul e uşor de înţeles: viaţa 
ţâşnea dintr-un prea-plin, dintr-o totalitate. 
Androginia era o formulă generală pentru a 
exprima autonomia, forţa, totalitatea; a spune 
despre o divinitate că era androgină însemna a zice 
că era Fiinţa Absolută, realitatea ultimă. Androginia 
era - în cele din urmă - un atribut al Divinităţii şi nu 
poate spune nimic despre structura sa intimă: un 
zeu - bărbat prin excelenţă - poate fi androgin la fel 
de bine ca şi Zeiţa-Mamă; în consecinţă, dacă se 
spunea că Fiinţele Supreme ale primitivilor au fost 
androgine, aceasta nu exclude în nici un fel 
masculinitatea sau feminitatea lor. Matriarhatul n'a 
luat naştere decât după descoperirea culturii 
plantelor şi a proprietăţii asupra terenurilor 
cultivabile. Feminitatea şi masculinitatea e un mod 
de a fi particular; or - pentru gândirea mitică - acel 
mod particular era obligatoriu precedat de un mod 
de a fi total: capacitatea de creaţie era simţită 
nediferenţiat (starea primordială era o totalitate 
neutră şi creatoare)65. În religiile primitive un rol 
important îl juca şi cosmogonia. Mitul creaţiei prin 
moarte violentă a depăşit mitologia Pământului-

                                                 
64 Mihai Eminescu 
65 androginul (n.n.) 

Mamă. Ideea fundamentală era că viaţa nu se putea 
naşte decât printr-o altă viaţă sacrificată. Moartea 
violentă era creatoare în sensul că viaţa sacrificată 
se manifesta într'o formă mai strălucită la un alt 
nivel de existenţă. Sacrificiul opera un uriaş 
transfer: viaţa concentrată într'o persoană depăşea 
acea persoană şi se manifesta la stare colectivă. O 
singură fiinţă se transforma sau renăştea: o 
totalitate vie se dezmembra şi se dispersa 
(regăsindu-se schema cosmogonică bine cunoscută 
a totalităţii primordiale distruse şi fragmentate 
prin actul creaţiei. De aceea mitul creaţiei din 
corpul unei fiinţe divine sacrificate a fost 
încorporat mitologiei Pământului-Mamă: pământul 
era acea matrice universală şi hrănitoare prin 
excelenţă. Posibilităţile sale de creaţie erau 
nelimitate: crea prin hierogamie cu Cerul dar şi 
prin partenogeneză sau prin imolarea ei înseşi. 
Pământul-Mamă încarna arhetipul fecundităţii, al 
creaţiei ne-exhaustive; din acel motiv avea tendinţa 
să-şi asimileze atributele şi miturile altor divinităţi 
ale fertilităţii, fie lunare, acvatice sau agricole: Luna 
simboliza devenirea universală, Apele erau bogate 
în germeni iar în ceea ce priveşte zeiţele 
agriculturii, câteodată erau dificil de distins de 
zeiţele telurice. Pământul-Mamă era o formă 
deschisă, absorbind şi miturile legate de viaţă şi 
moarte, de sacrificii voluntare, etc. Sacrificiile 
umane reale au fost aproape pretutindeni atestate 
în religiile agrare, cu toate că de foarte multă vreme 
acele sacrificii au devenit simbolice; orgia ce 
însoţea sacrificiul sângeros avea o semnificaţie: 
victima era asimilată seminţei care fecunda 
Pământul-Mamă”66. Nimic nu se pierde, nimic nu se 
câștigă, totul se transformă... Unversul eternului 
feminin a creat prin înțelepciunea sa informatică 
Cosmosul, multivers funcțional plin de vibrația 
energetică a începuturilor. 

Alături de percepţiile umane, armonia undelor 
cerebrale cu frecvenţa radiaţiei Pământului 
revitalizează centrii energetici umani - 
alimentându'i din imensa energie liberă disponibilă 
– a fractaliilor67 conştiinţa extinzându-se cu 
percepția informațiilor luminice benefice creierului 
și implicit organismului uman, cu efecte ca 
amplificarea vitalităţii, buna dispoziţie, pregnanta 
blândeţe, dispariţia anxietăţilor, etc. (acestea fiind 

                                                 
66Mircea Eliade, Istoria credințelor... 
67 Istoria fractalilor nu este lungă. A început, în 1975, cu lucrarea 
revoluţionară a matematicianului Benoit Mandelbrot, "O teorie a 
seriilor fractale", care mai târziu a devenit cartea sa manifest 
"Geometria fractală a naturii". Mandelbrot a inventat cuvântul 
"fractal" pentru a reuni munca multora dinaintea sa. Un fractal 
este un fenomen natural sau un set matematic care prezintă un 
model repetat care apare la fiecare scară. Este, de asemenea, 
cunoscut sub numele de simetrie extinse sau simetrie în 
evoluție. Dacă replicarea este exact aceeași la fiecare scară, se 
numește un model similar. Un exemplu este Menger Sponge. 
Fractalii pot fi, de asemenea, aproape la fel la diferite nivele. Eu 
interpretez acestea ca fiind un domeniu holografic al 
universului. 
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printre motivele unor proceduri şi utilizării unor 
anumite stiluri de muzică, dansurilor şamanice, 
incantaţiilor, drogurilor, exorcizărilor sau altor 
tehnici de gen, ca organizarea spaţiului de trai prin 
exploatarea proprietăţilor locale electromagnetice 
ale mediului terestru, începând cu construcţiile şi 
terminând cu aranjamentele interioare şi 
exterioare, ce şi-au probat eficienţa în timp)68. 
Trupul uman are centrii din partea superioară a 
corpului în legătură cu energiile cerului, deci cu 
viaţa spirituală, iar cei din partea inferioară în 
legătură cu energiile pământului – lumea vizibilă; 
chiar şi anumite cuvinte din rugăciuni - rostite cu 
credinţă - reprezintă mantre (cuvinte-cheie), ce fac 
ca un fior interior, ca un curent, să străbată corpul 
din cap până în picioare: explicat religios, acela este 
răspunsul divin primit de credincios. Este certificat 
ştiinţific faptul că toate organismele planetei 
detectează şi absorb semnalele electromagnetice 
ale mediului dar le şi răspund prin arcurile reflexe 
descries de noi, investigaţiile demonstrând că la 
oameni fenomenul de comunicare e în principal pe 
meridianele acupuncturii; contemplarea 
îmbinându-se fericit cu meditația. Fapt remarcabil, 
percepţia extrasenzorială şi-a avut timpurile de 
glorie în societăţile aşa-zis primitive sau la 
popoarele în curs de dezvoltare tehnologică. 

