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Hermeneutica 
Cuvântului 
 
  

Gândul meu nu este aici pentru a'i învăța pe alții  
ce metodă trebuie să urmeze fiecare  

pentru a'și conduce bine rațiunea,  
ci numai de a arăta în ce fel  

m'am străduit să o conduc pe a mea. 
Réné Descartes,  

Discours de la méthode 
 

umultul vieții cotidiene ne răpește prea 
mult din plăcerea de a admira minunile 

lumii în care trăim. Informația care a constituit 
softul dezvoltării fiecărei molecule sau 
complexelor regnurilor printre care hălăduim zi de 
zi se datorează, cum am mai afirmat, luminii 
inițiale. Întreaga cultură, arta în diversele ei forme 
de exprimare, reprezintă cumulul conștienței 
noastre din cele trei arcuri reflexe proprii acestui 
tărâm. Ecosistemul pământului se reflectă concret 
ori abstract, vizibil sau invizibil în operele 
civilizațiilor. Iar noi, participanți la etape ale 
Creației, mulțumim mereu Marelui Arhitect al 
Universului, Mare Anonim pentru misterul vieții, 
pentru existența Lui și a noastră. 

În marea sala a adevărului din templul lui 
Osiris erau așezați patruzeci și doi de zei care 
aveau misiunea să pună patruzeci și două de 
întrebări sufletului despre viața trupului material 
în care a sălășluit. Moise a preluat aceste întrebări 
și le-a reformulat în cele zece porunci, 
nemodificând esența pentru pământenii  ce 
ființează în lumea noastră. Acestea sunt cunoscute 
și în scrierile sacre ale continentului Mu, ele fiind 
nu porunci ci întrebări. Ele vin, deci, de la Zeul 
Suprem al Universului și sunt amintite ca fiind 

inspirate de către Hermes (Diodor din Sicilia1) 
încredințate lui Menevis egiptenilor, de Zeus 
regelui Minos cretanilor, de Apollo lui Lycurg 
lacedaemonilor, lui Zaratustra de la Duhul cel Bun 
arienilor, lui Zamolxe de zeița Hestia geto-dacilor 
și lui Moise de la Iahve. Ruinele akkadiene din 
Babilon relatează despre creație și cum a realizat 
Dumnezeu universul și toate ființele care'l 
populează cât și forțele ce controlează Cosmosul2. 
Scrierile preotului Amenemopet din Theba sunt 
identice cu pildele lui Solomon din Biblie, deși sunt 
scrise cu multe sute de ani înainte ca regele 
Solomon să se fi născut. Cunoscând erudiția 
acestuia sunt convins că el avea cunoștință de 
învățăturile doctrinei monoteiste aduse de Toth 
din Atlantida și a respectat tradițiile osiriene, 
inclusiv în simbolistica reflectată în marea sală a 
adevărului, la construcția templului din Ierusalim 
(să amintesc doar cele două coloane cu ornamente 
și nume identice din porticul templului care 

                                                 
1 Diodor din Sicilia (n. cca. 80 î.C — d. 21 î.C.), istoric roman de 
origine greacă. A scris „Biblioteca Istorică” în 40 de cărți 
(păstrată fragmentar), cuprinzând date de la origini până la 
Iulius Caesar. Informația citată este din Bibliotheca historica, 
1746, I,94,2. 
2 James Churchward, Simbolurile sacre ale continentului Mu, 
Vestala, București, 2001 
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simbolizează acțiunea celor patru forțe creatoare 
primare regăsite în religia continentului Mu3). 

Arheologia a scos la lumină o seamă de 
istorisiri ale potopului. Potopul e pomenit în 
vechile scrieri caldeene, chineze, mexicane, 
greceşti, egiptene şi feniciene, iar mai recent în 
tradițiile Sudanului, la indigenii din Alaska, din 
Hawaii, din Groenlanda, din Sumatra, Borneo, 
Polinezia, Micronezia, Melanezia, Noua Guinee, la 
tribul Batac etc. Dintre toate tradiţiile, nici una nu 
e atât de generală, atât de răspândită pe pământ… 
ca tradiţia potopului4. Toate variantele 
mărturisesc că a fost un potop de ape pe pământ, 
care a nimicit omenirea și că mijlocul de salvare a 
fost o corabie, numărul oamenilor salcați fiind de 
opt. Arheologia a scos la suprafaţă mai multe 
tăbliţe de teracotă, pe care sunt relatări în legătură 
cu potopul (la Ninive între anii 1845-1847  
într'unul din palatele lui Sanherib): „Corabia s'a 
oprit pe muntele Nisir. Eu am trimis un porumbel, 
şi el s-a dus. Porumbelul a mers şi s-a întors şi un 
loc de odihnă nu a găsit şi s-a reîntors”. George 
Smith a descoperit la Ninive în anul 1873 o imensă 
bibliotecă cu 30.000 de tăbliţe şi cilindri5, care au 
aparţinut colecţiei împăratului Asurbanipal, 668-
626 î.C., ultimul mare înpărat al Asiriei. O tăbliţă 
afirmă că toată omenirea a fost nimicită de potop 
din cauza păcatelor, cu excepţia celor care s-au 
refugiat în corabia unuia numit Phitutroth, 
împreună cu câteva animale. Potopul ar fi durat 
şapte zile, iar după ce s'a terminat cei din corabie 
au dat drumul la trei păsări ca să cerceteze 
pământul: un corb, o rândunică şi un porumbel. 
Tot atunci s'a descoperit și poemul despre 
Ghilgameş. În rândurile 132 şi 133 din acest poem 
se spune: „Am privit deasupra apelor, era linişte,/ Şi 
toată omenirea era întoarsă în ţărână”, 
asemănarea cu faptele relatate în Geneză fiind 
zdrobitoare.  

În toate culturile pământene regăsim aceeași 
relatare. Dar ceea ce m'a intrigat cel mai mult este 
ceea ce Churchward prezintă prin intermediul 
noului alfabet grecesc aranjat de Euclid în 403 î.C. 
pe când acesta conducea misterele. Descriind 
cursiv literele ce par a proveni din cuvinte ale 
limbii Cara Maya avem următoarea relatare 
istorică: α alpha – al (greu), pàa (a rupe), ha (apă) 
= apele erup din plin; β beta – be (a umbla), ta 
(unde, loc, câmpie, sol); γ gamma – Kam (a primi), 
ma (mama, pământ); δ delta – tel (adâncime, fund), 
ta (unde, loc, câmpie, sol); ε epsilon – ep (a 
împiedica, a opri), zil (a se plia, a erupe), onon 
(furtună); ζ zeta – ze (a lovi), ta (unde, loc, câmpie, 
sol) = lovesc pământul; η eta – et (cu), ha (apă)= cu 

                                                 
3 Stâlpii, ca simbol sacru, datează din vremile sutelor de mii de 
ani la construcția primului mare templu ce venera Marele 
Infinit, reprezentând puterea și stabilitatea 
4 Johannes Riem, Die Sintflut in Sage und Wissenschaft 
5 conform Enciclopediei Americane, din 1946, vol. 2 pag. 433 

apă; θ theta – thetheha (a se întinde, a se extinde), 
ha (apă) = apele se extind ; ι iota – io (totul, ce 
trăiește și se mișcă), ta (unde, loc, câmpie, sol) = 
peste tot ce e viață și se mișcă ; κ kappa – ka 
(depunere, piedică), pàa (a rupe, a împiedica) = 
cedează rezistențele; λ lambda – lam (a se 
scufunda, a dispare), be (a merge), ta (unde, loc, 
câmpie, sol) = scufundată este țara din; μ mu – Mu 
= Mu; ν ni – ni (punct, înălțime, culme) = numai 
vârfurile; ξ x – xi (a se ridica, a apare) = ies la 
suprafață; ο omicron – om (a se roti), ik (vânt), le 
(loc), on (a înconjura, a se roti în formă de cerc) = 
izbucnește vântul; π pi – pi (a se ridica) = și 
treptat; ρ rho – la (până), ho (a veni) = în cele din 
urmă vine; σ sigma – zi (rece, frig), ik (vânt), ma 
(pământ, mamă) = rece la suprafață; τ tau – ta 
(unde, loc, câmpie, sol), u (sol, vale, prăpastie) = 
unde erau văi sunt; υ ypsilon – u (sol, vale, 
prăpastie), pa (cisternă, cazan), le (loc), on (a 
înconjura) = acum prăpăstii, reci depresiuni în 
locuri cu vârtejuri; φ phi – pe (a veni), hi (nămol) = 
se formează nămol; χ chi – chi (gură, orificiu) = o 
gură; ψ psi – pe (a apare), zi (aburi) = se deschide, 
vapori; ω omega – o (acolo), mec (vârtej), ka 
(sediment, precipitat) = ies la suprafață sedimente 
vulcanice. Dacă ar fi să descriem în traducere 
liberă alfabetul grecesc din această perspectivă, 
am avea viziunea cataclismului care a impresionat 
omenirea pentru întreaga istorie a prezenței 
noastre pământene. Milioane de ani au trecut până 
la acest moment descris astfel: cu forță uriașă 
valurile se năpustesc asupra câmpiior, îneacă văile. 
Unde rezistă pământul se formează noi țărmuri. 
Apele lovesc uscatul și se revarsă pretutindeni unde 
este suflare și mișcare. În cele din urmă, totul 
cedează și țara mamă Mu se scufundă. Numai 
piscuri ies din apă. Furtuna vuiește până ce cerul se 
răcește. Unde erau înainte văi întinse, se căscau 
acum depresiuni și prăpăstii. La mijloc se află 
bancuri de mâl. Pământul se desface și din el ies 
aburi și sedimente vulcanice.6 Până și prezența 
pretutindeni în templele lumii a crucii grecești, 
reprezentând imperiul Mu pare a susține teoria 
marelui cercetător.  

Ceea ce este interesant este că scrisul pare a fi 
fost utilizat nu după potop ci înainte de potop. Pe o 
tăbliţă cu scriere cuneiformă se păstrează 
relatarea cu privire la Asurbanipal care avea mare 
plăcere să citească scrierile rămase dinaintea 
potopului. Oricum termenul e incorect, atunci a 
avut loc o catastrofă ce a cuprins, întreaga 
suprafaţă terestră, un cataclism însoțit de 
cutremure şi erupţii vulcanice, cu inundaţii, cu 
deplasarea uscatului, cu mişcări ale continentelor 
şi scufundarea unor întregi regiuni ale globului, 

                                                 
6 James Churchward, Mu, continentul dispărut, Vestala, 
București, 1998 
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precum au fost și continental Mu, mai apoi 
Atlantida. 

De ce am descris ziua împlinirii unor profeții? 

*** 

Orice se petrece în univers, de la particulele 
elementare și până la nivelul galaxiilor sau chiar al 
multiversurilor, totul este bazat pe repetiție. După 
modul de reacție a mentalului uman, al reflexelor 
prin care reacționăm la stimulii determinați de 
legile cosmice fizic, spiritual sau sufletesc, în 
termenii reîncarnărilor ori referitor la rotațiile în 
spirală ale unei galaxii, totul se repetă în mișcarea 
imprimată ciclic și evolutiv totodată. Cunoscătorii, 
mediumi ai astrologiei și cercetători ai 
spiritualității demonstrează vizionar energetic 
prezența civilizației terestre și de aiurea de multe 
milioane de ani. Mutațiile ADN-ului uman 
determină profunde și radicale transformări din 
cele mai necunoscute vremi. E vorba de viziunea 
asupra timpului în lumi vizibile sau paralele care 
se petrec într-o cascadă ideatică ce contrazice 
spațiul euclidian, cea în care gândurile noastre și 
influențele informației divine se întrepătrund între 
un presupus trecut și viitor. Pentru noi, 
repetitivitatea ciclului solar, a celui lunar etc 
determină într'o țesătură energetică actele noastre 
reflexe drept condiție esențială de viață umană. 
Așa încât trebuie acceptat faptul că microcosmosul 
ființei umane există în toate dimensiunile 
nacrocosmosului creat de Dumnezeu. De la 
cunoașterea sinelui prin meditație și receptarea 
informației universale dezvoltăm autocunoașterea, 
totul prin receptarea uriașului potențial energetic 
din univers, a frecvențelor vibraționale, sursă a 
tuturor tipurilor de unde, informația primordială a 
Creatorului în mijlocul căreia suntem un 
perpetuum mobile. Îmi imaginam în tinerețe 
universul material ca o roată invizibilă, o rotiță 
într'un angrenaj de rotițe destinice, fiecare 
învârtind multidimensional alte rotițe. Și mă 
întrebam cine pune în mișcare prima roată. 
Oricare prima roată trebuie să fie precedată de o 
alta. Dar prima? Ea nu depinde de o lume vizibilă. 
Dacă prima, cea care deține informația, este 
mișcată de o forță creatoare originală după un plan 
arhitectomic al unei inteligențe colosale, atunci 
suntem în contradicție cu știința atee. Mișcările 
atomilor sunt doar forțe secundare. Învățăm 
despre dualitatea particulă-undă. Undele, ce sunt? 
Cine le emite? Sunt cuante de energie. Ce este 
energia? O entitate emisă de ... ateul nu poate 
părăsi planul material. Forțele imateriale îl 
depășesc în logica sa îngustată de bariere. 
Influența și stimulii materiali îi domină 
reprezentările, omul fiind un conglomerat de 
conexiuni chimice, fără suflet, un haos. Am adunat 
științific dovadă după dovadă. Materia nu poate 

genera inteligență. Forțele care ne sălășluiesc 
depășesc planul fizic, nouă ca și tuturor ființelor. 
Originea mișcării este sufletul coordonat de 
înțelepciune spirituală. Inteligența poate genera 
materie. Deci ceea ce considerăm a fi materie este 
o emanație a unei inteligențe superioare, forța ce 
învârtește prima roată. Ceea ce vedem, auzim, 
gustăm, mirosim și pipăim este Materia 
Inteligenței. Până și particulele elementare în care 
se transformă trupul nostru la sfârșitul vieții nu 
mor ci se transformă devenind în planul divin 
componente ale altor forme de viață în lumea 
vibratorie a universului creat.  

Profeția constă în ciclicitatea acestui univers. 
Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se 
transformă7; greu de imaginat echilibrul între 
lumile vizibile și cele invizibile, între materie și 
antematerie, între chaos și cosmos, între 
informația luminică – energie și regnurile 
terrestre. Greu e pentru mulți să realizeze ce 
înțeleg prin noțiunea semantică de Dumnezeu... 

 

                                                 
7 Antoine Laurent Lavoisier 
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Sigmund FREUD   
                   

                                               

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

 Noi nu ne întâlnim întâmplător… 
Noi întâlnim doar acele persoane pe 
care deja le cunoaștem în 
subconștientul nostru. 

 Iubirea și munca – acestea sunt 
pietrele unghiulare care stau la baza 
omenirii. 

 Visele sunt drumul regesc spre 
inconștient. 

 Interpretarea viselor este drumul nobil spre cunoașterea activităților 
inconștiente ale minții. 

 De foarte multe ori visăm lucruri îngrozitoare, fără să simțim nici cea mai 
mică teamă. 

 Doar rareori visul este întruchiparea, am putea spune punerea în scenă, a 
unei singure idei. De cele mai multe ori, este vorba de o întreagă serie de 
idei, întrețesute una cu alta. 

 Telepatia este modul originar, arhaic, de comunicare între indivizi, mod 
care este înlocuit, în dezvoltarea filogenetică, de catre o metodă mai bună, 
comunicarea cu ajutorul semnelor receptate de catre organele de simț. 

 Logica visului pare ireproşabilă când trece fără a fi alterată în conţinutul 
visului, dar devine absurdă când, prin lucrarea visului, este transferată 
asupra altor materiale. Prezenţa unui calcul aritmetic în conţinutul visului 
vrea să spună, pur şi simplu, că un calcul asemănător se găsea printre ideile 
latente. Si acolo el era exact. Dar când îl regăsim apoi în visul manifest, în 
urma condensării factorilor săi şi a transferului operaţiunilor sale asupra 
altor materiale, el dă rezultatele cele mai extravagante. 
 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    
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Dafin Fior MUREȘANU 
 
 
 
 
 
 
 

Cutia 
 
 
 
 
 

ntr-o cutie stătea o altă cutie, iar în 
aceasta din urmă alta se aşezase. 
Până la capăt, a venit şi a patra, iar 

pe a cincea cu mâna mea am adus-o. În ea 
şade o lumânare cu două flăcări: când una 
arde, cealaltă se odihneşte! 

 
Nimeni nu ştie ce e-n cutia cea mare, 

unii cred că e beznă, că sunt paianjeni şi 
aer puţin, scorpioni şi făină de cedru sau 
cafeaua aceea numită Kopy Luvak din 
care, dacă iei cât între două degete, rămâi 
treaz o noapte polară. Alţii cred că-i tutun 
parfumat pentru o mie de pipe, gene false 
pentru păsări de pradă, sau doar urlete 
părăsite ale hienelor triste. 

 
Un pitic o duce dintr-un loc în altul, 

prin lume, are o hartă în palmă şi-i 
cunoaşte pe de rost toate tainele. Lui i s-a 
spus când şi unde o va deschide, când şi 
unde va apăsa pe butonul roşu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mâine va trece prin oraşul nostru, dar 

nici o frică să nu vă fie câtă vreme ard cele 
două lumânărele pe care le-am pus acolo, 
denestinsele! Ieşiţi noaptea şi-l veţi vedea 
pe cer pe pitic, sau prin iarbă, cum trage 
după el povara care până la glezne-i 
ajunge, iar atunci când vă va face semn să 
opriţi şi să-l luaţi lângă voi, nu-l umiliţi şi 
lăsaţi-l să aţipească după câtă oboseală a 
trebuit să îndure! 

 
Să nu vă miraţi că, atâta vreme cât 

doarme, cutia dispare în craniul lui, 
nimeni n-o poate atinge. 

 
El va coborî la Eboli, iar lumânările 

cele două vor fi lăsate să pască în voia lor. 
 

 
 

Î 
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Miriapodul 
 
 

âine e miercuri şi 1 martie. 
Peste puţin şi ziua aceasta se 
va retrage în „insectarul” cărţii, 

se va pietrifica şi va rămâne acolo până va 
dispărea cartea, iar umbra ei va 
supravieţui până la moartea ultimului om 
care-şi va aduce aminte de ea. 

Aşa se întâmplă cu toate zilele ale 
căror nume şi fiinţă trec prin mintea mea, 
iar apoi le adopt şi le las să zburde în altă 
lume. 

Aici voiam, de fapt, să vă aduc: nu se 
pietrifică nimic, lumea cealaltă există, ea 
este paradisul şi iadul la un loc, nu pe 
rând, ci la un loc, ameliorându-se unul pe 
celălalt. 

În ficţiune nu se cade ci se intră de 
bunăvoie, împins sau sechestrat, răpit sau 
răsplătit, viu sau mort. Un mucalit spunea 
că acolo se fac cele mai multe învieri. Vă 
aduceţi aminte de Lazăr, betanezul, 
fratele Martei şi al Mariei, prietenul bun al 
lui Iisus, pentru care a lăcrimat? 

Dumnezeule, ce poveste! Dincolo de 
înviere, iată şi o a doua minune care s-a 
petrecut: toate scenele de necrezut, 
chemarea lui Lazăr din mormânt, ieşirea 
lui, mişcarea în faţa mulţimii, uimirea 
evreilor, toate, după ce s-au întâmplat o 
dată în realitate, în Betania Ierusalimului, 
continuă să se repete în Carte, până la 
sfârşitul veacurilor cu cititori la fereastră, 
dar şi după aceea, cu sala goală. 

Mâine e întâi martie, lumina va 
îmboboci ca de obicei dimineaţa. Se 
anunţă soare. 

De pe balconul meu văd oraşul până 
departe, înşirat pe şapte coline, cu un râu 
la poală, ca un şarpe căruia nu i se 
întrezăresc capul şi coada. Dacă voi fi viu, 
totul va fi ca la alte răsărituri, cel puţin în 

aparenţă, doar gândurile vor face pui noi, 
mă vor stropi cu alte vopsele. 

E bine că mi-am însemnat momentul 
în care sunt, altfel m-aş legăna ca o 
corabie a nebunilor, mi-aş pierde 
echilibru ca într-o baie alunecoasă şi nu e 
nevoie să vă aduc aminte câţi martiri au 
dat băile noastre. Chiar biata mea 
însemnare, citită din întâmplare, înainte 
de a vă abandona halatul şi de-a mângâia 
apa cu vârful degetelor, s-ar putea să vă 
salveze de la o nenorocire. 

Oricâtă oboseală aş fi adunat până la 
capătul acestei marţi, care şi-a încununat 
seara cu vestea că a erupt vulcanul Etna şi 
că ar putea fi un prost exemplu pentru 
alte infernuri similare, nu mă plâng că n-
am mintea limpede şi că nu ştiu ce mi-am 
propus să fac hăt o lună întreagă de mâine 
încolo. 

Că nu se vor împlini toate ca la carte 
nu mă îndoiesc, aşa cum niciunul dintre 
noi, cei aflaţi în mişcare, nu se îndoieşte. 

Dovadă că oboseala nu m-a răzbit este 
faptul că mai am puterea de-a fugi îndărăt 
în memorie şi de a mă întoarce de acolo 
cu o lampă cu petrol şi fitil, cu sticlă şi cu 
oglindă şi de a o pune pe masă în camera 
care, iată, se întunecă tot mai mult. 

Şi astfel, deşi văd, judec şi socotesc 
unde, în ce fel şi când se vor petrece 
tablourile vieţii mele mai departe, 
pericolul s-a şi ivit din altă parte: nu ştiu, 
în acum-ul pe care-l am în faţă, ce se va 
întâmpla în paginile astea gata să se 
nască, gata să treacă peste mine, cu 
şenilele lor de miriapozi. 

Ultimul miriapod, văzut la un 
colecţionar de aici, din C., avea 180 de 
perechi de picioare, de care abilul 
cercetător se ocupa de zece ani. 

M 
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În borcanele lui mai sechestrase doi 

crabi, câţiva gândaci de bucătărie şi mai 
multe soiuri de muşte. Când mi-a citit 
însemnările sale, mi-am dat seama că nu e 
o farsă şi că împreună cu fiul său sunt pe 
punctul de a inventa un robot capabil să 
urce pe un perete de zece etaje, la o 
întâlnire cu o robotiţă electronică a 
profesorului Buşu şi s-o răpească. 