Homer69, primul poet European a închinat 
Gaeii un imn: “Voi cânta pământul, mamă 
universală cu temeinice aşezări, străbună venerabilă 
care hrăneşte pe solul său tot ce există. Ţie ţi se cade 
să dai viaţa muritorilor şi să le-o reiei. Fericit acela 
pe care tu-l cinsteşti cu bunăvoinţa ta! El are totul în 
abundenţă. Pentru el, ţarina vieţii e grea de recoltă; 
pe câmpurile sale, turmele prosperă şi casa lui se 
îndestulează de bogăţii”. Mircea Eliade în studiul 
despre sacru şi profan descria că trăsătura 
esenţială a omului arhaic era dorinţa de întoarcere 
la origini, pentru a se regăsi într-o lume puternică, 
proaspătă şi curată, precum era în timpurile 
protoistorice ale continentului Mu și Atlantidei. 
Astfel, anticii au definit sacrul şi profanul: în secolul 
I î.C., jurisconsultul roman Trebastius Testa70, în 
prima carte a lucrării sale “Despre lucrurile sfinte”, a 
scris că “sacru este tot ceea ce e socotit ca fiind a 
zeilor” iar Macrobius71, în a treia carte a lucrării 

                                                 
68 Gherga Aureliu Eugen Florentin, 
http://origineagherga.blogspot.ro/ 
69 Homer este numele atribuit de vechii greci autorului legendar 
al Iliadei și al Odiseei, două poezii epice care sunt lucrările 
centrale ale literaturii grecești antice (Wikipedia). 
70 Gaius Trebatius Testa (fostul secol I î.Hr.) a fost jurist al 
Romei antice, familia provenindu'i din Elea. A fost protector al 
lui Cicero care i-a dedicat studii și la recomandat drept consilier 
juridic lui Julius Caesar. 
71 Macrobius Ambrosius Theodosius (385-430) a activat în 
anii de tranziție dintre imperiile Roman și Bizantin. E cunoscut 
pentru Commentarii in Somnium Scipionis, sursă pentru 
platonismul Evului Mediu și Saturnalia, un compendiu de texte 
religioase și obiceiuri străvechi; lucrarea De differentiis et 
societatibus graeci latinique verbi, s'a pierdut. 

“Saturnalia” a scris că “despre profan toţi sunt de 
părere că înseamnă ceea ce e în afara templului, 
departe de un loc sfinţit, departe de cult” (exemplu a 
dat Vergiliu72: “Departe, rămâneţi departe, voi cei 
profani - a strigat Sibila / Circe - nu vă apropiaţi de 
dumbrava sacră / unde e intrarea în Infern”). 
Concretizându'şi experienţa religioasă, mai strâns 
legată de viaţă, Marea Zeiţă legată de pământ 
pentru omul arhaic a devenit mai accesibilă, 
acumulând şi puteri cereşti; de altfel, în numeroase 
culturi încă se utilizează termenii de “ţara-mamă”, 
“limba maternă”, etc., deoarece în trecut Pământul 
era popular personificat ca “Maica Domnului” iar 
prin ceremonie - cuvânt arhaic - se înţelege şi în 
prezent oficierea unui act solemn (posibil derivat 
din străvechea solemnitate religioasă a nunţii Gliei 
cu Cerul, ce a fost anual sărbătorită în Epoca 
Pietrei)73. Apartenența eternului feminin, atât la 
actul Creației ca lumină, factor de informație 
primordială asociată unui mare arhitect și creator 
masculin, este pregnant descrisă în conștiința 
universală. 