Cineva face o glumă proastă, mă sună 
şi mă întreabă ce părere am despre 
emisiunea Petale de singurătate, de pe un 
post de televiziune pentru zombi. Am 
timp să mă distanţez de intrus şi să-l 
întreb, la rându-mi, dacă nu i se pare că e 
o oră nepotrivită. Acum am avut o pauză! 
se scuză el şi vrea să afle cum mă cheamă, 
pentru că a pus pariu cu cineva că sunt un 
Robert. Îi fac pe plac şi nu-l contrazic: da, 
sunt Robert şi tocmai am scăpat pe jos o 
măslină! Robert pe dracu, mă minţi! sare 
el şi închide. 

Aştept să mă mai sune, dar în zadar. 
De abia reuşesc să-mi opresc gestul de ţap 
în călduri şi să nu-l sun eu. 

Mâine voi împărţi mărţişoare câtorva 
doamne din preajma întâi şi din preajma a 
doua. Singurul de aur va fi pentru Meda. 
Genele ei au devenit prea lungi. 

Îmi ţin umbră când împărţim aceeaşi 
pernă. 

Eşti ca Ilia Ilici, plicticos şi nehotărât, 
mă laudă ea uneori, la întoarcere din 
pădurea de mesteceni. Fugi de dragoste! 
Şi tu frumoasă ca Olga Sergheevna! de 
abia apuc eu să-i răspund până dispare. O 
stea se căzneşte să-mi atragă atenţia, dar 
îşi acoperă repede faţa. Mâine începe 
primăvara! repet în sinea mea de 
dinaintea ultimului somn de februarie. 

Dimineaţa, până n-a trecut întunericul, 
în vis, o fiinţă voluptoasă se apropie de 
mine şi-mi suflă aer cald în ureche. 

– Ziua de întâi martie se amână! Nu 
este Meda. 
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Andrea ZANZOTTO  
(Pieve di Soligo,Treviso, 1921) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Licenţiat în Litere în 1942 la Padova, 
unde l-a avut ca profesor, printre alte 
somităţi, pe Diego Valeri, va locui după 
război multă vreme în Franţa şi Elveţia. 
Întors în ţară, îşi continuă profesia în 
învăţământ pe care o practicase încă din 
timpul studenţiei. Debutează cu „Dietro il 
paesaggio” (Milano, Mondadori, 1951), 
volum urmat de „Elegia e altri versi” (ivi, 
La Meridiana, 1954), „Vocativo” (ivi, 
Mondadori, 1957), „IX Ecloghe ( ibidem 
1962), „La beltà” ( ibidem 1968), „Pasque” 
(Milano, Mondadori, 1973). Aceeaşi 
Editură va publica în colecţia Lo Specchio aproape toată opera sa, după cum urmează: 1. „Il Galateo in 
Bosco”, 1978, primul volum din trilogia proiectată, care va fi premiat cu Viareggio; 2. „Fosfeni”, 1983, 
care va primi Premio Librex Montale; 3. „Idioma”, 1986. După ce în 1978 autorului i se decernase 
premiul Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei, în anul 2000 opera lui Zanzotto este încoronată cu 
premiul  Bagutta. Producţia poetică dintre anii 2000 şi 2009 vede lumina tiparului în 2009 tot în 
colecţia Lo Specchio, al renumitei Edituri milaneze sub titlul de “Conglomerati”.  
          Încă de la  primele două cărţi, Zanzotto a fost considerat drept epigonul târziu al liniei 
ungarettiene-ermetice, din care nu lipseau ecourile suprarealismului francez şi ale poeziei spaniole din 
anii ’20 şi ’30, şi nici Rilke, Leopardi sau Hölderlin, ce vor rămâne stelele sale polare în virtutea unei 
“intense nostalgii pentru momen-tul eroic al poetului ca legislator, sacerdot şi miel jerfel-nic” 
(F.Fortini). 

O poezie, aşadar, împotriva curentului. Odată cu apariţia volumului „IX Ecloghe”, dicţiunea 
poetului se modifică şi se extinde atât la nivel psihologic (este introdus un eu autobiografic plin de 
nelinişti şi dileme izvorâte din propriul raport cu realitatea), cât şi la nivelul formelor şi mijloacelor de 
expresie. Limbajul evoluează conform unor  procedee asemănătoare visului şi inconştientului. Este 
perioada în care poezia lui Zanzotto îşi arată afinităţile cu experienţele contempo-rane ale 
neoavangardei.  
           Atenţia criticii a crescut după publicarea volumu-lui „Beltà”, care va face din Zanzotto cel mai 
important poet din “a patra generaţie”, cfr. exegetului operei sale, Agosti. Spre deosebire de eul ascuns 
în spatele superproducţiei de semne literare (gramatica absenţei) sau înapoia peisajului care înseamnă 
totuşi înlăuntrul peisajului (amnios matern, leagăn-mormânt) şi implicit o identificare a eului cu 
limbajul, şi a acestuia cu peisajul, în “Beltà” orice lucru pare abandonat în sine însuşi, plutitor într-o 
non-atmosferă, copacii, râul, luna, zăpada, chiar dacă prezente, par aplatizate şi neclintite. Limbajul se 
rarefiază, devenind un cumul de foneme pure, gângureli infantile, stadiu de semiconştienţă. Realitatea 
exterioară (în speţă, peisajul) ca referent misterios, dar pozitiv şi salvator, este cvasi inexistentă, căci a 
fost abolită în autenticitatea ei de civilizaţia consumistă, încât cunoaşterea poetică şi mântuirea omului 
se reduc şi revin exclusiv limbajului.  
          Trilogia poetică a lui Zanzotto rezumă completa ruptură dintre peisaj şi retro-peisaj, dintre 
natură şi istorie şi totodată sfârşitul elegiei şi al idilei. Poezia lui Zanzotto este cu precădere 
autobiografică şi diseminată cu profunde reflecţii filosofice-existenţiale. Lexicul face uz fie de limba 
infantilă (regresie afazică), fie de inserturi poliglote, creând de multe ori dificultăţi de lectură şi 
descifrare, generatoare de incomunicabilitate. Poetul trebuie să descopere şi să opereze pe frontiera ce 
desparte conştientul de inconştient, afazia de verbaliza-re, şi vociferarea babelică de tăcere. 

 

Prezentare și traducere de Geo VASILE 
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Ecloga II 
La vita silenziosa 
                                        a M.       
 

 1 
 

Sediamo insieme ancora 
Tra colli, nella domestica selva. 
Tenere fronde dalle tempie scostiamo, 
Soli e cardi e vivaci prati scosto 
Da te, amica. O erbe che salite 
Verso ilbuio duraturo, verso 
Qui omnia vincit. 
E venti estinguono e rinnovano 
A ogni volgere d’ore e d’acque 
Le anime nostre. 
Ma noi sediamo intenti 
Sempre a una muta fedele difesa. 
Tenera sarà la mia voce e dimessa 
Ma non vile, 
Raggiante nella gola 
- che mai l’ombra dovrebbe toccare - 
Raggiante sarà la tua voce 
Di sposalizio, di domenica. 
Non saremo potenti, non lodati, 
Accosteremo i capelli e le fronti 
A vivere 
Foglie, nuvole, nevi. 
Altri vedrà e conoscerà: la forza 
D’altri cieli, di pingui 
Reintegratrici  
Atmosfere, d’ebbri paradossi, 
Altri moverà storia 
E sorte. A noi 
Le madri della cucina fuochi 
Poveri vegliano, dolce 
Legna in cortili, cui già cinge il nulla 
Colgono. Poco latte 
Ci nutrirà finché 
Stolti amorosi inutili 
La vecchiezza ci toglierà, che nel prossimo 
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Ecloga II 
Viaţa silenţioasă 
                                            pentru M. 
 
1 
 

Stăm jos împreună încă 
Printre coline, în pădurea domestică. 
Fragede ramuri de la tâmple desprindem, 
Sori şi ciulini şi pajişti sprinţare  desprind 
De pe tine,  prietenă. Oh ierburi ce urcaţi 
Spre întunericul dăinuitor, spre 
Aici omnia vincit. 
Şi vânturi sting şi reînnoiesc 
Cu fiecare rotire a orelor şi-a apelor 
Sufletele noastre. 
Dar noi de jos urmărim atenţi 
Mereu la o mută credincioasă apărare. 
Tandru îmi va fi glasul şi abia auzit 
Dar nu laş, 
Scăpărător în gât 
- pe care n-ar trebui nicicând să-l atingă umbra 
Scăpărător va fi şi glasul tău 
De logodnă, de duminică. 
Puternici nu vom fi şi nici flataţi, 
Ne vom alătura părul şi frunţile 
Ca să trăim 
Frunze, nori, zăpezi. 
Altcineva o să vadă şi-o să cunoască: puterea 
Altor ceruri, a unor grăsane 
Reintegratoare  
Atmosfere, a unor bete paradoxuri, 
Altcineva va schimba istoria 
Şi soarta. Ale noastre 
Mame la bucătărie focuri 
Sărmane vor veghea, domol 
Lemne în curţi împresurate de pustiu 
Vor strânge. Oleacă de lapte... 
Ne va hrăni până când 
Ţicniţi, amoroşi zadarnici 
Bătrâneţea o să ne piardă, în următorul 
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Campo le mal fiorite aiole 
Prepara e del cuore 
I battiti incerti, la pena 
E l’irreversibile stasi. 
 
                     
2 
 

Ma tu conoscerai del mio sorriso 
L’implorazione ferma 
Nei milenni come una ferita, 
Io del tuo l’alba ad ogni alba. 
Germoglio lieve, ti conoscerò. 
Quanto aprirai, quanto ci apppagherai 
Di lievi avvenimenti. 
Droghe innocue, bufere di marzo; 
Orti d’iridi e cera, sinecure 
Per menti e mani molli d’allergie; 
Letture su pulviscolo d’estati, 
Letture su piogge, tra spine infinite di piogge. 
Talvaolta Urania il vero 
Come armato frutto ci spezzerà davanti. 
Massimi cieli, 
Voli che la notte 
Solstiziale riattizza, 
Gemme di remotissimi 
Odi e amori, d’drogeno 
Sfolgorante fatica: 
Deposti qui nell’acqua di un pianeta 
Per profili di colchici e libellule. 
 
Forse alzerò fino a te le mie ciglia 
Fino a te la mia bocca cui l’attesa 
Alterò dire, esistere. 
E anche nella terra, 
Domani, l’ultimo mio indizio 
Inazzurrita di stellari entusiasmi, 
Di veloci convulse speranze. 
 
Avremo lontananze capovolte 
Spacchi che resero immagini rubate 
Fiori usciti da mura ad adorarti. 
Saremo un solo affanno, un solo oblìo. 
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Câmp răzoarele anapoda-nflorite 
Pregăteşte şi ale inimii 
Nesigure bătăi, osânda  
Şi staza fără de-ntoarecere. 
 
 
2 
 

Dar tu vei recunoaşte ferma implorare 
Din surâsul meu 
Milenii-n şir precum o rană, 
Al tău eu zori la fiecare zori. 
Mlădios vlăstar am să te recunosc: 
cât de mult vei deschide, cât ne vei mulţumi 
Cu mlădioase evenimente. 
Droguri inofensive, furtuni de martie; 
Grădini de stânjenei şi ceară, sinecure 
Pentru creiere şi mâini umede de-alergii; 
Lecturi în pulberile verilor; 
Lecturi în ploi, printre spini infiniţi de ploi. 
Uneori Urania adevărul 
Precum un fruct armat ni-l va frânge în faţă: 
Cele mai mari ceruri, 
Zboruri pe care noaptea  
De solstiţiu le-aprinde, 
Nestemate de-ndepărtate 
Uri şi iubiri, de hidrogen 
Scăpărătoare osteneală. 
Depuse aici în apa-unei planete 
Contur de libelule şi brânduşe. 
 
Poate-mi voi ridica genele până la tine 
Până la tine a mea gură a cărei aşteptare 
Am s-o corup să spună, să existe. 
Şi chiar şi în pământ, 
Mâine, dovada mea cea din urmă 
Va fi numai azur de stelare aprinderi 
De iuţi convulsive speranţe. 
 
Vom avea depărtări răsturnate 
Oglinzi ce-au răsfrânt imagini furate 
Flori ieşite din ziduri să te adore. 
Vom fi un un singur zbucium o singură uitare.    
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Così siamo 
 
 
 
 
Dicevano, a Padova, «anch’io» 
Gli amici «l’ho conosciuto». 
E c’era il romorio d’un’acqua sporca 
Prossima, e d’una sporca fabbrica: 
Stupende nel silenzio. 
Perché era notte. «anch’io  
l’ho conosciuto.» 
Vitalmente ho pensato 
A te che ora 
Non sei né soggetto né oggetto 
Né lingua usale né gergo 
Né quiete né movimento 
 Neppure il né che negava 
E che per quanto s’affondino 
Gli occhi miei dentro la cruna 
Mai ti nega abbastanza. 
 
E così sia: ma io 
Credo con altrettanta 
Forza in tutto il mio nulla, 
Perciò non ti ho perduto 
O, più ti perdo e più ti perdi, 
più mi sei simile, più m’avvicini. 
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Aşa suntem 
 
 
 

Spuneau, la Padova, «şi eu» 
Prietenii «l-am cunoscut». 

Şi era clipocitul unei ape murdare 
În apropiere, şi-al unei fabrici murdare: 

Uimitoare în linişte 
Căci era noapte. «Şi eu 

l-am cunoscut.» 
In chip vital m-am gândit 

La tine că acum 
Nu mai eşti nici subiect nici obiect 

Nici limbă uzuală nici jargon 
Nici linişte nici mişcare 

Nici măcar nici-ul care nega 
Şi ori cât de mult s-ar afunda 
Ochii mei în urechea sa de ac 

Nicând nu te neagă destul. 
 

Şi-aşa să fie: dar eu  
Cred cu tot atâta forţă 

În întreaga mea nimicnicie, 
Iată de ce nu te-am pierdut 

Oh, cu cât te pierd, cu-atât te pierzi, 
Cu cât îmi semeni, cu-atât mi-eşti mai aproape. 
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La perfezione della neve 
 
 
 
Quante perfezioni, quante 
Quante totalità. Pungendo aggiunge 
E poi astrazioni astrificazioni formulazioni d’astri 
Assideramento, attraverso sidera e coelos 
Assideramenti assimilazioni – 
Nel perfezionato procederei 
Più in là del grande abbaglio,del pieno e del vento, 
Ricercherei procedimenti 
Risaltando, evitando 
Dubbiose, tenebrose; saprei direi. 
Ma come ci soffolce, quanta è l’ubertà nivale 
Come vale: a valle del mattino a valle 
A monte della luce plurifonte. 
Mi sono messo di mezzo a questo movimento-mancamento radiale 
Ahi il primo brivido del salire, del capire, 
partono in ordine, sfidano:ecco tutto. 
E la tua consolazione insolazione e la mia, frutto 
Di quest’inverno, allenate, alleate, 
sui vertici vitrei del sempre, sui margini nevati 
del mai-mai-non-lasciai-andare, 
e la stella che brucia nel suo riccio 
e la castagna tratta dal ghiaccio 
e -  tutto – e tutto-eros, tutto-lib, libertà nel laccio 
nell’abbraccio mi sta: ci sta, 
ci sta all’invito, sta nel programma, nella faccenda. 
Un sorriso vero? E la vi(ta)  (id-vid) 
Quella di cui non si può nulla, non ipotizzare, 
sulla soglia si fa (accarezzare?). 
Evoè lungo i ghiacci e le colture dei colori 
E i rassicurati lavori degli ori. 
Pronto. A chi parlo? Riallacciare 
E sono pronto, in fase d’immortale 
Per uno sketch-idea della neve, per un suo guizzo. 
Pronto. 
Alla, della perfetta. 
 
« È tutto, potete andare.» 
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Perfecţiunea zăpezii 
 
 
 
Câte perfecţiuni, câte 
Câte întreguri...îmboldind adaugă 
astractizări astrificări formulări de astre 
Asiderare, mijlocită de sidera şi coelos 
Asiderări asimilări – 
În perfecţionat am să purced 
Dincolo de marea orbire, de plin şi de gol, 
Am să caut moduri 
Reliefând, evitând 
Dubioase, tenebroase; am să aflu am să spun. 
Dar cum ne sufocă de dulce, câtă e rodnicia Zăpezii 
Ce valoare: în aval de dimineaţă în aval 
În amonte de lumină cu izvor plural. 
Am făcut pe mijlocitorul acestei mişcări-imperfecţiuni radiale 
Ah cel dintâi fior al urcuşului, al priceperii, 
Pleacă în ordine, sfidează: asta-i tot. 
Iar consolaţia ta insolaţia şi a mea, rod 
Al acestei ierni, antrenate, aliate, 
Pe culmile sticloase ale veşniciei, pe marginile troienite 
Ale lui nicicând-nicicâd-n-am-lăsat-să plece, 
Şi steaua care arde în spirala sa 
Şi castana scoasă din gheaţă 
Şi - tot – şi tot-eros, tot-lib. Libertatea în laţ 
În îmbrăţişare îmi şade: consimte, 
Consimte invitaţia, programul, ce-i de făcut. 
Un surâs, adevărat? Şi via (ţa)  (id-vid) 
Cea cu care nu-i cu putinţă nimic, nu face ipoteze, 
În prag se cere (desmierdat ?) 
Ura de-a lungul gheţurilor şi culturilor culorilor 
Şi garantatelor lucrări ale aurului. 
Alo. Cu cine vorbesc? Puneţi-vă centura. 
Şi sunt gata, în stadiul de nemuritor 
Pentru un sketch-idee-a zăpeziii, pentru-o   fulgerare a ei. 
Gata. 
De, a perfectei. 
 
« Asta-i tot, sunteţi liberi.»  
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Al mondo 
 
 
Mondo. sii, e buono; 
Esisti buonamente 
Fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto, 
ed ecco che io ribaltavo eludevo 
e ogni inclusione era fattiva, 
non meno che ogni esclusione; 
su bravo, esisti, 
non accartocciarti in te stesso in me stesso. 
 
Io pensavo che il mondo così concepito 
Con questo super-cadere super-morire 
Il mondo così fratturato  
Fosse soltanto un io male sbolazzato 
Fossi io indigesto male fantasticante 
Male fantasticato mal pagato 
E non tu, bello, non tu «santo» e «santificato» 
Un po’ più in là, da lato,da lato. 
 
Fa’ di (ex de-ob etc.)-sistere 
E oltre tutte le preposizioni note e ignote, 
Abbi qualche chance, 
Fa’ buonamente un po’ 
Il congegno abbia gioco. 
Su, bello, su. 
 
          Su, münchhausen 
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Lumii 
 
 
Lume, fii, şi binevoieşte; 
Există binevoitoare, 
Fă ca, ocupă-te de, încearcă să, spune-mi tot, 
Şi iată că dădeam peste cap omiteam 
Şi orice includere era cu putinţă 
Nu mai puţin decât orice excludere; 
Bine bravo, exişti, 
Nu te zbârci in tine însăţi şi în mine însumi. 
 
Eu credeam că lumea astfel concepută 
Cu această super-cădere super-murire 
Lumea atât de fracturată 
Ar fi fost doar un eu abia ieşit din gogoaşe 
Ar fi fost  eul meu indigest rău născocit 
Rău născocit rău plătit 
Iar nu tu, frumoaso, nu tu« sfânto» şi « sanctificato» 
 Puţin mai departe, pe-o parte, pe-o parte. 
 
Străduieşte-te să (ex-in-re etc.)-sişti 
Şi dincolo de prepoziţiile cunoscute şi necunoscute 
Dă-ţi oricare şansă, 
Fii cumsecade oleacă; 
Mecanismul să aibă joc. 
Hai, frumoaso, sus,. 
  
               Sus, müncchausen. 
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Giovanni RABONI  
(Milano, 1932 – Parma, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Viitorul poet, scriitor şi jurnalist, Giovanni 
Raboni a primit în familie o educaţie catolică. 
Imediat după Eliberarea Italiei, se întoarce 
împreună cu părinţii în oraşul natal. În 1948 va 
avea ocazia să-l cunoască pe Vittorio Sereni, de 
care îl va lega o afectuoasă prietenie. Citeşte 
poeţii autohtoni ai epocii, dar şi mari prozatori 
străini, în special americani, traduşi în anii 
cincizeci. Este pasionat de muzică şi cinema. În 
anii 1950 îşi susţine examenul de maturitate la 
liceul „Carducci”. În toamna aceluiaşi an se 
înscrie la Facultatea de Jurispreudenţă. În fine, 
tânărul Raboni se va simţi liber să scrie şi să 
vizioneze în voie spectacole de teatru, filme şi 
concerte. După licenţă, câţiva ani se va  dedica 
profesiei de avocat. Îşi face intrarea pe scena 
ziaristicii, rămânând fidel timp îndelungat 
cotidianului „Corriere della sera”. Se 
căsătoreşte în   1958 şi va avea trei fii.       
                           
      Debutează în 1961 cu două culegeri de poezie, urmate de volumele „Le case della Vetra” (1966), 
„Cadenza d’inganno” (1975),”Nel grave segno” (1982). Din 1988 datează importantul volum antologic 
de texte, între care şi inedite „A tanto caro sangue”. În anii şaptezeci fusese director editorial al 
colecţiei de poezie la importanta Editură Guanda, remarcându-se ca memorabil talent-scout. Este 
autor a cinci volume de eseuri publicate între 1976 şi 2005, dintre care cităm „La poesia che si fa. 
Critica e storia del Novecento 1954-2004” (Garzanti, Milano). 

 
Volumul „La fossa di Cherubino” (1980) cuprinde toate scrierile sale epice. În 1993, cu volumul „Ogni 
terzo pensiero” câştigă premiul „Viareggio”. În 2002 i se decernează premiul Moravia pentru opera 
omnia, iar în 2003 va primi premiul Librex Montale. Ultimul său volum de versuri se va numi 
„Barlumi di storia” (Licăriri de istorie). „Ultimi versi” va apărea postum în 2006.  
 
«Raboni este unul dintre foarte rarii demni de acest nume care se pot numi naturaliter poeţi angajaţi. 
Totul se încadrează în domeniul unei etici a responsabilităţii şi a civismului, în măsura în care bogăţia 
şi violenţa „ingenuă” a sentimentelor conduc expresia poetică spre o idee etică, ca să zicem aşa, 
inexorabilă, chiar dacă de fapt el îşi recunoaşte deschis acest civism abia în ultimii ani». Este opinia 
lui Andrea Zanzotto în sclipitoarea sa prefaţă la impunătorul volum (aproape 2000 de pagini) ce 
cuprinde poeziile, dar şi eseuri, traduceri de poezie, versuri inedite sau apărute postum. Raboni este 
unul dintre cei mai reprezentativi autori ai generaţiei anilor şaizeci-şaptezeci, mai precis ai generaţiei 
lui Zanzotto, Pasolini, Giudici, Edoardo Sanguineti etc. 

  

Prezentare și traducere de Geo VASILE 
 
 
 

 



Vara 2018  | Contact international 251 

 

 
 



252 vol. 28,  169-171| iulie-august-septembrie, 2018 

 

          

   Dalla mia finestra 
 
Eh, le misure della notte, l’ambiguo 
Lume di luna che confonde 
Il protocollo dei marmi, l’ombra che ravviva 
Gli strombi delle finestre, e le profonde 
Gole dei cornicioni 
Scampati (ancora per poco) al viceregno 
Delle imprese, al morso dei capitali 
Premiati col sette, sette e mezzo per cento  
Mentre sai, con la compagna 
È già tanto se copri le tue spese... 
 
 
 

Contestazione 
 
Una, improvvisamente 
S’alza dal letto dicendo 
«questo non si può fare». E s’agita, tira fuori 
Roba dai cassetti, nello spazio impiccato 
Tra comò e attaccapanni, a momenti 
Fa cadere la lampada, il catino – e 
Fiera nelle sue scarpe davanti allo specchio 
Dove affiora la nebbia, ogni 
Tanto toccandoli col palmo della mano infonde 
Il fissatore-insetticida sui capelli.  
 
 
 

Figure nel parco 
 
E dire che ci sono 
Curve spaziose in questi viali, siepi 
Basse o trasparenti... 
                      Con la mia vista (poca) mi domando 
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De la fereastra mea 
 
Ei, măsurile nopţii, ambigua 
Lumină de lună ce confundă 
Protocololul marmurilor, umbra ce însufleţeşte 
Nişa oblică a ferestrelor, adâncile 
Gâturi ale cornişelor 
Scăpate (deocamdat) viceregatului 
Întreprinderilor, muşcăturii capitalurilor 
Compensate cu şapte, şapte cincizeci la sută  
În vreme ce împreună cu prietena, ştii tu, 
Abia faci faţă cheltuielilor... 
 
  
 

Contestaţie 
 
O oarecare, brusc 
Se scoală din pat spunând 
«aşa ceva nu se poate». Se enevează, aruncă 
Ce-i cade la mână din sertare, în spaţiul sugrumat 
Dintre comodă şi cuier, nu mai e mult 
Şi cade jos lampadarul, ligheanul – e  
Fudulă de pantofii ei dinaintea oglinzii 
Unde se iveşte negura, când şi când 
Netezindu-şi părul cu palma şi-l îmbibă 
Cu fixatorul-insecticid.  
 
 
 

Figuri în parc 
 
Şi se tot spune că sunt 
Curbe spaţioase pe aceste alei, garduri vii 
Joase sau transparente... 
                   Cu vederea mea (împuţinată) mă întreb 
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Come faccio a vederli. Chi lo sa. Sbucano dal fondo, 
Dall’alto, 
Da dietro le targhe delle piante rare 
Muovendosi cauti, silenziosi, la cravatta annodata con cura, 
Le corna piene di muschio, a coda bassa. 
Non domandano non dicono l’ora 
Ai comuni passanti. 
Sfilano, cacciando, sull’orlo dello stagno. 
 
 
Povera strega, poveraccia, ripeteva lisciandosi i baffi, 
I capelli, aggiustando con cura la cravatta, 
In cuor suo ridendo per la di lei caduta nello stagno. 
 
 
Sulla panchina piega minuziosamente 
Mutande, bende, accomoda la stampella, 
Apre e chiude cartocci di ghiaia e di supposte, 
Pronto a farsi redimere o scannare. 
 
 
Alta cm. 105 ma 
In grado di far rotolare una botte con un ramo 
Lungo discese leggerissime scardinatrice 
Di pali cestini dei rifiuti croci? In un cubo 
Di polvere puntando 
Alla quota-trappola dello stagno. 
 
 
La cosa 
Impercettibile, quantitità 
Di polvere su una scarpa solo a moodo 
Di asciugarsi il sudore sulla fronte 
Ecco l’ho in mano il mostro braccato l’assassino 
L’uomo che uccide con la luna piena 
E corro sprizzando scintille dai pattini sull’asfalto a chiamare, 
I lenti ronzanti bipedi d’acciaio della polizia. 
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Cum o să le disting. Cine ştie. Ţâşnesc din fund, 
De sus, 
Pe după tăbliţele cu plante rare 
Mişcându-se precauţi, tăcuţi, cu cravata înnodată cu grijă, 
Cu coarnele pline de muşchi, cu coada lăsată pe spate. 
Nu cer nu spun cât e ceasul 
Trecătorilor de rând. 
Defilează, vânând, pe malul bălţii. 
 
 
Biata vrăjitoare, sărăcuţa de ea, repeta netezindu-şi mustăţile,  
Părul, potrivindu-şi cu grijă cravata, 
În sufletul său amuzându-se pentru a ei cădere în baltă. 
 
 
Pe bancă îşi împătureşte minuţios 
Chiloţii, bandajele, îşi reazemă cârja, 
Deschide şi-nchide cornete de pietriş şi de supozitoare, 
Gata să fie mântuit sau să i se ia gâtul. 
 
 
Înaltă de 105 cm. Dar 
În stare să rostogolească un butoi cu o creangă 
De-a lungul unor pante calme trântind la pământ 
Stâlpi coşuri de gunoi cruci? Într-un cub 
De pulbere ţintind 
Spre cota-capcană a bălţii. 
 
 
Lucrul 
Greu de perceput, cantitate 
De pulbere doar pe un pantof sau felul 
De-a-şi şterge sudoarea de pe frunte 
Sigur îl am în mână monstrul pândit asasinul 
Omul care omoară când e lună plină 
Şi-alerg scoţând scântei din patine pe asfalt ca să chem 
Molcomii zbârnâitorii bipezi de oţel ai poliţiei. 
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Come cieco, con ansia... 
 
Come cieco, con ansia, contro 
Il temporale e la grandine, una 
Dopo l’altra chuidevo 
Sette finestre. 
Importava che non sapessi quali. 
Solo all’alba, tremando, 
Con l’orrenda minuzia di chi si sveglia o muore, 
capisco che ho strisciato 
Dentro il solito buio, 
Via San Gregorio primo piano. 
Al di quà dei miei figli, 
Di poter dare o prendere parola. 
 
 

         
 

[Vivo, stando in 
campagna, la mia morte] 
 
Vivo, stando in campagna, la mia morte. 
Appeso a trespoli,aiole, 
Alle radici del glicine, ai raggi della ruota, 
Aspetto (il barattolo di nescafé 
A portata di mano, l’acciarino 
Fra le dita del piede) 
Che l’Arcangelo Calabresi scenda a giudicarmi. 
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Ca un orb, zbuciumat... 
 
Ca un orb, zbuciumat, în contra 
Furtunii şi-a grindinei, una 
După alta-nchideam 
Şapte ferestre. 
Important era să nu ştiu care din ele, 
Doar în zori, tremurând, 
Cu îngrozitoarea migală a celui ce se trezeşte sau  

moare, 
Pricep că m-am târât 
Înlăuntrul obişnuitei bezne, 
Strada San Gregorio etajul întâi. 
Dincoace de fiii mei, 
Să pot să dau sau să iau cuvântul. 
 
 
 
 

[Îmi trăiesc, stând la ţară, 
moartea] 
 
Îmi trăiesc, stând la ţară, moartea. 
Agăţat de trepieduri, răzoare, 
De rădăcini de glicină, de spiţele roţii, 
Aştept (cu borcanul de nescafe 
La îndemână, trăgaciul 
Între degetele de la picior) 
Ca Arhanghelul Calabresi să se pogoare să mă  

judece. 
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Gheorghe Andrei NEAGU 

 
 
Vasilache şi 
Măriorica 
 

 
ăzboiul se sfârşise. Pe tăpşanul 
de lângă oraş,era iarmaroc. 
Femeia cu trup de şarpe,femeia 

păianjen şi cutia lui Nea Ghiţă cu 
marionete,erau la datorie. Foamea îi făcea 
pe artişti să nu aibă odihnă. Lumea venea 
ca să mai uite de ororile războiului. 
Păpușile lui nea Ghiță  atrăgeau cel mai 
mult  publicul. Mișcarea lor neobosită, 
certurile nelipsite, stârneau râsul 
bărbaților când recunoșteau în vocea lui 
Măriorica glasul  certăreț al nevestelor. 
Acestea, la rândul lor râdeau de Vasilache, 
bărbatul nepriceput care semăna mult cu 
cel  pe care îl aveau fiecare acasă.  Azi, 
câteva paie de negară din mătura lui 
Măriorica, obiect de recuzită  nelipsit, 
care folosea și la curățenie și la 
pedepsirea partenerului leneș, se 
proptiseră  în fesul lui Vasilache în aşa 
hal,  încât îl smulse din încleiere cu păr cu 
tot.  Hohotele de râs ajunseră până la nea 
Ghiţă. Dar el, de dedesubt, nu realiza 
ridicolul situaţiei. Continua să mişte 
măturicea spre ţeasta lui Vasilache, 
stârnind şi mai tare râsul audienţei. Abia 
când îi căzu în cap fesul  cu tot cu peruca 
lui Vasilache, îşi dădu seama de ce nu se 
mai oprea mulţimea din râsul ce-i umplea 
sufletul de bucurie, crezând că sceneta are 
succes, că probabil azi era el mai inspirat 
în mânuire, sau vocea lui se potrivea mai 
mult personajelor. Era semn că publicul 

avea să se întoarcă şi la următoarea 
reprezentaţie, cu alte ouă sau cine ştie ce 
produse folosite ca taxă de intrare. De 
fapt, nu se intra nicăieri. După ce striga el 
din toţi rărunchii în porta-vocea ruginită: 
„lume, lume, hai la Vasilache şi Măriorica, 
să râzi până te doare burtica”, se plimba 
printre cei ce fuseseră atraşi de strigătele 
lui, cu o mâna întinsă şi un paner din 
nuiele în cealaltă, pregătit să primească 
daruri. Unii îi dădeau o mână de nuci, alţii 
câteva mere, dar cei mai mulţi îi dădeau 
câte un ou.  

- Bogdaproste! spunea nea Ghiţă, 
deşertând ceea ce primise  în  panerul de 
nuiele. Nu-i lăsa pe ei să pună darul. I s-a 
întâmplat ca unii să arunce ouăle cu 
putere unele peste altele ca să se spargă, 
fie că băuseră un pic mai mult, fie numai 
aşa de-al dracului, să se distreze. Mai mult 
bărbații se răzbunau  astfel că fuseseră 
batjocoriți de o muiere, deși râseseră și ei 
la rând cu toată lumea. După ce strângea  
te miri ce şi mai nimic, trecea în spatele 
scenei improvizate, din cele câteva 
lăicere, intrând după scândura unde îşi 
avea păpuşile. Apoi cu glas piţigăiat, îşi 
istorisea povestea, care mai întotdeauna 
se sfârşea cu o bătaie zdravănă 
administrată de Măriorica lui Vasilache 

R 
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cel leneş şi prost. Odinioară avusese o 
poveste în care, Măriorica şi Vasilache îl 
pedepseau pe boierul cel lacom sau pe 
jandarmul cel rău. Asta până când a venit 
un jandarm  şi a spus: 

- Băi, nea Ghiţă, dar de când îţi permiţi 
tu să-ţi baţi joc de boier sau de oamenii 
stăpânirii?  De atunci, nea Ghiţă l-a făcut 
numai pe Vasilache victimă,  pe care 
Măriorica  se răzbuna tot mai ţâfnoasă şi 
plină de zvâc. Scenele îi reușeau 
întotdeauna,  pentru că nea Ghiţă avea un 
glas piţigăiat, care imita foarte bine vocea 
unei femei arţăgoase. Seara, când se 
aciuia pe unde putea, mânca jumătate din 
ouăle adunate. Celelalte erau date la 
schimb, fie pentru o bucată de mămăligă, 
fie pentru un adăpost mai acătării, iar 
uneori chiar şi pentru un pahar de vin 
roşu şi acru, aşa cum îi plăcea lui. În seara 
asta era puţin mai altfel decât în alte dăţi. 
După terminarea reprezentaţiei, îşi 
strânse ţoalele sub care îşi desfăşurase 
numărul, bău un gât de apă din 
ţumburuşul de pe toarta ulciorului de lut 
şi sparse un ou crud ca să umple creştetul 
lui Vasilache cu albuș, să-l facă lipicios, ca 
să stea peruca şi cuşma ţuguiată ce-o 
dezlipise din cauza zelului  cu care 
mânuise păpușile. Nici nu-şi dădu seama 
când din spatele lui se apropie un ofiţer 
din armata română. 

- De unde eşti bădie? 
- Nici nu mai ştiu! Dar, ce-am făcut, 

păcatele mele?, îşi arătă el îngrijorarea 
suflând deasupra albuşului cu care 
năclăise creştetul lui Vasilache.  Militarul 
nu-i răspunse. Îl privi cum aşeza căciuliţa 
ţuguiată, din postav, pe creştetul lucios, 
aşteptând răbdător un timp potrivit 
pentru dialog. 

- Unde dormi diseară?  
- Pe unde apuc, păcatele mele! 
- N-ai vrea să dormi la mine?  
- Aşa, hodoronc, tronc? Fără să fac 

nimic? Ce v-a venit? 
- M-am întors de pe front şi am găsit 

fata bolnavă pe moarte! Aproape că nu se 
mai dă jos din pat. Nu ştiu cât o să mai 

trăiască. Şi am văzut cum râdeau oamenii 
la spectacolul dumitale. Îţi dau şi câteva 
milioane de lei ca să cumperi o găină, 
numai să ţii spectacolul şi-n faţa copilului 
meu. Aş vrea s-o mai văd râzând odată! îi 
zise ofiţerul cu glasul trist, sfâşietor. 
Păpuşarul se ridică în picioare şi-i întinse 
mâna: 

- Ghiţă! 
- Spiridon! îi zise ofiţerul strângându-i 

mâna. Avea o palmă aspră de om obişnuit 
cu munca. De aceea, făcu un gest firesc, 
ridicând una din boccelele păpuşarului. 

- Ai cu ce să le cari? îl întrebă el pe nea 
Ghiţă. 

- Cu cârca, domnule ofiţer! 
Ofiţerul zâmbi amar şi-i făcu semn să-l 

urmeze. Ajunseră curând în faţa unei case 
cu un ceardac acoperit cu sticlă şi 
cercevele albastre. Uşa se deschise uşor. 

- Hai să lăsăm bagajele pe verandă! îi 
spuse Spiridon cu un glas molcom. Pe 
holul de la intrare, îl întâmpină o căldură 
nefirească  prin care răzbătea un iz de 
boală  și de leacuri amestecate. 

- Spirache, tu eşti? se auzi o voce 
feminină de undeva din interiorul casei.  

- Eu sunt şi n-am venit cu mâna goală! 
îi răspunse el, prevenind-o. Din cadrul 
unei uşi din lateral se ivi silueta unei 
tinere femei ce contrasta puternic cu 
tristeţea ofiţerului ce se întinsese 
molipsitor şi-n mişcările păpuşarului.  

- Intraţi, intraţi! îi îndemnă ea. 
- Soră-mea! preciză ofiţerul cu un aer 

vinovat. Veselia ei parcă făcea parte dintr-
o altă lume decât cea descrisă de el 
păpuşarului. Era  și ea aproape copil. 
După ce au trecut în camera în care 
fuseseră îmbiaţi, Ghiţă s-a trezit în faţa 
unui baldachin, în care se ghicea silueta 
unei fetiţe, care mai avea puţin până să 
devină o adolescentă.  Şedea nemişcată. 
Avea faţa palidă. Doar ochii i se mişcau, 
căutând să desluşească  în penumbra 
încăperii, toate câte trebuiau a fi văzute.  

- Didina, ţi-am adus un om cu păpuşi! 
O să-ţi placă. O să pună păpuşile să joace 
în faţa ta.  



260 vol. 28,  169-171| iulie-august-septembrie, 2018 

 

Ea nu răspunse. Privirile doar îi 
tresăriră uşor, semn că îi stârnise 
interesul. Ghiţă ieşi în verandă. Încercă să 
înjghebe pe holul de la intrare, o scenă 
improvizată la repezeală.  

- Ce faci? Aici? îl întrebă Spiridon. 
- Păi, să-i facem o surpriză, dacă vede 

cum îmi construiesc eu toată scena, nu 
mai prezintă interes!  

- Domnule Ghiţă, n-o să pot s-o scot pe 
hol ca să vadă spectacolul ! 

- Atunci, închideţi uşa ca să mut toată 
coşmelia în dreptul ei, să nu vadă ce fac eu 
cu adevărat. Şi o deschideţi când sunt gata 
de spectacol. Daţi mai multă lumină şi 
cred că o să vadă şi să audă totul, îi 
propuse Ghiţă la repezeală. Şi într-adevăr 
când Spiridon a deschis uşa şi s-a dus spre 
baldachin  ca să-i pună copilei o pernă sub 
cap spre a vedea mai bine pe Măriorica 
păruindu-l pe Vasilache, Didina a zâmbit. 
Un zâmbet bolnăvicios de om sleit. Și s-a 
stins. Nici măcar n-a horcăit. Spiridon se 
luă cu mâinile de cap. 

- Ieşi afară, afarăăă! îi strigă 
păpuşarului copleşit de durere, de parcă 
nu el l-ar fi adus. 

Pentru câteva clipe, Vasilache rămase 
nemișcat. Sora, nu mai zâmbea nici ea. 
Rămase lipită de peretele din hol de unde 
privise reprezentația. Îi speriase  glasul 
acela nefiresc al ofițerului, dar nu realizau 
încă grozăvia care se petrecuse așa de 
repede . Mai iute se dezmetici Vasilache. 
Își strânse în grabă păpușile și restul 
recuzitei, ieșind de-a-ndăratelea di hol. 
Pricepuse. Nu mai era cazul să ceară 
răsplata. Pierduse o ocazie neașteptată, 
dar era și el om, cu toate că nu era 
durerea lui. Mergea îngândurat spre 
tabăra unde își așezaseră circarii 
corturile. Și, peste toate, natura își cerea 
drepturile. Îi era foame. Norocul  lui era 
că-și salvase ouăle agonisite pe tăpșanul 
unde se ținea iarmarocul. Putea să le 
strivească din grabă. Se aşeză așadar la 
marginea tăpşanului,  îşi scoase cana de 
tablă ce-o găsise la un soldat mort, şi-o 
umplu pe jumătate cu apa din bidonaşul  

cazon, de aluminiu învelit în pâslă 
verzuie, legat cu o curea îngustă de piele 
pentru purtat pe umăr. Era tot de la 
soldat.  

Ar fi putut să soarbă conţinutul oului 
aşa cum îl câştigase, crud. Dar era mai 
gustos fiert sau prăjit. Se furişă până la 
cortul femeii păianjen. Ştia că avea grijă să 
aibă mai toată noaptea jeratic încins. Se 
apropie cu fereală. Mai ştia că nu-i plăcea 
nici să fie deranjată şi nici tovărăşia cuiva. 
Nu-i plăcea  mai mult de frica  circarului 
care  o  altoia serios de câte ori o prindea 
că se uită mai galeș la altcineva, scopul 
privirilor fiind evident o chemare la 
mângâieri. Era focoasă și-și atrăgea 
victimele după cum își juca rolul. Ca 
păianjenul în plasă. 

- Care-i acolo? Se auzi glasul ei 
morocănos. 

- Ghiţă, coană mare! Aşa-i plăcea să-i 
zici. 

- Şi ce vrei? 
- Un tăciune aprins, să-mi fierb şi eu 

un ou în cana mea, se mărturisi păpuşarul 
neliniştit. Dar azi, coana mare avea chef 
să-l cheme  înăuntru. Cochilia în care-şi 
băga corpul ca să semene cu un păianjen 
nu se zărea. Oricum, era mereu  acoperită 
cu un  pled vechi. Femeia şedea întinsă pe 
un fel de laviţă transformată în pat 
căutând să-şi dezmorţească trupul chinuit 
de strânsoarea cochiliei ce-o purtase 
toată ziua: 

- Nu vrei să-mi faci o frecţie? îi zise ea 
aşezându-se pe burtă. 

- Da cum să nu, coană mare, îi spuse 
Ghiţă suflecându-şi mâinile. Femeia îi 
întinse o sticlă cu un lichid parfumat şi 
uleios. 

- Pune-ţi astea în palme! Cred că nu le 
ai bătucite. 

- De unde să le am aşa?, o asigură 
păpuşarul. De la Vasilache şi Mariorica? 
Nu pot să le am aspre, am o piele fină! îi 
zise el picurându-şi în podul palmei uleiul 
plăcut mirositor.  

- Lasă că văd eu, dacă te lauzi sau spui 
adevărul! îi zise ea pusă pe şagă. Palmele 
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lui Ghiţă se plimbau cu delicateţe de pe 
omoplaţi până  mai jos de şale.  

- Ai cu adevărat mâinile fine! îi zise ea 
uşor excitată. El nu-i răspunse, continuă 
mişcările prelungi ca o mângâiere de-a 
lungul spatelui până la fese. 

- Fii bărbat, păpuşarule! Dă şi pe buci 
că şi alea mi-au amorţit în coaşca aia de 
păianjen! îi zise ea cu un glas în care 
încolţise păcatul. Ghiţă îşi plimbă podul 
palmelor până dincolo de elasticul 
chiloţilor. 

- Dacă vreţi, eu pot să vă pun sângele 
în mişcare, lovindu-vă uşor peste 
funduleţul acesta năzdrăvan! se pomeni 
zicând Ghiţă. 

- Vreau, de ce să nu vreau! zise, 
pregătindu-se de ceva ce de mult nu mai 
avusese parte. Ghiţă a început s-o 
pălmuiască uşor peste fese, apoi peste 
omoplaţi. Îi văzu sânii turtiţi ieşindu-i pe 
la subţiori, 

- Lasă aici, dă mai tare peste buci! îl 
îndemnă circăreasa. Şi Ghiţă se opri doar 
în acea zonă. 

- E bine? întrebă el cu palmele 
înfierbântate., 

- Mai tare, mai tare! îl îndemnă ea 
icnind de plăcere. Pielea de pe şezut i se 
înroşise. 