Sinergetica încearcă în mod sistematic să 
găsească reguli din care să reiasă faptul că ordinea 
se stabileşte în procesele complexe. Imaginile sunt 
părţi integrante ale acestei tradiţii care reflectă 
ordinea şi haosul în competiţia lor pentru a 
coexista. Imaginile arată tranziţia de la una la 
cealaltă şi cât de complexă este această zonă de 
tranziţie. Gânditorul, încercînd să penetreze 
fenomenul natural cu înţelegerea sa, caută să 
reducă complexitatea la câteva legi fundamentale. 
Nu este tot el visătorul, aruncându-se în bogăţia de 
forme şi văzîndu-se ca parte integrantă a eternului 
joc al evenimentelor naturale? Ca şi când ele s'au 
simţit limitate într'un singur suflet, mintea artei şi 
mintea ştiinţei s'au despărţit: un Faust a devenit 
două jumătăţi - fiinţe dimesionale. Divergenţa pare 
ireversibilă şi ceea ce ambele laturi au promovat 
împreună, în timpul iluminismului, a devenit acum 
fără fundament ştiinţific.74 Dar cum, în anturajul 
filosofic al creaționismului ca sursă a lui Darwin, 
omul este o particulă holografică a spiritului 
universal, așa și percepția sa, influențată de 
gândirea credințelor mimetice contemporane, 
oscilează între etapele alchimice ale începutului și 
finalității sale. Să nu uităm că până și pe crucile 
călugărilor îngropați la mânăstirea Voroneț de o 
parte și de alta a ochiului divin triangulat se află 
luna și soarele...  

                                                 
72 Publius Vergilius Maro, (născut 15 oct. 70 lângă Mantua – 
mort pe 21 sept. 19 î.C. la Brundisium), considerat cel mai mare 
poet roman,  Eneida. 6:258. 
73 Gherga Aureliu Eugen Florentin, 
http://origineagherga.blogspot.ro/ 
74 https://fractalia.wikispaces.com/Aplicatii+ale+fractalilor 

http://origineagherga.blogspot.ro/
http://origineagherga.blogspot.ro/


218 vol. 28,  166-168| aprilie-mai-iunie, 2018 

 

Ioana SUCIU 

 
Creştinarea Angliei 
şi cuceririle nordice 
(secolele I-X) 

 

                                                                          
dată cu instalarea Imperiului Roman 
pe teritoriile Angliei (43-409), celţii, 
consideraţi primii locuitori ai acestui 

teritoriu, s-au contopit cu noua civilizaţie care 
stăpânea aproape întreaga Europă.  
 

 
 

Ocupaţia romană a urmat perioada în care 
celţii stăpâneau teritoriile Angliei şi a precedat 
invazia Anglo-saxonă. Dacă celţii şi saxonii erau 
popoare războinice, romanii au guvernat printr-o 
organizare superioară, axată pe civilizaţie. Ei 
doreau ca locuitorii să asimileze valorile latine şi 
stilul de viaţă latin. Astfel că invazia a avut un 
impact crucial asupra dezvoltării culturii şi 
civilizaţiei britanice prin introducerea cuvântului 
scris. Locuitorii teritoriului britanic au învăţat să 
scrie şi să citească, limba latină fiind utilizată la 
scară largă. Doar cei săraci au rămas vorbitori de 
limbă celtă, fără a învăţa să scrie şi să citească, în 
timp ce locuitorii oraşului care au avut 
oportunitatea de a frecventa şcoala au învăţat să 
vorbească şi să scrie în latină, sau chiar în greacă. 

Este o schimbare uriasă de cultură şi civilizaţie: de 
la triburi la organizarea urbană, de la cultura orală 
la cea scrisă, de la analfabetism la vorbirea şi 
scrierea în cel puţin o limbă sau mai multe 
învăţate recent (latina, greaca). Aşezările celtice 
tribale au fost, treptat, dezvoltate şi modernizate, 
şi astfel s-a ajuns la construirea de oraşe. Pentru a 
se putea deplasa în teritoriu şi pentru a putea 
cuceri spaţii din ce în ce mai vaste,  romanii 
construiau, în primul rând, drumuri, iar apoi 
aşezări fortificate, în interiorul cărora se întindeau 
taberele lor (castra).  

 
Aşadar, localităţile engleze ale căror nume se 

termină în -chester sau –cester au fost, în timpul 
cuceririi, tabere romane (Gloucester, 
Manchestern, Lancaster). În oraşele fondate, 
existau băi publice cu apă curentă, temple şi foruri 
(principalele pieţe publice). Oraşele în care erau 
aduşi coloniştii erau numite coloniae. Oraşele mai 
mari, în care locuitorii aveau cetăţenie romană 
erau numite municipia, iar civitas erau vechile 
capitale tribale ale celţilor prin intermediul cărora 
Imperiul organiza populaţia celtică din mediul 
rural. În afara oraşelor au început să apară mari 
ferme numite villas unde locuiau britanicii bogaţi. 
Fiecare astfel de locuinţă avea muncitori, servitori 
şi sclavi, însă avea anexe sau un corp de clădire 
special (uneori mai apropiat de oraş) pentru 
stăpânul fermei şi familia sa. În timp ce unii 
cetăţeni locuiau în aceleaşi tipuri de colibe, cei 
bogaţi locuiau în astfel de construcţii. Londra a 
devenit capitala Angliei şi era cel mai important 
centru comercial din nordul Europei. A fost 
distrusă în anul 60 de conducătoarea celţilor, 
Boudicca în timpul răsculării acestui popor 
împotriva ocupării romane, însă a fost reconstrută 
în următorii 10 ani, dezvoltându-se cu rapiditate. 
În locuinţele din oraşe exista încălzire, străzile au 
fost pavate şi s-au înfiinţat şi magazine. Imperiul 
Roman, sub conducerea lui Julius Caesar, devine 
legătura dintre Anglia străveche şi cea modernă. 