- Mai tare de atât nu pot! Vi s-a înroşit 
pielea! Mi-e teamă să nu vă doară, rosti el 
apucând sticla să-şi mai pună câteva 
picături de ulei în palme.  

Dar nu mai apucă. Ea se întoarse cu 
faţa în sus, cu sânii goi şi mari şi-l 
cuprinse pe Ghiţă pe neaşteptate, de după 
gât. Mai păţise el  de-astea. Nu că ar fi fost 
prea arătos, dar nici de lepădat nu era. Și 
la îndemânarea mâinilor lui râvniseră 
multe femei. Se opinti  așadar vârtos în 
trupul ei, făcând-o să-şi piardă minţile. Şi 
în vreme ce coana mare îşi striga 
zvâcnetul de plăcere, în cort intră circarul. 
Nu zise nimic. Îşi scoase de la tureatca 
cizmelor de piele – captură de război – un 
cuţit cu lamă lungă şi ascuţită, aşteptând. 
După părerea lui ar fi fost păcat să nu-i 

lase pe cei doi să-şi savureze plăcerea. 
Apoi se apropie cu mişcări de felină şi 
când Ghiţă se ridică de pe ea să-şi tragă 
pantalonii, îl apucă de obiectul păcatului 
ce se afla încă în stare de erecţie şi-l 
reteză cu o lovitură iscusită. Sângele ţâşni 
într-un şuvoi nebănuit de puternic. 
Femeia ţipă.  

- Ce acum nu-ţi mai place? îi zise 
circarul privind cum Ghiţă se uita năuc la 
ciotul din care năboia sângele.  

Ghiță nu simţea  nicio durere, senzaţia 
plăcerii încă nu-i dispăruse.  Căzu apoi 
brusc  din picioare, ca retezat. 

Coana mare se uita paralizată la trupul 
păpuşarului năclăit în propriul sânge, 
care intra în pământul din cort, încetul cu 
încetul. Circarul culese de pe jos bucata de 
carne ce se micşorase vizibil şi i-o aşeză 
pe pieptul gol, intre sâni. Ghiţă mai apucă 
să-şi vadă partea mutilată, trecând în 
lumea umbrelor. Femeia, zvârli îngrozită 
boțul de carne care părea că palpită încă 
și începu să se îmbrace. Mai fusese 
surprinsă și cu alți bărbați şi promisese 
circarului să se facă fată cuminte. Iar el o 
iertase pentru că fără ea  se descurca mai 
greu. Oamenilor le plăceau ciudățeniile. 
Unii, mai  slabi de minte, chiar credeau că 
ceea ce văd este adevărat. Dar acum nu 
mai era de iertat.  Cele două păpuşi 
zăceau la intrare. Circarul le luă  într-o 
mână,  apoi apucă un hârleţ  ce-l pusese 
acolo pentru alte întrebuințări. 

- Dă-te la o parte!, îi zise el circăresei 
după ce văzu că se îmbrăcase. Ea se mişcă 
fără să-și dea seama, aidoma păianjenului, 
ca în transă. Se uită la el cum apucă 
hârleţul şi-l înfipse chiar în balta de sânge 
ce se zvântase sub cadavrul păpuşarului. 
Îl îngropă  la lumina unei  lumânări 
aprinsă înainte de a se apuca de treabă 

- Aşa este creştineşte! rosti circarul 
mai mult pentru sine, aruncând şi 
păpuşile în groapa încăpătoare. Deasupra, 
bătători bine pământ reavăn adus de 
afară. 
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Nuno JUDICE  
(Portugalia) 
 
 
 
Considerat unul dintre cei mai mari poeți ibero-
americani de astăzi, creatorul portughez s-a născut pe 29 
aprilie 1949 la Mexilhoeira Grande și este poet, prozator, 
eseist, dramaturg și traducător. A debutat în 1972 cu 
volumul La noción de poema. Din 2009, dirijează 
revista literară Colóquio / Letras. Între 1997 și 2004 a 
fost consilier cultural al Ambasadei Portugaliei la Paris, 
oraș unde a dirijat și Centrul Cultural al Institutului 
Camões. Remarcabila sa operă poetică a fost încununată 
de numeroase premii literare, printre distincțiile primite 
figurînd și prestigiosul premiu „Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana”. În Portugalia a primit Ordinul 
„Santiago y Espada” în grad de ofițer, iar în Franța a 
devenit „Officier des Arts et des Lettres”. În anul 2015, lui 
Nuno Judice i s-a decernat Marele Premiu al Întâlnirii 
Poeților Lumii Latine, Ciudad de Mexico. Tradus și publicat în numeroase țări, a apărut în 
celebra colecție Poésie a editurii Gallimard cu volumul Un chant dans l’épaisseur du temps. 
Privirea sa poetică asupra lumii este considerată unică și se reflectă în chip strălucitor în 
volumul Navegação de acaso. Această carte îi ilustrează permanenta luptă pentru înnobilarea 
cuvîntului prin limbajul liric. În acest scop, autorul utilizează misterul creației și al revelației 
absolute a sacrului. 

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 
 
 
 
 

Vântul care linişteşte 
 
 

Vîntul care a intrat în viaţă a deschis  
toate uşile pentru ca sufletul să poată merge 
fără ezitare şi întîrziere. El a traversat  
în faţa mea cu adierea lui de foc, şi 
a făcut să se ivească de nicăieri ameţeala care 
trage la fund, şi împinge 
iar spre azur. Am închis toate uşile 
pentru ca el să nu intre, dar vîntul a năvălit 
din mine şi furia lui m-a eliberat de 
propria ţărînă; a sfîşiat vidul cu unghiile sale 
lacome după un pămînt nedomolit. Şi 
am strîns în braţe renunţarea ta, trupul tău  
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deschis în înflorirea unei ofrande. Am simţit 
sexul tău în încolţirea unor imagini, 
şi ţi-am lăsat mîinile să caute 
seva vîntului, şi să-l împingă către 
buzele tale. L-am văzut desprinzîndu-se de marginea lor, ca 
mugurii unui fruct bătrîn, şi sucul 
alunecînd pe sînii tăi şi deschizînd drumul 
simţurilor. O strălucire încă a rămas pentru a dezvălui 
un vîrtej de prevestiri, pentru a mă potoli  
la umbra copacilor, şi cîntecul îndepărtat al unei fîntîni 
ne-a urmărit insistent cu ritmul ei 
pe fond de frunziş.  
 

 

Noaptea de vară 
 

 
Într-o noapte a unei veri deja îndepărtate în care toate stelele  
străluceau la locul lor, în această noapte călduroasă, auzeam  
broaştele în apa orezăriilor, şi norii de ţînţari acopereau  
drumul pe care te vedeam trecînd, cu picioarele goale, fugind pe pămînt, 
pînă în curtea interioară a casei închise unde trăiau doar fantomele, 
sperînd că le vei deschide uşa pentru ca ele să traverseze cîmpul  
spînzuraţilor. Dar tu nu le vedeai, şi continuai  
să fugi pînă la gara în care niciodată nici un tren nu se oprea, 
mergeai către colţul cel mai întunecat al grădinii, desfăcînd cămaşa 
pentru a-ţi elibera pieptul de căldura nopţii, şi a oferi 
stelelor sfîrcul sînilor tăi. 
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Filosofia iubirii 
 

 
În timp ce aştepţi să-ţi dea restul,  
îţi conturez profilul pe perdea 
cu părul tăiat pe linia unde fruntea 
şi sprîncenele se împreunează, lăsînd doar să se zărească 
un petec de piele într-o 
mică deschidere a bretonului. Acolo,  
pe acest drum între balcon şi masă, 
aducînd tava pe care ai pus 
paharul şi sticla, tu treci frontiera  
între spaţiul unui desen abstract, 
care a început în caietul din capul meu, 
şi realitatea unui sfîrşit de după-amiază care mă 
face să gîndesc la definiţia filosofică 
a iubirii ca pură disjuncţie, fie 
această disociere pe care filosofii o fac 
despre unitatea amanţilor, ceea ce 
îi face să considere că totul se naşte 
din diferenţa, din separarea 
dintre unul şi altul. Dar în timp ce tu beai  
sucul, îl simţeam în gît, 
ca şi cum viaţa era o probă a 
contrariului cuvîntului filosofilor,  
cel puţin despre acest punct precis în care 
simţim unul ca şi celălalt. 
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Iubirea  
(fragment) 
 

 
Nu ştiu de unde vine această imagine care parcurge  
zilele şi nopţile sau aceste clipe în care un murmur  
se desprinde din străfundul fiinţei. Există resturile unei spume  
de fraze, ale unei unduiri de sentimente în cochilia 
mîinilor, ale unei dorinţe de abis în braţele tremurînde 
ale unei brume a zorilor, care traversează memoria 
în timp ce vîntul sărat al iernii face să pătrundă în corp 
un frig care regenerează. Respir fumul  
trecutului, şi îndepărtez jarul pentru a vedea dacă încă pot 
recupera cîteva chipuri, o ondulare a părului 
cînd am nevoie să fug pentru a ne elibera 
de valurile care cresc o dată cu mareea, şi acoperă 
ceea ce rămîne din nava scufundată de dezlănţuirea  
hazardului. 
 
Şi imaginea continuă să mă urmărească, ca şi cum  
aceasta era vîrtejul căldurii scuturînd cîmpurile nemişcate 
ale verii, cînd soarele le ţintuieşte la pămînt şi doar o pasăre, 
în mijlocul văzduhului, sugerează un alt drum pentru 
cel care s-a pierdut în labirintul cîmpurilor, văzînd timpul  
trecînd prin faţa lui cu liniştea înceată a 
paşilor lui pe nisip. Şi este atunci cînd se iveşte un vis de apă 
fără sfîrşit, cu suprafaţa netedă ca o oglindă albastră 
în care se reflectă chipul tău, şi cînd murmurul 
iubirii se confundă cu respiraţia provenind  
de la orizontul, unde un desen de insule şi de faleze 
anunţă portul indicat pe harta corpului tău, 
cu umbra marmurei cearşafurilor care 
îl ascund. 
 
Şi te descopăr pe fundalul acestei imagini, acoperită  
de catifeaua absenţei în care degetele mele 
simt pielea ta, şi trag din interiorul nimicului  
căldura cuvintelor cu care iubirea s-a sculptat 
în piatra poemului.   
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Pregătiri de călătorie 
 
 

Făcîndu-mi valiza, trebuie să gîndesc la tot ceea ce  
voi pune în ea pentru a nu uita nimic. Iau  
dicţionarul şi din el extrag cuvintele care-mi vor servi  
de paşaport: ecuatorul, o linie 
a orizontului, altitudinea şi latitudinea, 
locul unui călător stăruitor. Mi se spune 
că nu am nevoie de nimic altceva; dar continuu  
să umplu valiza. Un asfinţit pentru ca  
noaptea să nu vină atît de repede, atingerea 
părului tău pentru ca mîna mea să nu-l uite, 
şi această pasăre din grădină care s-a născut 
în spatele casei, şi cîntă fără a şti 
de ce. Şi alte lucruri care ar putea  
părea inutile, dar de care voi avea nevoie: o frază 
şovăielnică pentru mijlocul nopţii, constelaţia  
ochilor tăi cînd îi deschizi, şi cele cîteva  
foi de hîrtie pe care voi scrie ceea ce absenţa ta 
va veni să-mi dicteze. Şi dacă mi se spune că am  
prea multe bagaje, voi pune toate acestea jos, 
şi voi rămîne doar cu imaginea ta, steaua 
unui surîs trist, şi ecoul melancolic 
al unui adio. 

 
 
 

Pagina albă 
 
 

A fost odată, într-un oraş de provincie  
unde jucam biliard în timp ce vedeam sosind  
şi plecînd traulerele, o tînără 
care se aşeza la masa cea mai tristă a cafenelei, 
şi privea în faţa ei, fără ca ochii 
să-şi schimbe vreodată expresia. În fiecare zi, era 
aşa, şi despre ea ştiam doar că nimeni 
nu o cunoaşte. La masă, aceeaşi carte cu acelaşi 
semn de carte care niciodată nu a părăsit această pagină, 
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şi pe care ea nu o deschidea niciodată ca şi cum nu voia să ştie  
cum se termină povestea. În această cafenea, au desfiinţat  
biliardul; în acest oraş, nu mai există sosiri 
şi plecări de traulere; dar cînd privesc 
masa unde tînăra 
se aşeza, gîndesc mereu la povestea care rămase  
neterminată, fără ca eu să ştiu cum se sfîrşea. 

 
 
 
 
 
 

Perversiunea lui Narcis 
 
 

Hotărîse că iubirea ar face parte din viaţă,  
în ciuda a ceea ce gîndea. Privea 
către oglindă şi refuza ceea ce vedea, 
alergînd în stradă în căutarea altor 
chipuri mai frumoase; acela al tinerei care a trecut 
prin faţa lui a aruncat o privire, îngrijorată 
intuind dorinţa lui; sau chipul celei care-şi 
netezea părul cu mîinile, ca şi cum  
îl mîngîia, şi ochii 
se pierdeau la hotarele unui vis 
deşteptat. El ar fi vrut să le spună că le iubeşte, 
şi că ar fi lăsat la o parte imaginea sa, 
şi obsesia de a se vedea altul pentru a se poseda pînă 
la ultimul tărîm al nebuniei. Şi ele îl priveau, 
cerîndu-i să se apropie. Dar 
el rămînea ţintuit ca şi cum nici măcar nu le-ar 
fi văzut. Atunci, obosite de aşteptare, ele plecau, 
lăsîndu-l pradă singurătăţii, şi 
inutilei dorinţe de el însuşi. 
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Fragment al realului 
 
 

Încerc să ascult poemul, dar vîntul agită crengile  
copacului şi-mi sustrage atenţia către cerul care 
se iveşte în mijlocul verdeţii. Acestea sunt micile lucruri  
care mă obligă să caut, în natură, diferitele 
surse de inspiraţie. La drept vorbind, părăsind 
cuvintele pentru a mă limita la contemplarea 
acestei fărîme de real căreia aş putea să-i dau numele 
de fragment de peisaj, ceea ce fac este să renunţ 
la limbaj ca element necesar 
descrierii. Totuşi, cum să fixez ceea ce văd, şi cum 
să transmit această imagine, cînd singurul refugiu de care 
dispun sunt propriile cuvinte? Şi încerc  
să înţeleg ceea ce, în poem, reflectă  
formele, culorile şi sunetele lumii: 
o intonaţie a frazei? Alegerea silabelor 
articulate în acord cu muzica lor? În acest timp, 
vîntul s-a oprit; şi ceea ce aud este ceva care se naşte  
din interiorul versului, şi aleargă înaintea mea, 
ca o şopîrlă care iese din frunzele plantei agăţătoare şi 
traversează peretele pentru ca în cele din urmă să dispară, lăsînd 
în spatele ei o impresie naturală de mişcare. 
 

 
 
 

Un ceai pe verandă 
 
 

În timp ce valurile se spărgeau pe marginea plajei,  
şi vîntul sufla în jgheaburile uşilor şi ale ferestrelor 
verandei, femeia îmbrăcată în flori  
mesteca încet ceaiul care se răcorea, şi nu-şi  
dădea seama că mîna care efectua gestul  
urmărea ridicarea acestui val făcîndu-l 
mai lent pentru ca să nu oprească mişcarea 
braţului, şi ca degetele să poată urma cu mai multă 
forţă linguriţa. Poate că un pian, ascuns  
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în mintea ei, urma ritmul degetelor sale 
zărite, în colţul meu, rezemat de uşa pe care 
vîntul continua să o deschidă, pentru a merge pînă la  
masa unde femeia se aşezase, şi a agita  
îmbrăcămintea pînă cînd florile se desfac, 
lăsînd să cadă petalele în ceaşca 
de ceai din care ea scosese linguriţa, pentru 
a-şi bea ceaiul de flori privind 
valurile ce se spărgea pe marginea plajei. 

 
 
 
 

Propunere     
 

 
Există un anumit traseu al exactităţii  
în adjectivele pe care le caut în adîncul  
frînturilor de frază. Cerneala fixează 
profilul chipului într-un sunet 
de vocale mai clare, şi este ca şi cum 
auzeam rîsul care ţîşneşte din 
gură la expresia acestei  
idei. Dar utilizez de asemenea regula 
versului pentru ca imaginea să se oprească 
în locul precis pe pagină, şi ca nici o trăsătură 
să nu perturbe desenul. Ceea ce este 
la sfîrşit, arhitectura,  poemul, sau 
acest obiect artizanal care iese  
perfect din mîinile olarului, este 
stimulat de conştiinţa 
că singur supravieţuieşte, dînd atenţie la ceea ce este precis 
şi cîntă, în lentoarea  
cu care se face dragoste, conceperea 
frumosului care aici durează. 
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IN MEMORIAM 
lui Bernardo Sasseti 

 
Un fotograf trist pluteşte în ocean. În mîini,  
deja nu mai este aparatul pe care l-a lăsat să cadă pe drum, 
şi în ochi îi lipseşte această forţă care-i permitea să fixeze 
obiectivul, să cadreze, să inventeze unghiul 
sigur pentru a atinge ţinta. Acum, pluteşte ca o corabie 
care şi-a pierdut ancora sau ca frunza care s-a obosit 
să alerge cu vîntul, şi s-a culcat pentru a se odihni în 
patul de apă. Cine-l va vedea ar dori  
să-l strige, să-l împingă către mal, 
şi să-l convingă să privească spre peisaj, fără alt 
obiectiv decît să privească spre peisaj, 
dar nimeni nu l-a văzut, şi el rămîne acolo pînă 
cînd curentul îl poartă cu sine, în marea care i-a devenit leagăn.  
 

 
 

Dimineaţa poemului 
 

 
S-a născut dintr-o recoltă de spume albastre şi  
am umplut coşul orizontului cu spicele coapte 
ale coralului său inundat. Ca aripile retezate 
ale marilor păsări care se rănesc în combustia 
norilor, cuvintele cad pe pămîntul strofei 
pentru ca eu să le separ şi să le leg pe cele care au păstrat 
boarea umedă a vocii tale cu sunet de seceră 
care înaintează cu faţa spre soare, tăind frunzişul 
memoriei. În loc de a fugi împotriva timpului, 
despart printre aceste ramuri de imagini pe cele care 
mi-au dictat versurile cele mai neclare, lumina 
apare la întîmplare din aceste versuri, în sclipiri de silabe, 
şi o reflexie a zorilor pe faţa eliberată 
a unei umbre domoale. Şi eu port coşul 
ca şi cum reveneam de la culesul emoţiilor, 
urmînd ritmul frazei care se scrie 
în contenirea valurilor, iar vîntul s-a răspîndit 
în urechile amanţilor. 
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Abdoulaye FODÉ NDIONE  
(Senegal) 
 
  
Poet, prozator şi editor, s-a născut la Dakar, în 
Senegal, pe 3 februarie 1962. Activităţile sale 
literare şi culturale se desfăşoară mai ales în 
cadrul Asociaţiei Scriitorilor din Senegal (AES), 
şi al reţelei PEN Cluburilor din Africa (PAN), 
scriitorul fiind şi vicepreşedinte al Centrului 
PEN din Senegal. Este membru fondator al 
Asociaţiei Senegaleze a Editorilor (ASE) şi 
membru al Casei Africane a Poeziei 
Internaţionale (MAPI). În prezent, este 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Senegal, 
director al cunoscutei Case de Editură ABIS, 
preşedinte al Colectivului Editorilor Francofoni din Africa – AFRILIVRES, iar din 
mai 2016 îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al Uniunilor Scriitorilor din Africa, 
Asia şi America Latină (AAALWU).  Între volumele publicate figurează : 
Faubourienne, Néas, Dakar, 2005; Affluence, Néas, Dakar 2010; Pièces à 
conviction, ed. Maguilen, Dakar 2013; 
L’écho des dunes (poezie); Les sentiers perdus, éditions Feu de Brousse, 2011; 
Des pas sur la mer, Maguilen, 2018 (culegere de nuvele) și romanul  Cœur en 
location, NEAS, 2018. 

 Chiar în zilele celei de-a cincea ediții a Festivalului „Poezia la Iași”, la care a 
participat, i-a ieșit de sub tipar volumul de poeme Perla orizontului  (Editura 
CRONEDIT, Iași), tradus de Mariana Stancu. 

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 
 

Nu voi înceta să te caut  
pentru a-mi înălţa visul în piscurile nopţii 
 
Oh, femeie a nesfîrşitelor nisipuri 
trăiesc în tumultuoasa ta năvală 
în care de pretutindeni 
creşte numele tău de grădină 
ce-mi oxigenează sufletul ofilit 
 
Te caut pe drum  
în cuvinte 
în gesturi 
iar cînd culoarea ta de porumbel mă prinde 
îmi regăsesc singurătatea învinsă 
în faţa dulcilor tale ispite 
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* 
Am scotocit şi am întinat  
nopţile neuitării pentru a căuta 
refugiul fericirii noastre 
printre privilegiile ochiului 
şi acolo unde merg 
îngustimea mă privează  
de tipar pentru dorinţele noastre dezlănţuite 
ale nopţilor noastre nesfîrşite 
Ei bine acum ştiu  
acolo unde voi fi 
vei fi şi tu 

 
 

* 
Voi deschide porţile sălaşului tău  
porţile inimii mele 
ca să te primesc cu ochii mei înlănţuiţi 
de ochii tăi cu privire potolită 
 
Cînd apusul surprinzător robeşte ziua 
şi noaptea afonă îmi deschide aleile dorinţei 
mă refac din mii de rîvniri 
în delirul meu încărcat de tine 
tu care poţi să-mi îmblînzeşti furiile 
şi să-mi odihneşti trupul captiv 
cu mlădierile tale de catifea 
 
Eşti singurul martor al necuprinselor mele libertăţi 

 
 
 

* 
Eşti urechea făcută  
să-mi asculte gura reconturată de dorinţe 
la fiecare eclipsă a ciclurilor noastre arzătoare 
iar acolo unde vei fi 
cuvîntul meu te va regăsi 
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ca un murmur ieşit din neant 
căci vîntul se va însărcina 
să-mi trimită tristeţea spre tăcerea ta 
 
Şi cînd totul va fi cuvinte de bucurie 
în întinderea nesfîrşită a puterii tale 
mă voi ridica în fiecare zi 
pentru a merge semeţ la dreapta ta 
tu vei vorbi cu surîsul tău de fulgere 
pentru a reaşeza undele izvoarelor mele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
Cînd seara regăsesc  
în adăpost visul nostru 
resimt puterea trupului meu 
invadînd imensitatea nopţii 
pentru a te trăi şi a nu-mi îndrepta iarăşi 
nici răsuflarea măcar 
spre derutantul terminal al iubirii 
 
 

 

* 
Floare a sevelor  
pe care mîinile mele o caută între degetele lor 
poţi să-mi deschizi zăvoarele îndoielii 
scriu încă de la prima ta lucire 
cu mintea doldora de speranţă 
pe paginile nefinisate ale aşteptării 
ca şi cum nu am şti să terminăm 
în blîndeţe capitolele elanurilor noastre 
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* 
Revino izvor al Paradisului  
să-mi umbreşti inima 
şi revărsarea mea va urca pînă la cepul însetat 
de cavitatea ta de foc care mă linişteşte 
 
Am ales culoarea ta crepusculară 
culoarea pielii tale de voluptăţi 
culoare de femeie a purităţilor 
pentru a-mi scoate focul din cochilia sa de cenuşi 

 
 
 

* 
Nu aş putea să-ţi vorbesc despre natura mea îmblînzită  
nu aş putea să mă satur de tine 
dar m-aş lăsa culcat  
în fertila ta ispită 
şi cufundat 
în beatitudinea finală 
 
Îmi place cînd mă chemi în tine 
învăluindu-mă în cuvîntul tău candid 
şi ca pe un ser al adevărului 
îmi revărs copilăria  
cu capul sprijinit de pulsaţiile tale 

 
 
 

* 
Femeie miere 
Femeie cer 
Voi face ca zilele să se contopească  
şi ca mîinile mele să rămînă de copilărie 
pentru splendoarea ta rafinată 
te voi lua Panaceu 
remediu al sufletului meu arzînd 
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* 
Pe picioarele tale catifelate împreună 
vom salva miasma 
acestei lumi strîmtorate de ipocrizie 
vom alunga imaginile zdrenţelor nehrănite 
vom vorbi bărbaţilor femeilor 
în expansiunea datoriei 
da, tuturor inimilor imperfecte 
le vom fi limbi ale raţiunii 

 
 
 

* 
Perlă a orizontului  
Ţie care nu încetezi să mă părăseşti zi şi noapte  
care îmi vezi inima sfîşiindu-se în faţa imposturii 
care faci din mine un leu de pluş 
în faţa asalturilor voluptăţilor 
ţie care în mine reverşi esenţa vieţii  
şi respiri vîntul purităţii 
care nu eşti aleasa altarului venerian 
vreau să-ţi fiu 
bărbatul-comoară 
bărbatul-dorinţă 
vreau să fiu  
gardul viu al iubirii tale de onoare 

 
 

* 
Cînd la ivirea dimineţii mă părăseşti  
cu privirea-ţi scăldată de remuşcări 
iar ziua 
în insolenta-i lumină de dispreţ 
te cuprinde în pudoarea ei vicleană 
deschid uşile abstinenţei 
pînă la întoarcerea ta de flacără 
care scoate din arşiţa pămîntului meu 
sudoarea aşteptării 
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* 
Sublim izvor multiplu al nebuniilor mele  
intim izvor dătător de viaţă 
laude* îţi cînt spre toate zările din adîncul sufletului  
 
Te simt în fiecare clipă  
care îmi agită inima pecetluită 
pe suprafaţa trupului tău 
 
Şi tu ştii 
Reiau în fiecare anotimp de căldură 
îndrăzneaţa mea arătură pe întinderea ta defrişată 
 

                         
___________ 

* tagg în limba wolof în text 
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Cătălin RĂDULESCU 
 

Condurii lui Fuerodd 
 

e o altă planetă din acea galaxie 
îndepărtată dintr-un univers 
poate paralel se afla un soi de 

împărăţie cu atribute caracteristice 
proprii, ce o distingeau net de ţările/ 
împărăţiile ce la rându-le populau acel 
Glob: Împărăţia lui Fuerodd. Mai ales prin 
existenţa articolului de încălţăminte mai-
sus-amintit ce conferea originalitate 
colosului statal, constând în faptul că acea 
încălţăminte avea din capul locului un  
defect de fabricaţie ce putea deforma unul 
din picioarele posesorului, până la a-l 
aduce în situaţia de a merge şchiop. La 
început, s-a crezut că respectiva hibă era 
fortuită: după care s-a văzut că nu era aşa, 
prea multe exemplare ieşeau cu acel 
atribut pe bandă rulantă fără a se permite 
fabricantului să corecteze defectul – ba 
dimpotrivă. Era ceva asemănător cu 
celebrul Pat din legenda pământeană a lui 
Procust, vestitul tâlhar din Atica, oraş din 
Grecia antică, cu ale sale două paturi de 
fier – unul pentru oamenii scunzi, celălalt 
pentru cei înalţi – în cadrul cărora „ajusta” 
picioarele drumeţilor capturaţi, cu cei prea 
înalţi „rezolvând” „problema” prin 
retezarea membrelor inferioare ale 
acestora, el însuşi fiind în cele din urmă 
capturat de Teseu care îl pedepsise, 
executându-l tot prin acest procedeu. – 
Doar că la noi o asemenea sălbăticie s-a 
putut petrece doar în legende – şi numai în 
acelea îndepărtate, asemenea atrocităţi pe 
planeta pe care locuim negăsindu-şi 
nicicând locul de desfăşurare, iar în 
vremurile noastre nici măcar posibilitatea 
de a fi narate, nici chiar în corpul 
„legendelor urbane”. În plus, condurii, de 
calitate mai mult sau mai puţin superioară,  
în lumea noastră sunt un articol de 

încălţăminte strict femeiesc. În acea lume 
– nu. 
       După cum şi lumea celebrului scriitor 
George Orwell din nemuritorul „1984” tot 
doar în roman a rămas. În Împărăţia de 
care vorbim, de pe acea planetă din galaxia 
îndepărtată şi poate dintr-un univers 
paralel – nu. Exista practic un Minister al 
Iubirii ce scria/rescria trecutul, prezentul 
ba chiar făcea predicţii şi pentru viitor – 
funcţie de interesele superioare ale 
autocratului şi apropiaţilor săi ce erau 
prezentate ca fiind şi cele ale supuşilor, 
din nefericire respectivele interese 
dovedindu-se de cele mai multe ori 
efemere, ba chiar dăunătoare, cu 
adnotarea că împăratul şi camarila aveau 
mijloace totdeauna să înlăture 
consecinţele nefaste ale deciziilor ce le 
luau. Marea masă – nu. Ba chiar acele 
decizii, ca printr-un ingenios joc de lumini 
– se sugera că ar fi fost luate tocmai la 
doleanţa marii mase a supuşilor, care era 
mărinimos iertată pe spezele ei de către 
atotputernicul stăpân şi acoliţii săi. Şi 
pentru că o undă de nemulţumire părea să 
îşi facă apariţia în rândul celor guvernaţi 
cu astfel de procedee, asemeni partidului 
unic oewellian din poveste – autocraţia 
începu să-şi facă singură, prin mimare, 
opoziţie. Prin agenţi totdeauna credibili cu 
statutul lor de opozanţi, ce reuşeau să 
câştige mai totdeuna încrederea 
adevăraţilor şi îndreptăţiţilor nemulţumiţi, 
ce sfârşeau prin a li se confesa. Ba a forma 
chiar şi organizaţii. A, nu, nu cu scopuri 
violente, de răsturnare a acelei ordini sau 
poate chiar a monarhului ci doar aşa, ca 
doritorii, în timpul liber să constate, să 
discute, cu unicul scop de a-şi păstra 
capacitatea de a raţiona sau chiar 
integritatea facultăţilor mintale. 

P 
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        Pericolul era evident, cârtitorii si 
adepţii a ceea ce am numi noi Logică 
Aristotelică trebuiau marcaţi, cumva, 
sugerându-li-se prin mica hibă provocată 
temporar sau pe viaţă că ar fi bine să 
abandoneze, contopindu-se cu marea 
masă de mancurtizaţi. Spre binele lor. Într-
o logică fracturată ce carecteriza acea 
împărăţie de pe acea planetă din galaxia 
îndepărtată, erau invitaţi în aula Palatului 
Imperial, spre a fi premiaţi şi lăudaţi 
pentru merite ce nu le aveau; şi mai ales 
gratificaţi. Cu acea pereche de încălţări 
oferită chiar din mâna monarhului 
surâzător şi afabil. 
        La început, Suveranul consacra acestui 
ritual nu foarte mult timp; câteva ore, 
acolo, o dată la două-trei luni, calculate în 
timpi pământeni. – Şi era sigur, credea 
dânsul, că este o situaţie temporară, 
timpul alocat acelei mani-festări având să 
fie din ce în  ce mai puţin, pe măsură ce cei 
astfel gratificaţi aveau să priceapă ce era 
de priceput, înţelegând ceea ce subtil li se 
sugerase să înţeleagă. 
          Surprinzător, lucrurile nu s-au 
petrecut aşa. Ba chiar totul s-a-ntâmplat 
pe dos, evenimentele ameninţând să scape 
de sub control; atelierele ce produceau 
respectivele articole de încălţăminte nu 
mai pridideau; ceremoniile de la Palat 
întru premierea celor ce trebuiau 
gratificaţi cu acele produse ale industriei 
uşoare autohtone se înmulţiseră aproape 
în progresie geometrică, astfel încât dacă 
odinioară aveau loc o dată la două-trei 
luni, timpii alocaţi festivităţii se măriseră, 
aceasta avea loc acum la o lună, după care 
deveni hedomadară, sfârşind ca ceremonia 
să fie contidiană, cu ore bune alocate din 
parcursul unei zile. – Aproape că 
monarhul nu mai avea cum să aloce timp 
şi pentru celelalte probleme ce trebuiau 
rezolvate, întru stâmbul mers al 
împărăţiei, asta întru chemarea 
subliminală la ordine şi reintrare în 
gregaritate a celor ce împietaseră asupra 
hâdelor rânduieli. 

       Aşa se ajunsese ca aproape în totalitate 
populaţia acelei împărăţii să fie şchioapă; 
doar autocratul şi sfetnicii săi la fel de 
distorsionaţi la minte ca dânsul nu aveau 
probleme de locomoţie; în schimb, 
ajunseseră să le aibă chiar şi membrii 
ambasadelor, legaţiilor şi consulatelor 
acreditate la curtea imperială, ceea ce de 
acum atrase atenţia. Moment în care apăru 
echivalentul pământeanului Teseu din 
acea îndepărtată lume, ce-i drept din afara 
graniţelor împărăţiei care, oprind spornica 
producţie a secţiunii de industrie uşoară 
ce făurea acei conduri, lăsă doar atâtea 
exemplare necesare cât să încalţe acel 
împărat plus credincioşii săi supuşi de la 
curte pentru tot restul vieţii, oamenilor de 
rând care îşi permiseseră să gândească 
altfel decât fracturat şi specios asigrându-
li-se încălţămintea obişnuită, cel mult 
adaptată anotimpului, asemănătoare celei 
ce o avem şi noi pe Pământ. Iar aceia, adică 
autocratul şi ai săi ciraci, au fost obligaţi ca 
pentru tot restul vieţii să umble, dar să 
umble continuu – nu numai pe întinderea 
împărăţiei – ci a întregii suprafeţe a acelei 
planete – asta ca să fie de exemplu şi etern 
antidot pentru de cele mai multe ori 
inevitabilii şi-din-născare mancurtizaţi-
nostalgici. 
 
 

Muridele  
 

e două nopţi se auzea troncănitul 
surd al uneia din pubelele de 
gunoi ale curţii. La început nu 

înţelesese, crezând că zgomotul vine de la 
mezaninul blocului interbelic ce mărginea 
incinta. Până află pricina reală a 
troncănitului. 
      În care vecinuţa de palier se dovedise 
până la urmă bună la ceva. 
      Prindea şoareci. 
      Cu ajutorul curselor aferente pe care le 
monta în beci. 

D 
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     O dată prinşi, îi azvârlea în una din 
pubelele de plastic ale curţii. Aşa era 
dânsa, miloasă, iubitoare de animale, în 
ruptul capului nu le-ar fi sucit gâtul spre a 
le curma chinul, aceştia zbătându-se două-
trei zile, iar dacă între timp veneau 
gunoierii şi vreunul evada din puşcăria-i   
sui-generis în poala lucrătorului, pentru 
câteva minute se auzeau înjurăturile 
murdare al omului în faţa porţii. Muridele 
invadaseră zona din pricina scurmării 
maidanelor riverane în scopul excavării 
unor fundaţii unde avea să se clădească 
cine-ştie-ce. 
     La altceva nu-şi amintea să fi fost bună 
vecinuţa în viaţă, la cei şaptezeci de ani nu 
de mult împliniţi. – Fusese pe vremea 
aialaltă funcţionară în ministerul de 
război, fată de bază, la Cadre – toată ziua 
completa carneţele de partid ale novicilor 
proaspăt-admişi. Cu figura-i sinistră şi 
obrazul distrus de atâta fond de ten, 
probabil era socotită o certă divă – după 
normele axiologice ale artiştilor de acolo. 
Din câte auzise, frânsese multe inimi în 
minister. Şi avea timp căci soţul era tirist, 
niciodată stătut după cele câteva luni lipsă 
de acasă, singurul lucru la ale cărei forme 
îmbietoare se repezea cu nesaţ era sticla, 
alcoolic învederat fiind. 
      A, de ce să fie ingrat, de utilitate publică 
tot fusese şi dânsa cel puţin o dată în viaţă: 
chiar cu el. Asta demult, cu vreo treizeci de 
ani în urmă când, într-un noiembrie 
mohorât, sosise acasă spre a-şi face 
concediul legal de militar în termen; 
dăduseră nas în nas pe scară, pe platforma 
parterului; ea încă jună de abia patruzeci 
şi unu de toamne împlinite, cu soţul mai 
mare cu cincisprezece ani – în sat cu doru’ 
– cu treburile lui de tirist. - „ Vai, ce draguţ 
eşti aşa!“, făcu privindu-i uniforma mulată 
pe corp – „ - Nu că ai fi altminterea în haine 
de stradă” – evită ea strategic adjectivul « 
civile» - „ - De când te ştiu eu, ai fost un 
copil frumos” – (nu-l ştia decât de vreo trei 
ani). – „ – Hai până înăuntru să...” 
     Să ce?... 

      Să-l servească cu o cafea şi o dulceaţă? 
Nu prea părea să fie cazul. Cel puţin 
deocamdată. Căci  ajunşi doar în antreu, ea 
nu-şi mai putu lua ochii de la zona lui kaki-
inghinală. El nu-şi mai putea desprinde 
privirile de la obrajii ei colosal machiaţi, ce 
încastrau gura cu buze groase, violent 
rujate în roşu. Avea vaga senzaţie că se află 
la un priveghi. Şi simţind cum airbegul de 
la parter ameninţă prin umflare  să-i 
zboare nasturii brăcinarilor cazoni – avu 
simţământul auto-culpabilizator că este un 
necrofil. Simţământul respectiv se atenuă 
imediat căci prin ceea ce urmă ea era cu 
certitudine vie în schimb acum fiind 
consternat, neputând înţelege de unde 
atâta sete de viaţă la dânsa nici la prima, 
nici la a doua transfazare, care se petrecu 
la nici un sfert de ceas după prima. Apoi, 
după alt sfert de ceas şi alte simţăminte de 
culpabilitate se mai atenuară când, luând-
o pe braţe, o puse în genunchi pe divan şi o 
avu într-un mod natural, împotriva căruia 
nici chiar Sfânta Scriptură nu ar fi avut ce 
să spună, decât poate faptul că totul se 
petrecea în afara Tainei Căsătoriei. – „ – Nu 
puteam să te las din prima la floricică. Eşti 
tânăr, după luni de armată în care nu ai 
pus nici măcar mâna pe o ţâţică ştii, primul 
jet pe furtun e cu copii cruzi...” – îi susură 
ea la ureche la ţigara de după, sărutându-l 
tandru pe gât, fără a se fi spălat înainte pe 
dinţi. 
        ...troncănitul surd din curte se auzi din 
nou. Nefericitul murid ajunsese cu tigva la 
capacul tomberonului, dar să-l dea peste 
cap nu avea forţă... 
      În anul Marii Loviluţii, cu câteva luni 
înainte de aceasta, mama tiristului muri. 
Nu, nu la ea în casă, cu lumânare la cap, ci 
la azil, căci aceasta fusese prima grijă a 
proaspetei soţii aflate la al treilea consort 
– să îşi ducă soacra la centrul de bătrâni. 
Ceea ce nu o împiedică să o plângă sincer, 
cu bocete suplimentare că fiind acolo, 
bătrâna murise fără lumânare la cap şi 
cele de cuviinţă imediat făcute. Trase în 
acest sens un discurs necro-oral în capela 
cimitirului încât zidurile acesteia fură cât 
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pe ce să se umple de igrasie din pricina 
asistenţei care lăcrimă mai ceva decât 
nişte participanţi la o manifestaţie 
neautorizată lângă care s-au detonat 
ogivele de rigoare. Momentul poetic nu 
ţinu prea mult căci, abia trecuţi de poarta 
cimitirului, îl înjură pe tirist de mamă când 
acesta, aflat în starea lui naturală – adică 
machiala – o invită precum îi era şi mersul 
– adică împleticit – să urce alături de el în 
autoturism, pentru a se deplasa spre 
domiciliul conjugal. 
     Lovitura s-a produs, şedinţa a continuat 
– adică Marea Revoluţie Socialistă din 
Decembrie unde poporu’, ca de obicei, 
cuvântu’ şi-a spus. Cu consecinţele ştiute. 
Da’ până să se lămurească lucrurile, 
tovarăşii au aruncat câteva luni priviri 
hăituite în dreapta şi-n stânga; aşa şi 
dânsa, nu se ştie de ce, mergea mai mult 
lipită de pereţii caselor în timp ce soţul, 
tiristul, aflat într-un scurt concediu, 
continua să circule consecvent, ca de 
obicei, neregulamentar dar per-pedes şi în 
zig-zag pe carosabil. 
     Imediat în perioada următoare a sesizat 
prima lucire de ură în ochii ei căci, 
învăţând cum trebuie să arate o femeie în 
parametrii normali, a refuzat să mai joace 
cu ea Sus-Jos. Şi deşi într-un amurg 
canicular văzu cum o uniformă kaki sare 
ca gândul peste geamul de la parter înpoi 
în stradă, deşi tiristul era departe poate şi 
el în acea clipă cu curca la ouat – nu sesiză 
ca lucirea de răutate din ochii dânsei să se 
fi atenuat. Mai ales când îşi dădu seama că 
el nu este deloc invidios. Au urmat 
provocările de rigoare prin tocmirea unei 
fătuci minore da’ fără tată şi căpătâi din 
cartier în scopul de a-i face lui ochi dulci 
poate cine ştie, prinde; doar aşa, în glumă 
– îi spusese fetiţei care, ingenuă prin 
vârstă-i crudă, nu avea cum să intuiasca 
jocul; şulfa ştia care este tratamentul 
pentru pedofili o dată ajunşi în 
penitenciar; asta ştia şi mama bastardei 
care de la colţul străzii urmărea cu interes 
ce va să se întâmple în avangarda unui 
posibil viitor şantaj pecuniar, în timp ce 

pofticioasa rămasă fără jet pândea prin 
geamul ferestrei, ca viitoare martoră, la 
acea fereastră pe care din ce în ce mai rar 
îi plonjau în / din casă costumaţiile kaki, 
într-un final acestea dispărând de tot, prin 
desfiinţarea stagiului militar obligatoriu. 
      ... acum se auzea din tomberon chiţăitul 
nefericitului rozător, exasperat de 
imposibilitaea dării peste cap a capacului 
de plastic. Nu avea destulă forţă...  
      Nu au prins nici alte provocări. Multe şi 
scabroase, dezvăluind abjecţia celui ce le 
concepea. Şi fiindcă nu se putea găsi nimic 
în lumea faptelor reale şi penale – atunci 
trebuia inventat ceva. De exemplu, o 
pricină. Oricare. Cât de minoră, cât de 
absurdă. O dependinţă în beci pe care 
intimatul o ocupa abuziv, fiind, în fapt, 
arondată apartamentului în care locuia ea. 
     Retras la pensie, plin de bani, ca 
aproape orice om care a avut 
îndeletnicirea sa, aflat tot timpul în 
dispoziţia-i apatic-blegos-anacreontică, 
tiristul nu puse prea multe întrebări 
despre destinaţia sumelor din ce în ce mai 
mari ce îi erau cerute. Mai ales că nu-i 
puneau în primejdie cheltuielile legate de 
dragostea vieţii lui – alcoolul. Şi astfel 
dânsa câştigă procesul vieţii ei, după ce 
patru ani îşi căută cu folos dreptatea prin 
pivniţe. Cu ajutorul unor martori mai 
presus de orice îndoială cum ar fi fost un 
ins din cartier cu un fel de domiciliu 
flotant care pe vremea ăluilalt, cu firea lui 
milităroasă, se purta în costume ce 
aminteau de agenţii operativi din M15, 
asta probabil spre a se camufla mai bine 
de subofiţerii de Miliţie ce-l căutau pe 
acasă fiindcă se sustrăgea sistematic 
satisfacerii stagiului militar – cât şi cu 
ajutorul altui ipochimen cam de aceeaşi 
teapă, căzut la un moment dat în 
poligamie, care în timpul liber se prezenta 
când ca agent secret, când lucrător în 
armată, când salariat la secţia de poliţie X, 
într-un rând fiind judecat pentru ambele 
culpe, adică și pentru uzurparea de calități 
oficiale, alegându-se cu puşcărie, dar doar 
cu suspendare. Cum justiţia se dovedi nu 
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doar oarbă ci şi cu nevoi speciale, nimeni 
nu se gândise a verifica în prealabil 
„martorii” respectivi ce, pentru o sută de 
unităţi, i-ar fi vândut şi pe mă-sa şi pe ta-
su – la propriu, cuvântul lor în instanţă 
valorând cât naraţiunile din cele patru 
Evanghelii. – Şi pentru ca „acţiunea” să fie 
ca la carte, prelevarea daunelor morale şi 
materiale pretinse de „victimă” i se făcu 
direct din salariu, prin poprire, redactată 
de un executor judecătoresc chiar cu data 
de naştere a intimatului. 
      ... troncănitul şi chiţăitul şoarecelui se 
auzea acum din ce în ce mai slab. După 
care încetă de tot... 
      Nu era cazul să facă recurs. Nici alte 
asemenea astea. Nu la salariul şi lipsa sa 
de relaţii. Singura schimbare comisă fu de 
natură ocultă, în sensul că imediat după 
Rugăciunea Tatăl Nostru rostit în gând cu 
regularitate dimineaţa şi seara, înainte de 
culcare, adresa şi o scurtă rugă personală 
Dumnezeirii, în sensul că Aceasta să 
restituie tuturor celor pe care dânsul îi 
cunoştea de voie au de nevoie – tot binele 
pe care aceştia  i-l făcuseră în timp.  
 