O 
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Dacă ar fi să definim printr-un singur perioada 
guvernării acestui Imperiu, termenul potrivit ar fi 
civilizaţie. În nordul Angliei mai exista un trib 
semi-sălbatic, briganţii, şi un alt popor celtic, 
picţii. Aceste triburi coborau din când în când spre 
sud, atraşi de bogăţia zonelor. Sudul şi centrul 
Angliei, însă, au fost presărate cu căsuţe specifice 
civilizaţiei latine. Religia nu putea fi un obstacol în 
procesul de romanizare. Romanii, deschişi către 
nou şi spre interculturalitate, acceptau zeii 
necunoscuţi de ei până atunci. În marile oraşe 
(Lincoln, York, Bath, Londra) au fost ridicate 
temple închinate lui Jupiter, Minervei, lui Mithras 
(zeu oriental răspândit în Imperiu, cultul său fiind 
semnalat şi în dacia romană). În anul 391 
creştinismul devine religie de stat, însă acesta este 
ameninţat de o întreită criză: economică, 
religioasă şi militară. Lupta dintre păgânism şi 
creştinism îi dezbină pe împăraţi şi cetăţeni. În 
Anglia această criză ajunge mai greu, secolul al IV-
lea reprezentând în această ţară apogeul culturii 
romane. Cu timpul, picţii şi scoţii devin mai 
îndrăzneţi şi fac incursiuni în Britania romană, 
astfel că saxonii sunt chemaţi în ajutor. După cum 
afirmă Beda Venerabilul, un călugăr şi învăţat 
cronicar anglo-saxon ce a trăit între 672-735, când 
s-au vazut pe teritoriul Angliei, atraşi de bogăţia 
acestei ţări şi de instabilitatea ei socială, năvăli-
torii germani devin din ce în ce mai numeroşi, iar 
descoperirile arheologice atestă amploarea 
evenimenteleor: „Edificiile publice şi cele 
particulare au fost doborâte, preoţii ucişi în faţa 
altarelor... Dintre acei care au putut fugi, unii au 
fost prinşi în munţi şi masacraţi; alţii, înfometaţi, 
s-au predat şi, dacă nu erau omorâţi pe loc, 
deveneau sclavi. Iar alţii, cu inima îndurerată, au 
fugit peste mări. Ultimii rămaşi au dus o viaţă 
nenorocită printre stânci şi munţi”75.  

 
Procesul de cucerire a Angliei de către saxoni 

au fost unul lent şi s-a petrecut după anul 430, 
aceştia instalându-se şi stăpânind teritoriul până 
în secolul al VIII-lea. Creştinii din Anglia s-au 
răsculat împotriva păgânilor anglo-saxoni şi 
picniţi conduşi de sfântul Germanus, episcop de 
Auxerre. In secolul al VI-lea, regele Arthur obţine 
şi el victorii împotriva păgânilor. Însă cucerirea 
nordică (normanzi, angli, saxoni) nu a putut fi 
oprită. Pentru impactul pe care l-a avut (limba 
engleză fiind o limbă germanică), poate fi 
considerată o a doua cucerire latină. Dacă din 
limba latină nu au rămas decât puţini termeni, 
aceştia fiind din domenii ştiinţifice, limbile vorbite 
de popoarele nordice au avut un impact deosebit 
ce a rezistant în timp. Saxonii şi anglii au 
temperamente vulcanice, sunt înalţi, cu pielea 

                                                 
75 Maurois, André, Istoria Angliei, Editura Politică, 

Bucureşti, 1972, p. 50; 

deschisă la culoare, blonzi şi cu ochii albaştri. În 
timpul invaziilor, ei acordă puţină importanţă 
vieţilor omeneşti. Pentru ei războiul este o 
adevărată plăcere, iar cucerirea şi stăpânirea 
teritoriilor sunt pe primul loc. Femeia este 
considerată castă, iar căsătoriile au un loc aparte 
în viaţa socială. Bărbaţii sunt loiali grupurilor din 
care fac parte, iar religia este, de asemenea, o 
parte importantă a vieţii lor. 

 

 
 

Anglii se stabilesc în Mercia, Northumbia şi 
Anglia de Est, iar saxonii  în Essex, Wessex şi 
Sussex. Micile cetăţi romane vor fi părăsite, iar 
germanii, obişnuiţi cu stilul lor de viaţă, îşi vor 
construi case din lemn, paie sau lut şi se vor ocupa 
cu agricultura. Principala formă de organizare era 
familia, iar un sat era compus din 10-30 de familii. 
Teritoriile vor fi bine delimitate, acestea purtând 
numele de shires, si sunt conduse de reprezentanţi 
oficiali, numiţi reeve (numele sheriff  din engleza 
actuală, provine din engleza veche, anglo saxonă, 
fiind o prescurtare a shire reeve – administratorul 
local al terenurilor). Nobilul era proprietarul 
pamânturilor şi al conacului din sat. Anglo-saxonii 
erau păgâni şi credeau în zei precum Odin, Thor, 
Freya (termeni care care, mai târziu, reprezintă 
sursa de formare a cuvintelor ce denumesc zilele 
săptămânii: Thursday, Friday). Preoţii anglo-
saxoni nu erau numeroşi, iar organizarea lor nu 
era foarte bună. Astfel că a existat puţină 
rezistenţă în momentul introducerii 
creştinismului în Anglia.  