          Anii au trecut şi pe tirist nici 
eventuala andropauză, nici vârsta 
înaintată, nu l-au putut lecui de iubirea 
vieţii sale – butelcuţa. Şi poate     l-ar mai fi 
ţinut Dumnezeu, dar nu l-a mai ţinut 
ficatul. Şi nici encefalul. Când făcu primul 
atac cerebral, consecinţele au fost minime. 
Îşi continua programul diurn normal plus 
alergarea imediat după lăsarea serii a 
pisicii prin curte, în scopul recuperării şi 
aducerii acesteia în casă. După al doilea, 
lucrurile s-au mai schimbat şi, deşi rămas 
ţintuit la saltea, o vreme a continuat 
barem să vorbească. Tot despre pisică, 
întrucât clondirul devenise un subiect 
tabú. Până când, într-o zi, biata mâţă i-a 
fost călcată de un şofer grăbit. Atunci a 
tăcut de tot: se arseseră prea mulţi 
neuroni. 
          ... în curte era linişte. Muridul 
probabil renunţase la orice încercare de 
evadare, sau poate îşi sfârşise agonia... 

      - A murit!... Vai de mine, Vessppassian a 
murit!... Ajutaţi-mă!... Ajutooor!... 
     La scurt timp nu numai pacea scării dar 
şi a unui sfert de cartier fu tulburată de 
urletul strident al sirenelor. Buimaci de 
somnul curmat în crucea nopţii, vecinii 
apelaseră *211 solicitând ambele servicii – 
Ambulanţa şi Poliţia. Auzí dincolo de zidul 
ce-i despărţea dormitorul de scară paşi 
grăbiţi, voci alerte obişnuite să comande, 
clinchetul tărgii ce atinsese începutul de 
balustradă ce ducea la etajul unu. După 
care discuţii în contradictoriu, din ce în ce 
mai alerte, până când acestea răbufniră în 
scară: 
      - Dar cucoană, se vede dunga laţului cu 
care l-ai strangulat! Ne crezi tâmpiţi?... 
      - Io?! Să-mi omor bărbatu’!? Lumina 
mea, ochii mei, l-am îngrijit până în ultima 
clipă, ca pe Dumnezeu!... 
     - Ca pe Dumnezeu-Fiul... noroc că n-ai 
avut la îndemână burete şi oţet... ia-o, 
pune-i odoarele!... 
     - Aaaaaaaaa..., se auzi un urlet ca de 
Ignat de parcă un Homo-Sapiens ar fi fost 
confundat cu o suină. 
       - Domnule procuror, am găsit cordonul 
cu care s-a comis starngularea: era după 
vasul de closet. 
       - Şi-a rupt hainele de pe ea: câte 
ambulanţe sunt? 
      - Două, imperativul apelului a sugerat 
că sunt mai multe victime... 
     - Direct la Bălăceanca! Unealta crimei, la 
laborator! 
    - Am înţeles... 
     Urletele de porc emasculat se mai 
auziră până când cele două uşi ale salvării 
fură trântite precipitat. Apoi, se făcură 
auzite portierele. Prima ambulanţă 
demarase. 
    - Uşor..., se auzi vocea baritonală în 
surdină şi cei doi brancardieri gâfâind, în 
timp ce cărau targa. 
      A doua ambulanţă demară la fel de 
silenţios. 
      Liniştea adâncă se înstăpâni peste 
sfertul de cartier şi curte. 
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O istorie plastică  
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Boris MARIAN MEHR 
 
 

* 
Buzunarele noastre intime 
Nu facem decât să ne-mbrăcăm, 
Să ne dezbrăcăm, 
Iar timpul trece vijelios, 
Trenul nu are o stație terminus, 
După un timp o să înceapă 
Să zboare lin, 
Ca un coșciug luminat, 
Spre făcliile cerului, 
Vom continua discuția, 
Tu îmi vei spune că mă iubești, 
Eu voi răspunde ușor distrat, 
Dar sărutul tău va fi cu totul neașteptat, 
Ne vom trezi în același pat, 
În aceeași dimineață, 
Cu soarele cotrobăind 
În buzunarele noastre intime. 
În arșița nopții 
Îl văd pe Blecher chinuit în corset, 
cu dureri în mușchi, articulații, oase. 
Are forța de a visa. 
Nimic nu-i seamănă. 
Pentru el zarurile au fost aruncate din naștere. 
Viața este un joc obligat. 
Ce sens are celebritatea pentru el? 
Există progres în artă? 
Nici vorbă. Fiecare artist este un Narcis. 
Dar nu trebuie să-și trădeze egolatria. 
Abstinența la orice, 
când nu este motivată intim, 
devine o cauză a morții. 
Orice tren care aduce moartea este în orar. 
Când Dumnezeu este mort, orice este posibil, 
hulitorii nu mai există, dușmanii vieții devin prieteni. 
Păsările coboară pe pământ, 
dar nu pot lua cu ele decât o pradă, 
nu pot lua fericirea. 
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Nefericite păsări, izgonite în cerul pustiu. 
Logica nopții îmi spune 
că există o armonie în noi 
pe care nu o cunoaștem ziua. 
De ce ne este frică de noapte, 
de moarte? 
Ascultă cum cântă iarba 
cu glasurile celor plecați dintre noi. 
Până atunci sărută-ți iubita, ea există. 

  
  

* 
Idele-n martie aduc dinamism, 
 elan, expansiune, schimbare de istm,  
ritm și culoare, lumina, parfum 
din letargie  ieșse doar scrum.  
 Ce deprimare, ce astenii,  
Fitoterapia o rezolvii, 
Cimbrul  alături șade viclean,  
Menta o freacă orice curtean,  
Dă-i  cuișoare moi ca sărut, 
Pune cicoare și-mi vine să fug.    
Socul e lacom, fierbe în el, 
Pinul se-agață  și-și zice Ionel, 
Numai cicoarea, severă  cruciș- 
. 
Stabilizează precum Labiche,  
Socul ne cântă balade și fugi,  
Eliberează  cucoana de fulgi,   
Cu merișorul te joci, dar pe blat,  
Că n-ai știință , nici avocat ,  
ștevia minte de-ngheață  un urs,  
asta e lecția, mergi șa concurs.  
  

  

*  
Viața de cuplu, un fel de manual,  
Ce faci cu mâna e ireal,  
Nu confundați iubirea, nimic 
Nu se compară, degeaba vă zic.  
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Fiți fericiți  doar cât puteți,  
Orice surplus naște puieți,  
Că-i nebunie  sau numai un vis, 
Ce înțelegi prin Paradis?  
Că nu răspunde, n-a corespuns,  
Nu e motiv de-a muri nestrăpuns,   
Crește iubirea ca un castan,  
Face și flori o dată pe an,  
Stresul și sexul se cam opun,  
Iară în forță nimic nu e bun.  
  
Când absentează , când mai înșeli,  
La socoteală nu fi mișel,  
Că experiența  e suma de draci,  
Tot ce-ai greșit se transformă-n colaci,  
  
Că numai leneșul n-are păcat 
Nu explica prostii, de ești beat,  
Porcul e mult mai inteligent,  
Dar se retrage, e foarte prudent.  
Fugi de oglinzi, de prieteni prea duri,  
Furi frumusețea, devii  tot mai pur.  
Lupta cu Îngerul  are un sens,  
Dar n-ai noroc, un drac te-a ales,  
Între idioți te simți ca un prinț,  
Dar un deștept  îți trage un spitz,  
Cu Dumnezeu nu te certa, 
El ve veni într-o zi, te va lua,  
Doar poluare, sinteze, mizer 
Ne este traiul, dar nu e din cer,  
Râsul, |Iubirea, Tristețea aduc 
Un beneficiu chiar celui năuc,  
Unii absorb lumina, rămân 
Întunecați ca cenușa-n plămân,  
Alții ca becul lumină ne dau, 
Ei au studiat în Guineea-Bissau,  
Învasță , ne spune titanul, să-nveți 
Până zărești cai verzi pe pereți. 
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* 
Îmbătrânim atunci când necazurile nu ne mai bucură. Mai rău 
este când nici nu ne mai întristează.  Disperarea este o formă de 
viaţă. 
În şanţurile acidului ceresc, din crăpătura uşii îndeşi tu cuvântul, 
din care desprins mă rostogoleam…Plumbul zorilor, suflat cu 
aur..lângă albul chiparos ei te-au adus… în tine, însă, din naştere 
spumegă celălalt izvor, pe neagra rază de comemorare te-ai 
aburcat la lumina zilei… În roşul amurgului numele dorm, pe 
unul noaptea îl trezeşte şi-l duce, pipăind albe coloane, spre zidul 
sudic al inimii, chiar sub pini… numelui dragostei tale i se adaugă 
silabe…Amândouă porţile lumii stau deschise… în noaptea 
scindată… purtând nesigurul verde în al tău mereu…Fiica morţii 
tale sau frica?   Gură şi sex, înconjurată cu dans de-un animal 
aţipit… Lângă mine trăieşti, asemenea mie, ca o piatră în obrazu-
afundat al nopţii… Acesta-i ţinutul unde se odihnesc  cei pe care  i-
am ajuns   Fulgii  nu-i vor număra… Un cuvânt, tu ştii, un 
cadavru… Hai să-l spălăm, hai să-l pieptănăm, hai ochiul să i-l 
întoarcem spre cer. În jurul lui Celan, cam aşa se întâmplă.Negura 
se culcă cu tine, somn şi hrană, doar atât îmi trebuie, restul este 
vis. Sarea de pe gene?  Aur. Să bei ochii iubitelor. Vai, canibalule. 
Mă trezesc înainte de a fi treaz, este momentul de cumpănă. Nu 
risipesc un strop, cana este plină,  mă alină  dorita rază de 
tomnatic soare. În afara ta nu există alt cer. Dar cu tine am 
pierdut cuvântul. La început a fost Necuvântul .  Aşa cred, sunt  
 hrănit cu erezii ştiinţifice.  Dar iubirea în ce domeniu al ştiinţei 
încape? 
 
 

*  
Știam că va veni, dar cine? 
The pretty baby, așa pare,  
Între oameni și jivine,  
Eu am ales o arătare,  
Cu umbra ei alături, duhul bun 
Pardon, bonsoar, un prosit de ocazie,  
Avea cu diavolul ceva comun,  
E bine să mai facem câte o razie.  
O blană transparentă ascundea 
Un trup de-o frumusețe infinită,  
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m-am luat tiptiș, în tremur, după ea  
și m-am lovit mortal de stalactite.  
******************************  
De pierzi din bani, să-ți râdă inima,  
Că viața ai păstrat-o-n bună stare, 
A fi sărac nu e rușine, limita 
Te va aduce-n vie disperare,  
Unii iubesc doar propriul trup și miez,  
Dar miezu-i gol precum la nuci târzii,  
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 Coriolan PĂUNESCU 
 

Pe frunze lumina se rescrie 
 

Priveşti în peretele alb tabloul cu roze  
 
luminând prin sepalele verzi şi tardive 
unde iubirea urcă-n talazuri de-osmoze 
şi noaptea s-aşează-n lumini posesive. 
 
Chemarea din sânge n-ajunge la tine 
 
fiindcă umbrele  sunt risipite în noapte  
chiar dacă pe covorul cu sfinte rubine 
în lume-mi apari cu povești răsturnate 
 
Tabloul de verde-i scris pe frunze-n lume 
 
intrate în gând şi-n mute vremi infinite  
şi iată cum timpul ne calcă veşnic pe urme 
păstrate în genomul unei vieţi răstignite.  
 
Aici toate în stelele vii sunt încă răsfrânte 
 
în planuri perfide ce răzbat dinspre nord 
deschizând canale printre genele strâmte   
în noaptea ce răsuflă într-un straniu fiord. 

 
    

Icoană în destin   
 

Mamă, te văd în aburul de-azimă caldă  
sub cerul ce-a miroase a bob de viţă rară 
ori poate-n aerul ce chipul viu îți scaldă 
 
lângă fântâna cu apă de vârstă selenară.  
 
Și parcă-s măcinat de-o nouă luna plină 
iar bobul e sedus prin auru-i din grâne 



Vara 2018  | Contact international 291 

 

și prin atâtea izuri amirosind a smirnă  
 
eu simt metamorfoza din infinitul mâine.  
 
Deasupra lanului mai zboară liber cucul 
când iată macii roșii se scutură în floare  
și dintre văi bătrâne trimite o boare nucul 
 
de iod şi împărtășire profund mântuitoare. 
  
Și cum stai încă dreaptă în palida lumină  
în viul întuneric din noaptea-atât de clară  
te văd îndurerată prinţesa mea, străină -  
 
ca o icoană blândă trecută către seară.  

 
 

Abstracţii tutelare 
 

În trista lui hlamidă tot galbenă și lungă 
 
un tânăr înger s-a întors străin spre mine 
şi-n minte-i aud glasul ce parcă dă să plângă   
că-n umărul de lut s-a tot închis în sine.  
 
Şi steaua însoţindu-l prin cerul fără margini 
  
clipeşte dârz prin geana-nsorită şi rotundă 
reaprinzând în suflet atâtea vechi imagini 
ce-n limpedea lumină încearcă să pătrundă. 
 
Şi-l urmăreşte vremea-n arhaica-i umbelă  
 
şi-n valuri incolore răzbat cântări barbare 
pe când în noaptea albă un sunet de violă  
răzbate-n ochiul serii pe-a undelor chemare.  
 
Apoi, în haina de-argint, cu sceptru-n mână,  
                  
pe tron voievodal şi viu înconjurat de astre, 
el pare că-i plecat de-acum pe-a vieţii strună  
când spre înalturi urcă cărările-i albastre.  
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Peste nori cenuşii 
 

Ascultam vorbind în margini de vreme 
și-auzeam că s-a scris cine mai știe pe unde 
un roman anacronic și prea multe poeme 
 
în care rănit trupul meu tânăr s-ascunde.    
 
Intr-un moment descopeream, deodată, 
că poeţii lumii niciodată noaptea nu mor 
și că o litera de plumb castaniu decupată 
 
urcă-n văzduh ca o pasăre-n formă de zbor.   
 
De-atunci în nori cenușii mai scânteie luna 
iar gândul va urzi tot mai multe porunci,  
prin care-n legendă atingi universul cu mâna 
 
iar cu gândul încerci tăria măreţelor stânci. 
 
Şi totuşi drumul pe care pleci într-o clipă 
te îndeamnă să crezi într-o trudnică stare 
peste care viaţa trece în bătăi de aripă 
 
în urmă nelăsând vreun semn de întrebare. 
 

 

Prefaceri 
 

In lume nu ştiu cine mai cântă din frunze 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
şi cine mai scrie pe-o galactică stea licărind 
când s-aştern stropi de rouă pe asprele buze 
iar făcliile vieţii în umărul rece s-aprind. 
 
Dar, iată, că vremea-i veşnic ursuză, sucită - 
 
nu mai tresare când trece temutul meu nor 
iar peste glia de aur umbra-n lumina vrăjită 
măsoară oceanul şi naşte în ideea de zbor. 
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Vântul străin în pădurea prefăcută-n talazuri 
 
ca un vârf preionic în nordul furtunii veghează 
iar pe valuri bătrâne, tot mai multe barcazuri, 
se află-n ochiul cu lumina statornic de trează. 
 
Şi iată, totul tresare, ca un rânjet de lună, 
 
şi se transformă-n falnice şi reale himere 
când din înalturi universul planetei răsună  
prin impulsuri cedând cuvioaselor sfere. 
 

 
 
 

Pe pământ ca o umbră 
 

Plină de mânie, lupoaica venise spre mine 
iar eu de groază printre oameni am fugit - 
m-a urmărit cu ochii o oră-ntreagă şi-n fine 
 
când m-am întors spre dânsa, i-am vorbit: 
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Ce vrei tu, zgripţuroaică searbădă a lumii 
de ce prin bozii de toamnă mă urmăreşti?  
iar colţii ascuţiţi, mi-i arăţi în galbenul lunii, 
 
şi-mi spu- ce rea fiinţă prin vreme mai eşti… 
 
Şi uite că de tine, lupoaico, nu-mi pasă-n veci  
chiar de urli în noapte pe la tăcute ferestre 
spunându-mi că de sub ele niciodată nu pleci 
 
şi-ai să rămâi prin grădinile lumii terestre. 
 
Şi, vai, ce urlet trimiţi de-a lungul strunii  
şi-ameninţări cumplite prin norii semeţi! 
Dar te ochesc, precum odinioară străbunii, 
  
te nimereau cu arcul şi multiple săgeţi. 
 
Şi crede-mă himeră ce luneci din nicăieri 
că-n palida iarbă nicicând nu vei pătrunde  
şi că pe urme-ţi calcă vitejii nopţii străjeri  
 
să te prindă mecanic în șuvoiul de unde. 
 

 
 

Un mare turnir 
 

Nu-mi pasă, tigrule, că te ţii de mine urlând 
de parcă cobori din neant pe rotundul pământ - 
eu sunt cel care calcă pe bolta străluminând, 
 
ca o veche ademenire de oameni prin cânt.  
 
Nu-mi pasă că te strecori cu blana ta lungă 
care flutură astăzi ca o noapte-n viscol şi ploi 
în timp ce pe marile ziduri cu ţipăt m-alungă 
 
pasărea albă ce se întoarce cu zborul în noi. 
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Nu-mi pasă că mă strigi pe numele meu de copil 
şi nici că te ştiu purtată-n galop prin marile zări - 
e destul că lângă tine-i luminosul Soare subtil  
  
care vine pe-o creanga de vişin cu mari irizări. 
 
Nu-mi pasă că vântul adie pe-aripa unui zefir 
purtându-te, tigrule, pe tăcutele noastre culori 
şi nici că sub boltă a început un diabolic turnir 
 
între tine şi cel ce se naşte pe crucea albă din zori. 
 

 
 

Povestea asinului 
 

Când liberul asin vine pe pajiștea milei  
 
mă întreb prin care viaţă el a mai trecut 
și-n care oră tristă din necuprinsul zilei  
ivirea lui în lumea noastră m-a durut? 
 
Şi nu-mi răspund, deși spre mine îndată  
 
asinul vine cu ochii blânzi învăluiți în rouă, 
știind că-n suflet s-a mai deschis o poartă 
pe care intră sprinten precum o veste nouă. 
 
Și-n clipa în care trece în juru-i nu rămâne  
 
decât un fum subțire pe-o cărăruie aprinsă 
plecând din algoritmul unui posibil mâine 
către un destin măreţ de lacrimă prelinsă. 
 
Pe firava-i spinare, Iisus revine în smerire 
 
şi umbra-I simt în cale dintr-un pios trecut 
spre care simt genunchii plecaţi întru iubire 
cu Steaua Lui ce apare din loc necunoscut.  