220 vol. 28,  166-168| aprilie-mai-iunie, 2018 

 

După aproximativ 150 de ani, în Angia anglo-
saxonă are loc un proces ce începuse încă de când 
stăpâneau romanii aceste teritorii: creştinarea. 
Misionarii sunt veniţi din ţările celtice, din Irlanda, 
şi alţii sunt veniţi din Roma. Biserica Romei se 
bucura încă de prestigiu, iar în satele anglo-
saxonie, aceşti misionari au fost primiţi cu 
acceptare sceptică sau chiar cu respect. În Irlanda, 
triburile celtice fuseseră convertite la creştinism 
de către romanii instalaţi în teritoriu în timpul 
cuceririi romane, fondându-se numeroase 
mănăstiri în acele zone. Sfinţii acestor mănăstiri 
pornesc în pelerinaje şi îi convertesc şi pe celţii 
din Scoţia, iar Ţara Galilor rămâne şi ea creştină 
după căderea Imperiului Roman. În aceste zone: 
Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda se formează o 
biserică naţională, îndependentă de biserica 
romană, slujbele fiind săvârşite în limba 
poporului, iar nu în limba latină. O ată diferenţă 
era că Sărbătorile Pascale erau stabilite după 
obiceiuri vechi, astfel că Paştele romanilor nu 
coincidea cu cel al celţilor din aceste regiuni. Însă 
şi ei erau creştini, existau preoţi şi călugări ce 
trăiau izolaţi şi în rugăciune, se săvârşea taina 
botezului pentru adulţi pe malul râurilor şi se 
propovăduiau aceleaşi ideologii cu cele ale 
creştinilor din Roma. Legenda spune că Papa 
Grigore cel Mare, aristocrat roman, trecând prin 
târgul de sclavi din Roma, observă tineri cu părul 
blond şi pielea albă, şi întreabă despre originea 
lor. I se spune că sunt  anglii din Britania, iar Papa 
remarcă: „Non Angli, sed Angeli. Au feţe de îngeri şi 
ar trebui să stea  alături de îngerii din cer”76. În 
Anglia, regele din Kent (cu capitala la Canterbury) 
se căsătorise cu fiica cea creştină a regelui din 
Paris. Regele se converteşte la creştinism, îşi 
numeşte episcopi şi arhiepiscopi în Anglia. 
Tempele păgâne, însă, nu sunt dărâmate, 
creştinarea se face pas cu pas, prin cuvântări, prin 
simboluri inserate în vechile biserici. Dacă acele 
construcţii sunt bune, ele nu sunt dărâmate, ci 
stropite cu agheasmă şi transformate, în timp, în 
lăcaşuri de cult creştine.  

 
Canterbury rămâne de atunci capitala 

religioasă a Angliei. Sfântul Augustin, primul 
arhiepiscop de Canterbury şi primul primat (cel 
mai înalt grad în ierarhia veche a bisercii creştine) 
al Kentului este trimis de Papa Grigore să 
contribuie la procesul de creştinare a Angliei. El 
întemeiază catedrala monastică la curtea regelui, 
în Canterbury, fiind ctitorul acestei catedrale de 
dimensiuni impresionante. Aici, călugării se 
retrăgeau pentru studiu şi meditaţie, sau copiau şi 
ilustrau manuscrise. Astfel, sunt păstrate multe 
dintre cele mai de preţ informaţii din Antichitatea 
teritoriilor engleze, astfel de manuscrise putând fi 

                                                 
76 Maurois, André, Istoria Angliei, ..., op. cit., p. 62; 

considerate „monumente de artă antică, 
medievală şi renascentistă77”, pentru scrierea dar 
şi finisarea lor în forma finală fiind depusă o 
muncă imensă, realizată de călugări, copişti, 
pictori decoratori şi legători. Cu timpul, mai als în 
finalul Evului Mediu, astfel de scrieri (create la 
început în mănăstiri şi catedrale, dar mai apoi şi în 
spaţii laice) devin „cronici istorice care (...) exaltă 
puterea şi gloria seniorului, sunt obiecte de preţ 
oferite cadou în împrejurări oficiale, dar de nuntă, 
moştenire urmaşilor”78.  

 

 
Aşadar, Catedrala din Canterbury, alături de 

celelalte spaţii mănăstireşti, devine un spaţiu nu 
doar religios, ci şi cultural şi istoric. Ea poartă 
semnele cuceririi normande din 1066, clădirea 
iniţială fiind reconstruită urmând ca, mai târziu, 
aceasta să fie mărită şi mai mult. De asemenea, în 
1077, în Evul Mediu, aici este ucis arhiepiscopul 
Thomas Becket, iar patru ani mai târziu, o parte 
din construcţie este distrusă de un incendiu. 
Valuri de pelerini vin la mormântul 
arhiepiscopului, iar pe zidurile catedralei stau 

                                                 
77 Ion, Gănguţ, „Cartea noastră cea de toate zilele”, în 

Asachiana, vol7/2017,  p 18; 
78 Ibidem, p. 21; 
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mărturie picturi în care sunt ilustrate vindecările 
miraculoase ce au avut loc în acest spaţiu sacru. 
Mormântul lui Thomas Becket este adăpostit de o 
capelă special construită în acest scop, în 
interiorul căreia este expusă coroana din aur a 
sfântului, obiect recuperat în urma măcelului din 
1077. Catedrala combină diferite stiluri 
arhitecturale, fiind îmbunătăţită şi extinsă în 
diferitele perioade ale istoriei. Stilul gotic, inspirat 
din cel roman, stilul normand, apărut mai târziu, 
dar şi fundaţiile vechi saxone sunt dovezi 
grăitoare a istoriei bogate ale acestui teritoriu. 
Catedrala reprezintă un loc de pelerinaj până în 
zua de astăzi, fiind inclusă în patrimoniul cultural 
mondial UNESCO, ea este dedicată acum sfinţilor 
şi martirilor moderni. Grav avariată şi 
reconstruită de nenumărate ori de-a lungul 
istoriei, în funcţie de popoarele care stăpâneau 
teritoriile Angliei (ultima restaurare având loc în 
1834), a rezistat în timp, iar acum este un 
important edificiu religios, dar şi o atracţie 
turistică pentru oamenii de pretutindeni care vin 
să cunoască zonele importante ale acestei ţări, ce 
încă poartă amprenta trecutului zbuciumat. 
Păstrată cu grijă, catedrala îi întâmpină cu porţile 
larg deschise pe toţi cei dornici să intre în 
atmosfera de mult trecută, însă cu o mare 
încărcătură istorică, spirituală şi culturală. 

 
Aşadar, începând cu secolul al VIII-lea, 

întreaga Anglie este convertită la creştinism. 
Episcopii şi arhiepiscopii sunt sfătuirtorii regilor 
iar ei, la rândul lor, susţin monarhia. Sunt 
întemeiate biserici noi, iar pentru menţinerea 
echilibrului, episcopii englezi solicită întervenţia 
papei de la Roma de câte ori este nevoie, Anglia 
găsindu-şi şi ea locul în cultura latină şi creştină. 
Preoţii şi călugării merg în pelerinaje la Roma. 
Tiparul cultural al acestei perioade, pe lângă 
războinicul anglo-saxon de la începutul invaziei şi 
bardul ce recita poeme eroice la curtea regelui, 
inspirate din cultura anglilor şi saxonilor (cum ar 
fi poemul Beowulf) este şi preotul creştin, 
important în viaţa societăţii, atât din punct de 
vedere religios, intelectual, cât şi din punct de 
vedere politic, el transmiţând dorinţele regelui şi 
ajutându-l în a conduce oamenii. Pelerinul şi 
monahul sunt alte tipare culturale ale secoleleor 
7-8. Originile limbii engleze pot fi localizate în 
perioada în care aceste triburi germanice s-au 
instalat în aceste teritorii. Astfel, s-a format 
engleza veche, însă 85% din termenii formaţi nu 
se mai păstrează în engleza modernă. 

 

 
 
În secolele VIII-IX, echilibrul instaurat în 

Anglia este tulburat de noi valuri de „păgâni” sau 
„piraţi”, aşa cum erau ei numiţi, ce veneau din 
nord: vikingii. Aceştia jefuiesc mănăstiri, îi 
masacrează pe călugări şi, de-a lungul timpului, 
ajung până în Canterbury şi Londra. Triburile 
nordice, care locuiseră până acum în Norvegia, 
Suedia şi Danemarca, erau şi ele păgâne, influenţa 
Romei antice nefiind atât de mare pentru ei. 
Ascultau de un şef de bandă, iar lupta sau viclenia 
erau pentru ei modalităţi de cucerire. Aveau 
corăbii cu vâsle, şi a fost nevoie de secole de 
studiu şi expediţii pentru a descoperi perioadele 
de timp prielnice navigaţiei, metodele de a face 
faţă intemperiilor de pe mare şi pentru a se 
deplasa, de la un spaţiul la altul, folosind corăbiile 
lor înguste şi lungi, cu un singur catarg, pe care 
flutura steagul roşu.  

 
 Cu timpul, vikingii au dobândit supremaţia pe 

mare, ajungând în Rusia, Irlanda, Scoţia şi 
Groenlanda. Primele atacuri ale danezilor au fost 
îndreptate împotriva mănăstirilor singuratice, în 
care călugării, prin bunăvoinţa creştinilor, 
adunaseră aur şi giuvaiere. Inclusiv catedrala din 
Canterbury suferă mari dstrugeri în perioada 
acestei invazii. Regii saxoni organizau cu greu 
masele de ţărani pentru a lupta (cu furci şi ţepuşe) 
împotriva invadatorilor care mânuiau cu dibăcie 
topoarele de război şi îşi formau cu agilitate 
tactica de luptă. Oamenii din suita regelui erau şi 
ei puţin numeroşi, iar saxonii nu aveau oraşe 
fortificate. Prima pătură de militari din Anglia 
saxonă a început să fie organizată, întrucât Irlanda 
fusese deja cucerită. Este important de menţionat 
faptul că, dacă în secolul al VII-lea în Anglia 
existau 7 regate (ce formau Heptaria): Mercia, 
Northumbria, Anglia de Est, Wessex, Essex, Sussex 
şi Kent, în secolul al VIII-lea mai subzistă 3: 
Northumbria, Mercia şi Wessex. Iar în secolul al 
IX-lea, rămâne doar regatul Wessex condus de 
Regele Alfred, celelalte regate fiind treptat 
cucerite de vikingi.  
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Impreiul Roman, promotor al creştinătăţii, iar 
apoi cucerirea anglo-saxonă, urmată de instalarea 
vikingilor în aceste teritorii au determinat 
numeroase transformări în limba, cultura şi religia 
Angliei, dezvoltarea aceteia nefiind una lineară, ci 
presărată cu schimbări de la o perioadă la alta. Cu 
toate acestea, vestigiile antice, catedralele şi 
informaţiile preţioase cu privire la stilul de viaţă al 
oamenilor de pe aceste teritorii sunt păstrate până 
în ziua de astăzi: poemul eroic Beowulf, creat în 
engleza veche de către anglo-saxoni, Catedrala din 
Canterbury construită sub influenţa Impreiului 
Roman sau miturile celtice despre legenda regelui 
Arthur şi cavalerii Mesei Rotunde sau despre 
vrăjitorul Merlin au o influenţă mare în 
dezvoltarea culturii vestice a Europei, fiind dovezi 
clare despre ceea ce s-a întâmplat pe aceste 
teritorii înaintea erei noastre, dar şi câteva secole 
după Cristos. 