 
 



296 vol. 28,  169-171| iulie-august-septembrie, 2018 

 

Vlad SCUTELNICU 
 
 

despre bobul acesta de apă  
 
  
               !? uite vezi 
               despre bobul acesta de apă 
               lipit de peretele sticlei undeva mai sus 
               de nivelul apei din ea nimeni 
               nu a vorbit nimic 
 
               a rămas acolo suspendat ca un alpinist profesionist 
               care sfidează moartea 
               privind curios spre abisul din jur 
                
               ? care sunt clipele lui de linişte 
               care este viaţa lui 
               ce vede el 
               pe cine doare dacă el peste o secundă ori 
               peste o zi nu va mai fi 
 
               au dispărut imperii şi nimeni nu a întrebat 
               ? de ce 
 
               mult mai demult dinozaurii 
               au scris o istorie a lor aşa  cum o ştim cu toţii 
               astăzi şi nimeni nu a întrebat de ce 
 
                şi eu şi tu şi el 
                vom merge mai departe neîntrebându-ne 
                de ce 
 
                astăzi ieri ori mâine 
                nimeni nu te va întreba 
                - ! asta e sigur- 
                până unde 
                                  până când 
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singurătatea ca o ploaie 
mocănească 
 
          
          ora şaptesprezece şi cincizecişicinci de minute a 
          dupăamiezii de astăzi oră 
          a calmului nedisimulat 
          a sincerităţilor 
          şi-atunci îţi vine aşa deodată să... 
          ? să ce 
 
           să suni un prieten ? de ce nu, chiar mai mulţi 
           vorbeşti cu cel de la bîrlad pe îngăduite 
           e de fapt la constanţa şi probabil 
           va rămâne acolo până va intra în  
            eternitate 
 
           suni apoi la botoşani la cel cu valsurile lui 
           şostakovici şi doga. ţi se răspunde că a venit 
           fiica sa şi că te va suna mai târziu 
           nicio problemă. între timp suni la piatra neamţ 
 
           unul nu raspunde. celălalt ocupat fiind tot 
           mai târziu te va suna 
           ? să-l suni pe cel de la bacău, pe cel de la dorohoi 
           pe cel de la timişoara, pe cel de la iaşi 
           să-l suni pe cel de la oradea 
           nu 
           îţi va povesti tot felul de chestii 
           ciudate, despre peştera urşilor care de fapt nu are 
           urşi pentru că nu are cine să mărească numărul lor 
           ( mai puţini masculi pentru câte femele sunt, nu-i aşa?) 
           şi că... 
           ? ce să faci... 
 
          singurătatea aruncă pături negre peste vocile câinilor 
          e o linişte superbă, sfântă, sacerdotală 
          plouă, nu diluvian, ci aşa de toamnă şi de rod 
          iar singurătatea curge şi ea aşa ca o 
          ploaie mocănească  
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nicio frunză 
 
 

 
astăzi la amiază cei doi vişini zâmbeau soarelui 
mai lepădând  câte o frunză în  
pântecul toamnei 
fumul de ţigară ce-ţi umplea ziua nu-i deranja 
se simţea coborând din celest un zvon de anotimp indelungat 
care împacă şi bogatul şi săracul 
şi pe cel harnic şi pe cel leneş 
 
mai apoi ghioangă a adus o carafă cu vin  
roze de suliţa şi de tot mapamondul pentru  
cântecul gâtului iar vişinii se întrebau în câte 
zile vor deveni 
goi 
ca damele din playboy 
ori ca toate femeile care nu mai vor să ascundă ceva 
 
şi ares şi prinţ şi ţiganu 
frumoşii tăi câini de curte şi de  
suflet 
îşi consumau veacul în linişte 
 
peste fire şi prin oglinzi  
putea fi văzut dumnezeu 
nu punea întrebări nu oferea răspunsuri doar 
privea 
 
şi tu priveai  
trăgând din ţigară încercând să identifici 
ordinea firească a lucrurilor 
 
pe seară au mai fost oarece evenimente 
multe, puţine fără importanţă dar când 
ai făcut focul în sobă 
ai văzut că vişinii nu mai aveau  
nicio frunză      
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 ce ar fi 
 
 
 
                         dacă într-o dimineaţă soarele 
                         ar răsări de la apus  
                         urmând în timpul zilei acelaşi traseu pe cer 
                         dar în sens invers 
 
                         ce ai simţi tu ce ai pricepe din acest 
                         demers din această logică diferită 
                         nu spun inversă pentru că mi se pare 
                         catastrofal 
 
                         ceasurile zilei ar ticăi tac-tic 
                         ai consuma cina drept mic dejun 
                         şi te-ai întoarce acasă de la serviciu cu spatele 
                         în loc să pleci 
                         ai vedea cum gura ta expiră la loc în ţigară 
                         iar mâna o pune la loc în pachet stinsă 
                         de fapt neaprinsă sigilează pachetul şi-l 
                         aşează pe raftul de la bibliotecă 
 
                        apa de la chiuvetă îţi va stropi faţa apoi 
                        va cădea în palmele-ţi căuş de unde 
                        va fi absorbită în robinet tu 
                        rămânând cu tenul uscat dar somnoros 
                        şi visător după 
                        chipul şi trupul iubitei tale din care tocmai 
                        ai ieşit de fapt ai intrat 
                        consumând un act 
                        vice-versa, pricepi, vice-versa 
                        totul absorbindu-se în tine totul 
                        murind în tine de la extaz la dorinţă 
                        de la dorinţă la vis 
                        şi apoi realitatea 
 
                        realitatea tăioasă care te învaţă 
                        că soarele tot de la răsărit apare 
                        şi nu apune la est 
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                       ? ce ar fi 
                       dacă soarele s-ar plimba pe boltă 
                        precum braţul unui metronom 
                        ! o-zi-a-şa, o-zi-a-şa, o-zi-a-şa, o-zi-a-şa 
                        tic-tac, tac-tic, tic-tac, tac-tic 
                        tic-tac, 
                                    tac-tic, 
                                                tic-tac...     
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Catinca AGACHE  

  

Ion Luca Caragiale - primul  
scriitor clasic român in exilul 
berlinez 

                                                                       ,,Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! 
                                                                       Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă  

                                                                       Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor 
                                                                       încercări de pierzanie”   

 
e susține cu sârguință în ultimul sfert de 
veac că despre Caragiale, consacrat ca cel 
mai mare dramaturg român 

(G.Călinescu), s-a spus totul. Ca și despre 
Eminescu, Creangă etc., marii clasici. Efigii. Cel 
puțin așa s-a tabuizat în mediul nostru cultural. Se 
credea că stă linistit în rafturile bibliotecilor, în 
muzee, în manuale, studiat de elevi, studenți, 
doctoranzi. Și totuși, de la Titu Maiorescu și 
Constantin Dobrogeanu-Gherea la Mihai Ralea, B. 
Jordan și Lucian Predescu8, George Călinescu, de la 
Șerban Cioculescu (reputatul său biograf), Silvian 
Iosifescu, Ştefan Cazimir, Florin Manolescu, pînă la 
Mircea Iorgulescu9, Liviu Papadima, Al. Călinescu, 
Cristian Stămătoiu, Mircea Tomuș. Marin Bucur, 
Vasile Arvinte, Ioan Constantinescu, Marta Petreu 
ș.a., s-au găsit mereu noi puncte de vedere în 
abordarea operei lui inegalabile, cât și a 
impresionantei biografii, încât nu mai miră 
aprecierea lui D.R.Popescu care-l vede de o 
„înspăimîntătoare contemporaneitate”. Rar 
greșind în aprecierile sale, în ceea ce-l privește pe 
marele scriitor, Eugen Lovinescu s-a putut înșela 
când a afirmat că dramaturgia, schițele 
caragialiene sunt o ,,operă datată, localizată”, 
,,marea trăncăneală"care nu va rezista timpului 
(,,Eroii lui Caragiale sunt reprezentativi, dar numai 
pentru o epocă mărginită; ei sunt tipici. În 
închegarea lor intră ceva şi din sufletul omenesc 
din toate vremile, dar intră totodată şi prea multe 
lucruri legate de nişte împrejurări restrânse, ce 
tind să dispară cu desăvârşire. Primenirea aceasta 
a moravurilor noastre surpă însemnătatea 
comediilor lui Caragiale.”). Nu numai că magistrala 
sa crudă radiografiere a imoralității unei părți a 
,,boemei” românești a rezistat timpului, dar opera 

                                                 
8 ,,Tragiul destin al unui mare scriitor”, 1939. 
9 incitantul pamflet ,,Marea trăncăneală: Eseu despre lumea lui 
Caragiale” 

sa e mai vie ca oricând. ,,Scriitorul mare e actual 
întotdeauna”- argumentează Dumitru Micu. 
Lectorul modern se așteaptă mereu ca spiritul 
neastâmpărat al lui Nenea Iancu (,,Moș Virgulă”, 
cum s-a aotopersiflat), care-a creat o adevărată 
comedie umană dezvăluind cu arta sa unică 
,,farmecul și putreziciunea mahalalei”, să iasă din 
cărțile lui cu zâmbetul ironic-zeflemitor și cu 
neiertătoarea admonestare „simț enorm şi văz 
monstruos” ori că ,,nimic nu arde pe ticăloşi, mai 
mult ca râsul”. Căci personajele sale au evadat din 
rafturile de bibliotecă și au invadat spațiul public, 
au coborât de pe scena teatrelor în stradă, se 
mișcă printre noi, vocale, agitate, mai gureșe ca 
oricând, la fel de ahtiate după peșcheșuri, în plus, 
extrem de agresive, de un umor negru, ionescian. 
,,Ce lume! ce lume! ce lume!...” - vorba lui 
Tipătescu. Unde te întorci, unde te sucești le vezi, 
le auzi, le simti, cum afirmă Al. Paleologu. 
Cațavencu, jupân Dumitrache, Trahanache, 
Tipătescu, Rică Venturiano, Cetățeanul turmentat, 
Ghiță Pristanda, Dandanache, Farfuridi, coana 
Joiţica, Zoe, Didina, Nae, Domnul Goe, fauna 
politică, întregul ,,High-life' sunt surprinse cu 
genialitate de marele dramaturg, prealucid 
observator. G. Ibrăileanu observa că numai 
Caragiale are acest merit  „de a fi creat oamenii şi 
a le fi dat drumul în lume”. Acestă galerie de 
personaje sau situații caraghioase, hilare, n-ar mai 
beneficia însă azi de aceeași indulgență din partea 
,,cinicului” Caragiale, cum l-a botezat Eminescu. 
Societatea e sufocată de ele, sunt peste tot, ies din 
televizor când îl deschizi, din presă când o 
răsfoiești, din internet, din.., acoperă cu zgomotul 
lor substratul acela profund, tăcut, care duce țara 
adevărată mai departe, țară pe care Caragiale a 
iubit-o cu patimă și tocmai de aceea a dorit 
însănătoșirea ei prin punerea în oglindă, folosind 
arma umorului, parodiei, satirei, a îngroșării 
trăsăturilor spre a produce hazul. Evident, ,,e tare! 

S 
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prea tare!", cum ar zice Brânzovenescu, căci 
această faună, vizibilă și azi, nu mai aerul acela de 
boemă, fiindcă iese din joc, din carnaval, lovește cu 
răutate în jur. Cine să mai creadă așadar că toţi 
acei Caţavenci şi Farfurizi, Mitici, „dame bune”, 
Ioneşti, Popeşti sunt doar rodul genialității 
creatoare când pare că autorul i-a luat cu paleta 
din stradă și i-a trecut în nemurire făcând din ei 
tipologii, reapărute, iată, azi cu noi măști. 
Mahalaua caragealiană, talmeș-balmeșul acela pus 
în cheie parodică, ,,boema cu nenea Iancu”, cum 
o numește Rodica Mandache, s-a îmbrăcat în 
alte haine, mai sofisticate, dar acum e lipsită 
totalmente de umor, nu mai stârnește involuntara 
simpatie ca memorabilele personaje indiferent cât 
de ridicole, grotești, de râsu-plânsu erau. Boală 
lungă, vorba conului Leonida ,,fandacsia e gata; ei! 
şi după aia din fandacsie cade în ipohondrie. Pe 
urmă, fireşte, şi nimica mişcă”.  Demagogia, 
parvenitismul și lipsa de prinţip („votează cine 
vrea şi iese cine trebuie”) nu le-a lecuit sfichiul, 
ironia acidă, ,,radicalismul” caragealian amintit de 
Al.George, nici „umorul inefabil” de care vorbea 
Călinescu, căci ,,primenirea moravurilor” în care 
spera Eugen Lovinescu, nu s-a produs în 
profunzime, „ţărişoara" rămânând ultima dintre 
procupările vechilor și noilor eroi de carton din 
prim planul acesteia. Țipătul fals grav, hilar, al lui 
Farfuridi pare a se auzi și azi: ,,trădare să fie (cu 
oarecare emoție)  dacă o cer interesele partidului 
–, dar s-o știm și noi...”; ca și tiradele lui Nae 
Catavencu: ,,Industria româna este admirabilă, e 
sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire”; 
,,Ei, cum să-l trimeţi în Cameră, nene, pe 
stimabilul? Nu zic, are ideile, opiniile lui - şi eu 
respect ideile, numai să fie sincere, şi el e 
sincer, n-ai ce zice, - respect la orice 
opiniune!... Dar să-ţi vie stimabilul cu idei 
învechite, cu opiniuni ruginite, şi să te sperie 
mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii 
subversive... asta nu mai merge... Astfel de 
opiniuni nu le respect, să-mi dea voie să-i 
spui...” (O scrisoare pierdută, 1884); sau uneltirile  
lui Farfuridi: ,,Trebuie să ai curaj ca mine! Trebuie 
s-o iscălești: o dăm anonimă!”ș.a.m.d. 
           Autodidact ce și-a însușit o solidă cultură, 
sclipitor de inteligent  (,, una dintre cele mai vioaie 
inteligențe ce le poate produce natura”, în 
viziunea lui Titu Maiorescu), creator al limbajului 
dramaturgic în cultura noastră, Caragiale este, 
cum afirma Șerban Cioculescu  „conştiinţa noastră 
întoarsă”, opera sa (,,o operă umoristică fără egal 
în literatura noastră”, după Marin Bucur) 
cuprinzând o pedagogie implicită de corecție prin 
ironie și umor a slăbiciunilor balcanice ale 
societății românești urbane cu precădere. Comicul 
din dramaturgia și Schițele și Momentele sale, 
dublat de tragicul, fantasticul, psihologicul din 
proza sa formează unicitatea acestei opere. 

De aceea în epocă a fost și apreciat dar și neagreat, 
considerat incomod, cum tot așa ar fi privit dacă ar 
apărea un nou Caragiale azi. Goliciunea 
intelectuală și sufletească, prostia, versatilitatea, 
lipsa de caracter, de morală, ,,moftul” de a părea 
altceva decât este în realitate, mahalaua, fauna 
politică, iată ce a șfichiuit dramaturgul în cele 
nouă piese de teatru comico-tragice și în 
monumentalele sale Momente. O galerie foarte 
largă de tipologii, de  moftangii, mitocani, 
mahalagii etc,  pusă sub lupa sa neiertătoare, e 
într-o mișcare continuă ca într-un carusel 
caricatural al comicăriilor. Functionarii de stat, 
,,venerabilul” om politic, burghezi - unii 
„onorabili”,  „familisti”, ,,dama bună” (,,în 
sănătatea coanei Joițica, că e damă bună”- 
Cetățeanul Turmentat) influentă (,,Ei!Eu te aleg. 
Eu și cu bărbatul meu”.), femeia vulgară, 
ignorantă, „oameni de cultura si arta”, gazetari,  
politisti,  prezenți la festinuri, reuniuni de tot felul, 
prezidenți, bancheri, artiști ai „hoțiilor sublime, 
afaceri asa-zise” defilează formând ceea ce D. 
Tiutiuca a numit   ,,Caragialiada”. ,Moftangiul este 
eminamente român; cu toate acestea, înainte de a 
fi român, el este moftangiu”- strecura scriitorul 
acest paradox sarcastic.  
          Structură duală, ironic dar și indulgent cu 
personajele sale, făcând haz și nu ridiculizând 
situațiile grotești în care le prezintă ca pe niște 
marionete, malițios dar și foarte sentimental,  
neiertător cu metehnele lumii contemporane lui 
cât și mare patriot (vezi activitatea din cadrul 
Astrei, spre exemplu), debordând de umor dar și 
grav, preocupat ,,până la neliniște și frământare 
interioară de destinul nostru”(Marin Bucur), 
satirizând în principal spoiala de cultură, prostia, 
lichelismul și parvenitismul, Caragiale realizează, 
din perspectiva comicului, o imagine unică a 
societății românești prezentând-o ca o 
suprarealitate în care Miticii, Popeștii etc 
pălăvrăgesc, râd și petrec continuu ca într-un 
carnaval abracadabresc fără de finiș. „Eroii mă 
persecută... Forfotesc în mintea mea... Vorbesc... Le 
văz gesturile; le aud cuvintele. Dar nu ştiu exact 
nici ce spun, nici ce vor face şi, pe urmă, m-apuc să 
scriu, şi-i las să-şi spuie singuri păsul."- mărturisea 
scriitorul referitor la arta sa magistrală. 
        Si-atunci nu mai miră că, ,,acuzat de 
contemporani că destituie zeii cetății și 
pervertește spiritele”, a trebuit să bea cucută 
precum Socrate, cum afirmă Alexandru Paleologu 
în volumul ,,Bunul simț ca paradox”. De aici și 
decizia extremă de a se muta in 1904, la 52 de ani, 
împreună cu familia (sotia Alexandrina si copiii 
Luki, Tuski si Mateiu), la Berlin, deși ,,stia vorbi 
nemteste cât să ceară o bere”,  de a alege 
autoexilul, evadarea dintr-o societate în care 
simțea că se sufocă. Despre această perioadă de 
exil voluntar din viața scriitorului s-a  scris foarte 
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mult (ex. romanul documentar ,,Caragiale în exil 
sau Mitică și nenea Iancu la Berlin”, 2006, de Olga 
Rusu și Bogdan Bădulescu), s-a turnat un 
documentar (,,Franzela exilului”, 2002, de 
regizorul Alexandru Solomon), stă mărturie 
bogata sa Corespondența. Cert este că motivele 
expatrierii sale au fost multe culminând cu 
amărăciunea cauzată  de vestitul în epocă proces 
Caion-Caragiale (anonimul C.Al. Ionescu10, care-l 
acuzase pe nedrept în ,,Revista literară”, în 1901, 
de a fi plagiat piesa Năpasta după un text al unui 
scriitor maghiar, proces câștigat de dramaturg 
susținut de avocatul său Barbu Ștefănescu 
Delavrancea, dovedindu-se că totul fusese un fals, 
autorul respectiv neexistând în realitate, 
acuzatorul fiind însă achitat). La această lovitură 
directă în ,,onoarea sa” de dramaturg s-a adăugat 
și  nemulțumirea provocată de unele atitudini față 
de opera lui (apreciată ca ofensatoare pentru 
instituțiile vremii), de unele nedreptăți, precum 
neacordarea Premiului Academiei (Premiul ,,Ion 
Heliade Rădulescu” pentru Teatru şi Năpasta, în 
1891; Premiul ,,Năsturel Herăscu” pentru volumul 
Momente, în 1902), de marginalizarea pe care o 
resimțea acut (deși piesele  de teatru repurtaseră 
un imens succes) și situația materială precară11. În 
plus, el însuși a provocat, prin malițiozitatea sa, 
animozități între prieteni, drept pentru care se 
simțea izolat: vezi conferința Gâște și gâște 
literare, prezentată la Ateneu în 1892, care a 
supărat societatea ,,Junimea”(de al cărei sprijin s-a 
bucurat în perioada 1877-1892, în revista 
,,Convorbiri literare”publicânduși toate piesele de 
teatru) și pe Titu Maiorescu, 
,,profesorul”/protectorul  său, cel care l-a numit 
director la Teatrul Național (între 1888-1889), i-a 
prefațat volumul de Teatru (1899) cu celebrul 
studiu ,,Comediile domnului Caragiale”; sau, vezi 
fabula antidinastică Șarla și ciobanii, semnată 
Car și Policar, ori articolul Despre Teatrul Național 
(noi. 1899). Decizia bruscă i-a fost înlesnită de 
moștenirea lăsată de „Mumuloaia", mătuşa din 
Şcheii Braşovului, fără de care nu ar fi putut lua o 
asemenea hotărâre radicală.   
         Perioada berlineză de exil voluntar 
(provizoriu din noiembrie 1904 și definitiv din 
martie 1905) din viața autorului a fost una tihnită, 
deși și-a schimbat reședința de 5-6 ori, Germania 
lipindu-se de sufletul său ce tânjea după o 
societate bazată pe cinste și respect („aşa de 
civilizat şi de curat, … şi unde domnesc o ordine şi 

                                                 
10 articolul ,,Domnul Caragiale” apărut în revista ,,România 
literară” din 30 noi.1901, condusă de TH.M. Stoenescu discipol 
al lui Macedonsku care era recunoscut pentru ura manifestă 
față de Caragiale cel atașat Junimi  
 
11 (îndeplinise funcții mărunte, prost plătite: sufleor, copist, 
meditator, gazetar, corector, traducător, revizor şcolar, 
profesor, berar). 

o disciplină exemplare”). Momentul începerii 
exilui este perceput cu durere totuși de autor care, 
într-o scrisoare din 13 martie 1905, i se 
confesează lui Alecu Urechia: ,,Plânge-mă!În acest 
moment pun în gură prima franzelă a exilului.”  
Fiica sa Ecaterina Logadi este cea care descrie în 
amănunt această etapă din viața dramaturgului: 
,,Mintea-i era ageră și nu se odihnea niciodată” 
(,,Viața Românească”1962). ,,Mutarea lui la Berlin 
a fost în unele privințe o evadare dintr-o realitate 
românească, aparent fără speranță"- afirma 
renumitul romanist și lingvist german Klaus 
Bochmann (vol.Ion Luca Caragiale. ,,Tema și 
Variațiuni: schițe de proză”, Leipzig, Insel-Verlag, 
197012). „Scriitorul s-a expatriat cu acea cuviinţă 
pe care o arăta şi ca artist şi publicist, nedoritor de 
reclamă zgomotoasă. A-l pune pe banca acuzaţiei 
înseamnă însă totodată a deschide procesul 
societăţii, care a făcut totul cu putinţă ca să şi-l 
îndepărteze. Materialiceşte vorbind, în chestiune 
de valori morale, societatea noastră i-a rămas 
debitoare: ea nu şi-a plătit datoriile faţă de 
creatorul unor valori nepieritoare." – sublinia 
biograful său, criticul Şerban Cioculescu („Viaţa lui 
I.L. Caragiale").  
           Deși a plecat supărat pe tot ce a lăsat în 
urmă, nu s-a putut detașa de lumea românească 
care-l rănise, dimpotrivă, a revenit în ţară de 
douăzeci și două de ori în cei opt ani de autoexil, 
de fiecare dată întorcându-se la fel de încărcat 
negativ (una dintre aceste reveniri fiind cea de la 
Blaj,determinată de sărbătorirea jubileului de 50 
de ani de activitate a Astrei, în august 1911, între 
cei prezenți aflându-se Octavian Goga, N. Iorga, 
G.Coșbuc, Șt. O.Iosif, Victor Eftimiu, Gheorghe Pop 
de Băsești, Vasile Goldiș ș.a.),încât, întrebat dacă s-
ar întoarce definitiv în țară, răspunsul lui a fost 
categoric: ,,Niciodată!” Paul Zarifopol, mai tânărul 
său prieten care s-a aflat în acea perioadă la studii 
în Germania, dă răspuns la întrebarea de ce a 
optat Caragiale pentru Germania : ,,Din trebuinţă 
de ordine şi de confort, pot spune eu, după cîte am 
auzit de la dânsul” („Caragiale pe scurt“, în 
,,Adevărul literar şi artistic”, reeditat de Al. 
Săndulescu în 1971). Georgeta Ene explică această 
emigrare lansând o teorie fantasmagorică  și 
anume că a acceptat o misiune secretă de ,,agent 
acoperit al ocultei pro-unioniste din România, 
fiind un patriot angajat” (,,Caragiale în Berlin”, 
1992), deși Caragiale nu știa limba germană. 
          Adevărul este însă că nemulțumirea sa era 
una exacerbată, căci semne de recunoaștere a 
genialității sale au existat chiar în ultimele decenii 
ale secolului al XIX-lea: Teatrul Național (condus 
de Petre Grădișteanu) îi reintrodusese în 