 

Bibliografie: 

 
1. Gănguţ, Ion, „Cartea noastră cea de toate zilele”, 

în Asachiana, vol7/2017, pp. 18-22; 

2. Berndl, Klaus; Hattstein, Markus; Knebel, 

Arthur, Udelhoven, Hermann-Josef, Istoria 

ilustrată a lumii – National Geographic, Editura 

Litera, Bucureşti, 2013; 

3. Câmpeanu, Ilieş (coord. proiect), Istoria – 

Oameni, fapte, epoci – Antichitatea şi Evul 

Mediu, Editura Litera, Bucureşti, 2010; 

4. Culea, Mihaela, The Histoy of English Culture 

and Civilisation, editura Alma Mater, Bacău, 

2009; 

5. Singh, Ishtla, The History of English – A 

Student’s Guide, Hodder Education, London, 

2005; 

6. Grant, Michael, The Army of the Caesar, M. 

Evans&Company, Inc, New York, 1974; 

7. Berstein, Serge; Milza, Pierre, Istoria Europei, 

Institutul European, Colecţia „Sinteze”, 

Bucureşti, 1997; 

8. Carpentier, Jean; Lebrun, François, Istoria 

Europei, editura Humanitas, Bucureşti, 1992. 

9. Maurois, André, Istoria Angliei, Editura Politică, 

Bucureşti, 1972. 

 

 

Webografie: 

 
 https://jurnalspiritual.eu/arhitectura-lumii-

catedrala-din-canterbury/; 

 https://www.crestinortodox.ro/biserica-

lume/catedrala-canterbury-67500.html; 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_din_Cant

erbury; 

 https://www.youtube.com/watch?v=_2sM9f-

DrKk; 

 http://www.drshirley.org/geog/geog25.html; 

 www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusi

c/10588016/The-history-girls-Canterbury-

Cathedrals-first-girls-choir.html; 

 http://www.medievalarchives.com/2012/08/17/hi

story-channels-scripted-series-vikings/.  

 
 
 

 
 

https://jurnalspiritual.eu/arhitectura-lumii-catedrala-din-canterbury/
https://jurnalspiritual.eu/arhitectura-lumii-catedrala-din-canterbury/
https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/catedrala-canterbury-67500.html
https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/catedrala-canterbury-67500.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_din_Canterbury
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_din_Canterbury
https://www.youtube.com/watch?v=_2sM9f-DrKk
https://www.youtube.com/watch?v=_2sM9f-DrKk
http://www.drshirley.org/geog/geog25.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/10588016/The-history-girls-Canterbury-Cathedrals-first-girls-choir.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/10588016/The-history-girls-Canterbury-Cathedrals-first-girls-choir.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/10588016/The-history-girls-Canterbury-Cathedrals-first-girls-choir.html
http://www.medievalarchives.com/2012/08/17/history-channels-scripted-series-vikings/
http://www.medievalarchives.com/2012/08/17/history-channels-scripted-series-vikings/


Primãvara 2018  | Contact international 223 

 

Aurel ISTRATI 
 
 

Evadările lui  
Cristinel C. Popa în imaginar 
 
 

e întrebăm adeseori, ce alte modalități 
de comunicare avem la îndemână în 
absența cuvintelor. Răspunsul ni-l dă 

matematicianul Cristinel C. Popa79, poet și pictor 
care, pentru a-și însuși gramatica picturii, s-a 

                                                 
79

 Poet, pictor, jurnalist, matematician. Licențiat în 

mathematică. n 2016 a terminat cel de-al doilea an de master la 
Facultatea de Matematică din Iași, Universitatea Al. I. Cuza, 
specializarea Matematică Didactica și de Cercetare. De 
asemenea, este absolvent al Scolii Populare de Arte Titel 
Popovici, din Iași. In 2015, expoziție personală la Galeria 
SPATP Iași și participant la expoziții colective de pictureă la 
diferite galerii din Iași. Membru al Asociației Artiștilor Plastici 
Iasi și International Artists iArt. Expoziții: 2017 - International 
Artists (iArt) collective exposition - Autumn Saloon - 8-20 
november; 2017 - Uniunea Artistilor Plastici - "Identități 
ieșene" collective exposition - 11 october - 15 november; 2017, 
11-18 october, TopArt Gallery: Autumn Saloon of Art Iasi - 
Plastic Artists Asociation, Iași (Salonul de Toamna al Asociației 
Artiștilor Plastici, Iași); 2017, 1-10 september, Theodor Pallady 
Gallery, Iași, Romania, expoziție în colaborare cu Daniela 
Isache, 2016-personal expozition - Cristinel C. Popa, at SPATP 
Gallery, Iași. 2015 - Gallery - Hall Ana Aslan, Cultural 
Multimedia Center for old persons, Iași, Romania. 2016-2015-
2014, participări la expoziții la SPATP Gallery, Iași. Iată și 
câteva din premiile pentru pictură primite de Cristinel C. 
Popa: 2017 - Prize for painting - Uniunea Artiștilor Plastici - 
"Identități ieșene" - collective exposition - 11 october - 15 
november; 2017 - Mention at Autumn Saloon of Art Iasi - 
Plastic Artists Asociation, Iași; 2015 - Premiul I (First Prize) at 
Jurnal de atelier Exposition, SPATP Iasi, România. Din 2017 
este membru al Asociației Artiștilor Plastici Iași, iar din 2016 
membru al – iArt - International Artists Asociation.  
Este jurnalist din 1998. Câștigător al "Premiului special pentru 
reportaj" decernat de Clubul Român de Presă. Nominalizat cu o 
anchetă într-un material de sinteză apărut sub egida 
Parlamentului European. Instituții media unde a fost angajat 
sau la care a colaborat:Jurnalul Național, România Liberă, 
Cațavencu, Opinia studentească, Ieșeanul (Media Pro), 
Libertatea, Evenimentul Zilei, Național, Penthouse, Universul, 
Flacăra, Monitorul, Obiectiv, Dacia literară. Poet valoros, cu 
poeme publicate în revistele literare: Bucovina literară, 
Oglinda, Contact Internațional, Vatra Veche, Citadela, Porto-
Franco, Aisberg, Lohanul. A câștigat premiul pentru poesie 
(2012) acordat dupa 10 ani de Editura Contact Internațional, 
distincție primită de-a lungul anilor de personalități precum: 
poetul Ion Alexandru Angheluș, poetul academician Liviu 
Pendefunda, poetul Nichita Danilov, Souleiman Awwad, 

așezat “înfometat” de cauză în banca clasei 
profesorului în arte plastice Dorin Lehaci. După ce 
a învățat-o (absolvind “Școala Populară de Arte 
“Titel Popovici”) a încercat să-și construiască și 
propria lui gramatică. 
 

 
 
 Lucrul acesta îmi amintește de ceea ce spunea 
Johannes Itten, în cartea sa Kunst der Farbe (Arta 
culorii), el asemuia aici profesorul cu o căruță care 

                                                                         
Antoanette dell' Art, Luigi Attardi, George Gavrileanu. Apariții 
editoriale: în 2013 îi apar volumele de poezii "In numele 
tatălui", Editura Junimea și "Vagabondul stelar", Editura 
Contact internațional. In 2015 publică volumul de versuri 
"Matematica iubirii", la Editura Tracus Arte, București. In 
cursul acestui an îi va apărea un nou volum de poezii la Editura 
Cartea Românească.  

 

N 
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te duce însă pe un drum cunoscut, abia când te dai 
jos din căruță, îți afli propriul drum. Artistul, un 
poet subtil, caută să se vadă pe sine într-o seamă 
de imagini ce vorbesc despre lumea înconju-
rătoare, dar și despre universul său lăuntric. |n 
arta sa, Cristinel C. Popa accede și către abstract 
deoarece, spune el, prin lucrările de acest fel, are 
multă libertate de a-și da frâu liber imaginației și 
de a se elibera de constrângerile figurativului. Cu 
toate acestea, nu renunță la figurativ, însă este 
vădit faptul că, simplificările pe care le propune în 
construcția imaginii, vorbesc de la sine despre 
evadările sale în imaginar. Mă gândesc la ilustrația 
cărții sale de poezii “Matematica iubirii”, cât de 
intim legată este imaginea de pe copertă cu 
metafora poetică.  
 

 
 

IT: Talent relevat în mod clar 
Ut pictura poesis (Și pictura e poezie). Cât adevăr 
respiră din această reflecție latină, care ne duce cu 
gândul că artele de fapt au multe puncte de 
convergență. Dincolo de limbajul propriu, ele 
comunică unele cu altele, ca și în arta lui Cristinel 
C. Popa. Temele sale sunt diverse, ele evocă lumea 
în linie și culoare, reconstruind-o pentru a ne-o 
face mai bună. Lucrări precum “Life sky”, “Dark 
side of the moon” sau “Storm” stau mărturie cu 
privire la originalitatea și valoarea artei sale. Ele 
nu vizează o lume materială, sunt mereu 
îndreptate către esențele spirituale ale acesteia. 
De aceea, creația sa are o ținută estetică modernă, 
în care, alături de expresionism, suprarealism și 
alte experiențe vizuale, pe care artistul le încearcă, 
își face loc și ludicul. Este o pictură a unui poet 
care și-a umplut buzunarele cu culori și a ieșit în 
lume să o descopere și să ne-o reveleze, zugrăvind 
astfel lumea aceasta atât de divers exprimată. Se 
poate spune că poetul Cristinel Popa a făcut deja 
primii pași spre lumea consacrată a artei! Cred că 
iubitorii de artă își pot îndrepta cu încredere 

privirile către valoroasele sale opere. (Aurel 
Istrati80, membru UAPR din 1990) 
 

 
 

                                                 
80

 Pictor, critic de artă și muzeograf principal la Palatul 

Culturii din Iași. S-a născut la Bălți, Basarabia, în 1942. A 
absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iași la clasa 
profesorului Dan Hatmanu și Institutul de Arte Plastice 
“Nicolae Grigorescu” din București, la clasa profesorului Marin 
Gherasim. I-a avut ca profesori pe Dinu C. Giurăscu șI Andrei 
Pleșu (Istoria artei). Muzeograf principal la secția Pictură a 
Complexul Național Muzeal “Moldova” Iași din 1990. Este 
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1990.  
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