                                                 
12 Caragiale, Ion Luca; Bochmann, Klaus [Übers.] Thema mit 
Variationen: Prosaskizzen (Insel-Bücherei, Bd. 929). Leipzig: 
Insel-Verlag, 1970.  
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repertoriu două comedii, îi înaintase un avans în 
acest sens și i-a decernat în câteva rânduri premii 
(în 1885, pentru piesa D-ale Carnavalului13; în 
apr.1912, pentru D-ale carnavalului, O noapte 
furtunoasă, Năpasta); M.S Carol I i-a acordat 
,,Steaua României în gradul I de cavaler pentru 
meritele sale artistice“(1888), l-a distins cu 
Ordinul „Coroana României“(1899); prietenii 
(Delavrancea, Constantin Mille, Tache Ionescu, 
Alexandru Ciurcu şi actorul Iancu Brezianu) l-au 
omagiat organizând un banchet  la Ateneu  
(februarie 1901), prezidat de Petre Grădişteanu, 
pentru un sfert de veac de activitate literară; în 
acelașii context al sărbătoririi unui sfert de veac 
de activitate literară, la 23 febr. 1901, s-a tipărit la 
București un număr festiv și unic  al revistei 
purtând ca titlu ,,Caragiale” care cuprindea opt 
pagini cu proză şi poezii semnate de prietenii 
omagiatului, având pe copertă un desen de N.S. 
Petrescu şi o caricatură de Constantin Jiquidi, o 
altă revistă îl situa, în baza unei anchete, pe locul 
trei (după Take Ionescu și Delavrancea) ca cea mai 
populară personalitate. Dar a fost și criticat dur pe 
nedrept.   
          Posibil că opțiunea pentru spațiul germanic a 
fost influențată și de faptul că aici nu era total 
necunoscut, drama sa Năpasta, intitulată ,,Das 
Unheil”/,, Anca”, fusese pusă în scenă la Berlin 
(1902, la Secessions Teather, în traducerea lui 
Adolf Last ) şi la Nürnberg (1903), după ce fusese 
jucată mai întâi la Cernăuţi (1895/1896), pe 
atunci sub stăpânire austriacă. În plus, proza sa 
începuse a pătrunde și ea în acest areal cultural - O 
făclie de Paști (Eine Osterkerze), apăruse la 
Stuttgart (1892, după ce fusese publicată deja în 
revista ,,Romänische Revue”, condusă de Cornelius 
Diaconovici la Viena şi Budapesta ); nuvela Păcat... 
((Sűnde…), în revista ,,Aus fremden Zungena” tot 
din Stuttgart, condusă de Joseph Kürschner, un 
volum intitulat Sünde… und andere Novellen und 
Skizzen, editat în Leipzig (1897), reeditat un an 
mai târziu. Existau deja  traducători (Adolf Last şi 
Mite Kremnitz), se vorbea despre montarea piesei 
O scrisoare pierdută „pe scena lui Deutsches sau 
Volks-Theater la Berlin“ (Marin Bucur în ,,Opera 
vieţii. O biografie a lui I.L. Caragiale”), ceea ce nu s-
a mai întâmplat însă. 
         Deși susținut de reputatul lingvist Gustav 
Weigand, întemeietorul școlii de Romanistică de la 
Leipzig, scriitorul proaspăt emigrat nu a făcut 
carieră literară acolo unde s-a exilat voluntar și 
nici nu a învățat limba germană. În această țară de 
adopție a scris însă nuvela Kir Ianulea (publicată 
în ,,Viața Românească, 1909) şi povestirea Calul 
dracului (publicată în ,,Lupta” în 1909) - două din 

                                                 
13 În  juriu: Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, B.P.Hasdeu, 
Grigore Ventura, V.A.Urechia. 
 

bijuteriile sale epice, nuvela Pastramă trufanda, 
precum și incendiarul eseu politic 1907. Din 
primăvară pînă-n toamnă publicat parțial în ziarul 
vienez ,,Die Zeit”,semnat ,,un patriot român”, 
tradus de Mite Kremnitz (ori de berlinezul 
Hermann Kienzl, sau de Zarifopol), ulterior apărut 
integral în broșură și difuzat în Regat („Cauza 
dezastrului în care a căzut țara este numai - da, 
numai, nenorocita politică ce o fac partidele și 
bărbații noștri de stat, de patruzeci de ani 
încoace.”). A intenționat să  scrie o nouă piesă de 
teatru, o comedie politică ce-ar fi urmat să se 
numească Titircă Sotirescu & C-ie cu protagoniştii 
din „O noapte furtunoasă" şi „O scrisoare 
pierdută", care a rămas la stadiul de schiţă, însă 
intuiția autorului a străbătut vremurile („Comedia 
mea se petrece după 30 de ani de la cele 
întâmplate în «Noaptea furtunoasă». Toate 
secăturile mele au ajuns la posturi înalte. Sunt 
miniștri”.- ,,Tribuna”, 1907). A plănuit și realizarea 
unei drame istorice în versuri având ca personaj 
central pe regina Cartaginei, Didina, (cum îi 
mărturisea lui George Coșbuc, la Karlsbad, în 
1911); a trimis spre publicare în presa din țară 
schițe, povestiri, articole, poezii, unele nesemnate 
intenționat. În această perioadă de autoexil a 
publicat în România volumul ,Schițe nouă (1910) 
și i-a apărut ultima carte antumă - seria Opere 
complete în trei volume - la Editura Minerva 
(1909). 
           La Leipzig (Lipsca), în 1911, tânărul Horia 
Petra-Petrescu publică teza de doctorat intitulată 
,,Ion Luca Caragiale. Leben und Werke”, sub 
îndrumarea profesorului Gustav Weigand, prima 
monografie dedicată autorului în viață, scrisă cu 
acceptul lui (corespondență ce cuprinde 24 de 
scrisori), pierdută într-un anuar lipscan și 
recuperată abia în 2004, o primă recunoaștere a 
universalității scriitorului. 
           Nemulțumirea scriitorului față de confrații 
din țară a rămas însă aceeași, după cum 
mărturisește chiar fiul său Luca I. Caragiale („L-am 
auzit, deseori, blestemându-şi «meşteşugul ingrat» 
şi afurisind clipa când s-a apucat de literatură. 
Conștient, în fond, de valoarea lui, rămânea un 
veșnic jicnit în viață (...). Mi-a povestit toată viața 
lui. Cum luptase; cum, hulit de unii, neluat în 
serios de alții, pus la o parte de toți oamenii 
influenți, în fine tot ajunsese. Cum, odată celebru, 
tot nimeni nu lua cuvântul lui în seamă. (...) Tot 
atunci mi-a făcut și bilanțul cîștigurilor lui de 
autor”) într-un articol publicat în revista ,,Ideea 
europeană”, nr. 29–30, 1920 (reprodus în volumul 
,,Amintiri despre Caragiale, Bucureşti, 1972, de Şt. 
Cazimir). ,,Un om foarte trist. E multă durere sub 
glumele lui."- l-a caracterizat bunul său prieten 
Alexandru Vlahuţă. ,,Prostia, suverana prostie, e 
totdeauna mai tare. În zadar lupți frumos cu 
tăieturi fine de floretă, el (prostul) lovește greu cu 
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lăstarul în moalele capului. Și în zadar risipești 
spirit și vervă, el e tare ca piatra.  (.. .). Nimic mai 
greu decât să cârmuiești proștii... Ei au un instinct 
de împotrivire organică...”- îi mărturisea cu 
amărăciune lui Octavian Goga cu ocazia vizitei pe 
care i-a  făcut-o în 1912, la Seghedin/Szeged acolo 
unde poetul patriot era încarcerat (Octavian Goga. 
,,Două morminte”, 1916). 
        N-a fost singurul scriitor din acea perioadă 
care a dorit să emigreze: Lazăr Șăineanu, 
autoexilat la începutul secolului al XX-lea în 
Franța; Maiorescu, care ar fi mărturisit că a fost 
tentat să plece în exil voluntar în America (1876); 
Alexandru Macedonski, insultat după 
,,nechibzuita”(Adrian Marino) epigrama adresată 
lui Eminescu în 1883, care s-a retras la Paris 
(1884-1885) ș.a. 
 

Prima locuinta, Nachodstrasse 18, actuala Hohenzollerndamm 5 

 
        La Berlin, și-a schimbat domiciliul de 5-6 ori: 
în cartierul Wilmersdorf, pe Nachodstraße 18 (din 
octombrie 1904) și pe Preußische-Straße 10 (din 
ianuarie 1905); pe Hohenzollerndamm 3, 
Hohenzollernplatz 4 şi Hohenzollerndamm nr. 12.; 
în cartierul Schöneberg, pe Innsbruckerstraße 1 
(din ianuarie 1910), unele din aceste străzi 
schimbându-și numele până azi, dispărând, încât e 
aproape imposibil să descoperi urmele locuirii 
sale, cum afirmă Alexandru Solomon, realizatorul 
documentarului ,,Franzela Berlinului”. ,,Să te 
ferească Pronia de foc, de cutremur, de înec și de 
mutat!” – afirma cu năduf scriitorul. Despre aceste 
locuințe vorbea fiica lui, Tuski în volumul 
,,Caragiale în exil"(locuința din Nachodstrasse).  
         Vasta corespondenţă de la Berlin este una din 
ultimele capodopere ale lui Caragiale și este 
inclusă în vol.IV (Corespondență) din Opere - cinci 
volume editate de Academia Română în superba 
colecție ,,Opere fundamentale” de tip ,,Pleiade”14 
îngrijită de acad. Eugen Simion, apărute în 2012 

                                                 
14 lansată de domnia sa în 2000. 

sub coordonarea sa, ediție îngrijită de un colectiv  
de la Institutul de Teorie Literară ,,G.Călinescu” al 
Academiei Române (Nicolae Bârnă, Stancu Ilie, 
Constantin Hârnav). Într-o scrisoare trimisă din 
Berlin (5 martie 1909) lui Mihail Dragomirescu ,  
Caragiale făcea geniala remarcă: ,,vorba nu e să 
umpli lumea largă cu o operă, ci o operă strâmtă s-
o umpli cu lumea”. 
 
         Deși a plecat supărat, Caragiale a primit în 
vizită mulți românii din ţară ori aflaţi la studii în 
Germania. Printre musafirii săi s-au numărat 
Constantin Dobrogeanu Gherea (cu nepoata căruia 
se căsătorise fiul său Luca Ion), sociologul Dimitrie 
Gusti,  Constantin Stere și ginerele său Paul 
Zarifopol, bunii săi prieteni Barbu Delavrancea cu 
fiica lui, pianista Cella Delavrancea, Alexandru 
Vlahuta, Ronetti-Roman, sau Gheorghe Panu, Petre 
Missir, unchiul poetului George Coşbuc, Iosif 
Manliu stabilit la Dresda, mai tinerii Panait Cerna, 
Edgar Flavian şi Horia Petra Petrescu ș.a.  ,,L-am 
cunoscut prin 1904, la Berlin, unde-mi continuam 
studiile. Frecventam pe atunci un cerc de studenți 
români. Erau mai toți la Politehnică. Publicasem 
cele mai multe din poeziile mele în ,,Luceafărul”, 
dar nu apăruseră încă în volum”- mărturisește 
Octavian Goga. ,,Cu tot exilul voluntar, provocat de 
decepțiile suferite, tata nu a fost un dezrădăcinat. 
A rămas adânc legat de țară. Nu putea răbda multă 
vreme despărțirea. Se interesa permanent de cele 
ce se petrec acolo în lipsa lui și comenta acasă 
evenimentele importante. Când nu mai putea 
suporta depărtarea, orice pretext era bun ca să 
plece în țara sa”- a mărturisit fiica scriitorului. 
           A fost pasionat de muzica clasică (opera 
italiană, Schumann,Gluck, Beethoven - a cărui casă 
memorială din Bonn a vizitat-o), a primit în casa 
sa muzicieni români care concertau sau studiau în 
Germania (C. C.Nottara, pianiştii C. D. Dimitriu - 
profesor la Conservatorul din Bucureşti, căruia-i 
trimite un pian la București în 1906, Cella 
Delavrancea, care a locuit un timp în casa sa). 
Despre pasiunea lui pentru muzică aflăm din cele 
400 de Scrisori trimise lui Paul Zarifopol (care 
sosise la Leipzig în 1898 pentru a-și da doctoratul, 
critic literar dar și bun pianist) de care îl va lega o 
trainică prietenie.  
         De menționat că în februarie 1912, în ţară 
fusese organizat la nivel național jubileul de 60 de 
ani al celui mai mare scriitor român în viață 
(propunere făcută de Emil Gârleanu în numele 
Societății Scriitorilor Români), la care au 
participat  importanţi scriitori (spectacole de 
teatru, serată literară la Palat, banchet, procesiune 
de lampioane), dar la care Caragiale omagiatul nu 
a fost prezent din motive de sănătate, refuzând și 
recompensa naţională propusă de prof. C. 
Rădulescu-Motru. Avea însă să efectueze o ultimă 
vizită în țară, la Iași, în primăvara aceluiași an, 
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pentru a susține debutul fiului Mateiu Caragiale în 
revista ,,Viaţa Românească”. ,,În anul când a 
împlinit şaizeci de ani, în anul când a murit, până 
și ultima oară mi-a vorbit cu adâncă sinceritate, cu 
scârbă și necaz. Fusese poftit în ţară pentru un 
jubileu al lui de şaizeci de ani, şi răspunsese 
printr-o scrisoare către prietenii lui [...]. L-am 
întrebat ce hotărîse şi mi-a răspuns, întunecat, că 
refuzase. L-am întrebat, mai departe, din ce 
motive. Atunci a vorbit mult, cu patos şi aproape 
cu lacrimi în voce.”- mărturisește fiul său, Luca 
Ion, referindu-se la acea omagiere a scriitorului în 
țară.  
          La 9 iunie 1912, dimineața (21 spre 22 iunie 
1912 stil nou), se stinge din viață în casa sa din 
Berlin-Schöneberg, Innsbruckerstraße, nr. 1“, din 
cauza unui infarct, ,,probabil în urma uneia din 
tusele sale tabagice”, cum susține Paul Zarifopol, 
medicul legist german care l-a consultat afirmând 
că ,,în viaţa lui nu a întîlnit un caz mai grav de 
arterioscleroză”. Momentul este redat detaliat de 
Cella Delavrancea (,,Dintr-un secol de viață”) care 
se afla  în casa autorului. Cotidianul berlinez 
,,Vossische Zeitung” a semnalat cîteva zile mai 
tîrziu evenimentul. Ioan Slavici a scris atunci 
necrologul ,,Un om mare". Trupul neînsuflețit a 
fost depus în cavoul capelei din cimitirul 
protestant Erster Schoneberger Friedhof din 
Berlin, în prezența familiei și a bunilor săi prieteni 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuță 
și Dobrogeanu Gherea, Panait Cerna, Dimitrie 
Gusti. Pe 13 iunie 1912, de la Berlin, Alexandru 
Vlahuță îi scria soției sale: ,,Îți scriu, Mic dragă, din 
casa lui Caragiale, pe care l-am văzut în sicriul de 
stejar, odihnind în capela cimitirului protestant 
din Schönberg. Îl depunem aici, într-un cavou, 
până în noiembrie, când îl aducem în țară, să-l 
punem în pământul pe care l-a iubit în tăcere și l-a 
glorificat cu strălucirea geniului său” (scrisoarea, 
în original, se găsește la Muzeul Literaturii 
Române). Cu șase zile înainte de a pleca la poporul 
stelelor, dramaturgul îi scria prietenului Zarifopol, 
cu un umor negru, că și-ar dori o placă memorială, 
așezată în grădina hotelului-restaurant 
Sachsenhof din Leipzig, pe care să  scrie ,,Aici ii 
plăcea iubitului Herr Direktor să se dea la 
speculațiuni transcendentale" și nu  ,,Aici a locuit I. 
L. Caragiale, unul dintre cei mai mari scriitori 
români".  
        La cererile repetate ale văduvei lui Caragiale, 
la 18 noiembrie, sicriul cu rămășițele pământești 
ale marelui dramaturg a fost adus la București cu 
un vagon de marfă, după o întreagă odisee tragi-
comică15 (descrisă în ziarul „Universul”, ediţia din 

                                                 
15,, La cinci luni dupa ce murise, a fost adus in tara cu un vagon 
de marfa care s-a ratacit pe drum, fiind inmormantat pe 22 
noiembrie, la Bellu, pe o vreme pe care o urase toata viata - 
lapovita si frig.” 

 

19 noiembrie). ,,Chestie de tarabă onorabile! 
Daraveri de clopotniță, stimabile!”-ar fi hohotit 
Cațavencu. La Biserica ,,Sf. Gheorghe cel Nou” 
unde a fost depus, Delavrancea a ținut o 
memorabilă cuvântare („Caragiale a fost cel mai 
mare român din câți au ținut un condei în mână și 
o torță aprinsă în cealaltă mână. Condeiul a căzut, 
dar torța arde și nu se va stinge niciodata.”...), 
urmat fiind de Mihail Sadoveanu („Caragiale a 
însemnat o dungă mare și foarte luminoasă în 
literatura noastră contemporană; ea a rămas 
asupra noastră și va rămâne asupra tuturor 
generațiilor.”). Pe o vreme ,,de lapoviță și frig”pe 
care Caragiale mereu a urât-o, a fost reînhumat, la 
22 noiembrie, la cimitirul ,,Șerban Voda”, ,,Bellu”, 
după un ocol prin fața Teatrului Național, sicriul 
fiind urmat de un uriaș cortegiu funerar în care s-
au aflat aproape toți scriitorii importanți ai 
timpului (Alexandru Vlahuță, Mihail 
Sadoveanu, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, Șt. 
O. Iosif, Ovid Densusianu, Corneliu 
Moldovan, Delavrancea, Sandu Aldea, N. D. Cocea 
ș.a.). ,,Curat constituțional!Muzica!Muzica!”- ar fi 
sunat replica lui Pristanda, care încheie O scrisoare 
pierdută. 
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          ,,Ei, şi?... Balanţa-i strâmbă şi judecata nulă!/ 
Nici psalm, nici Laudamus, dar nici accent de hulă,/ 
Din coardele-mi măiestre d-acu n-or mai ieşi!/ Se 
răsucesc şi crapă ai lumii vechi pilaştri:/ 
Catapeteasma cade!... Macabru danţ de aştri!../ În 
loc de Tot, Nimica!... Ei, bravo, zău!... Ei, şi...?- 
previziona poetul Caragiale în sonetul Finiș. 
 
           În onoarea sa, la Berlin, pe Mühlenstrasse-
Pankow, înainte de clubul de tineret din 
Mühlenstrasse 24, a fost dezvelit în 1955 Bustul 
de marmură al scriitorului român, creat de un 
artist necunoscut, pe care scrie:  Caragiale s-a 
născut la 1 februarie 1852 in Haimanale (acum 
România) și a murit pe 9 iunie 1912 la Berlin. 
(,,Eine Buste erinnert an Ion Luca Caragiale in 
Pankow, vor der nach ihm benennten Bibliothek in 
der Muhlenstrasse, nahe der Hreuzung 
Florastrasse). 
 

 Büste des rumänischen Schriftstellers Ion Luca Caragiale (1852-1912) în 
Berlin-Pankow, Mühlenstraße 24.(foto Gerard Köpernik; BW) 

 
      Bustul se află în fața unei clădiri care a avut 
diferite întrebuințări: din 1964, în timpul RDG, aici 
a funcționat Biblioteca din Pankow care a primit 
numele marelui scriitor și dramaturg român, 
bibliotecă mutată ulterior, locul ei fiind luat de 
Clubul de tineret M24 care a avut grijă de 
monument, în colaborare cu o societatea germană-
română organizând o ceremonie care să 
amintească de scriitorul care a trăit în Berlin din 
1904, textul despre istoria lui Caragiale fiind 
realizat de Gisela Langfeldt - Cronica lui Pankow.   
          Tot la Berlin a fost ridicată o placa 
memorială, la ultima sa adresă din 
Hohenzollerndamm 201, Charlottenburg-
Wilmersdorf, dezvelită la 01.01. 1982, deși nu e 
absolut sigur că aici a locuit autorul.  

 In diesem Hause Hohenzollerndamm 201 zu Berlin Wilmersdorf wohnte von 
Oktober 1906 bis Januar 1908  Ion Luca Caragiale, einer der großen 
rumänischen Schriftstelle. 
 

           La Augsburg, Ioan Constantinescu, profesor 
asociat la Universitatea de aici și din München 
(1985-1994) aflat în exil,  a publicat, în 1984, 
volumul  ,,Caragiale - Facetten seines Werkes” ce 
însumează  studiile participanților la Congresul 
Caragiale organizat de domnia sa sub egida celor 
două centre universitare. 
            Festivalul ,,Caragiale - 100 de ani” organizat 
de V.R.B.B., desfășurat la Berlin în anul 2012, 
declarat Anul Cargiale, e o confirmare a voinței 
contemporanilor de a păstra vie memoria marelui 
scriitor și în spațiul de largă respirație culturală în 
care a optat să-și petreacă ultimii ani din viață.   
          Se cunoaște că opera sa a influențat 
dramaturgii afirmați ulterior, în principal pe 
Eugen Ionesco. „Vrei să cunoști lumea? Privește-o 
de aproape. Vrei să-ți placă? Privește-o de 
departe.”- mărturisea marele scriitor cu  
înțelepciune amară.  
           Despre nemurirea inegalabilului dramaturg 
vorbea un alt mare ploieștean, poetul Nichita 
Stănescu, în „Argotice”: „Caragiale, Caragiale, / 
Dacă nu erai matale, / Rămâneam tot ... 
haimanale".            
        Afirmat ca dramaturg, nuvelist, pamfletar, 
poet, ziarist, comentator politic, orator, ales 
membru post-mortem al Academiei Române, 
marele clasic al literaturii române Ion Luca 
Caragiale rămâne, dincolo de vremuri, genialul 
creator de tipuri umane din dramaturgia noastră, 
comparat cu Balzac, Molière, magistrul care a 
redat poate cea mai necruțătoare viziune a 
societăţii româneşti („un balamuc de ţesături şi 
intrigi bizantine") pe care-a dorit-o însănătoșită 
prin arma scrierilor sale inegalabile. Posteritatea 
sa vie nu-l lasă să rămână în liniștea din rafturile 
de bibilotecă, ci îl aduce mereu în atenția noastră, 
mai actual ca oricând. Geniul ce străbate timpurile. 
  

(Din seria ,,Scriitori români în Germania”;  ianuarie 2017) 
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Cătălin BORDEIANU 
 

Expresii şi locuţiuni populare 
la Creangă  
O provocare de ieri 
 

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

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

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

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

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

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

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

Cultura majoră se realizează în modul cel mai 

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

Î 
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imitării: „Literatura poporană – consemna V. 
Pârvan, cea nescrisă, se naşte într-un mod 
spontan. Ea este efectul impresiunii, niciodată al 
premeditaţiunii.” Acelaşi lucru se poate întâmpla 
şi cu creaţia cultă, individuală, care nu ştie să 
transforme în practică proprie materia vie a 
folclorului. Literatura populară este astfel o formă 
firească şi obligatorie de cunoaştere nemijlocită a 
spiritului şi comportamentului unui popor, 
fermentul primordial care înrâureşte arta cultă, 
reprezentativă. Specificul creaţiilor folclorice este 
sprijinit pe evocarea evenimentelor reale în cadrul 
unor plăsmuiri mimetice „închise”, dar nu limitate. 
Literatura folclorică repetă la nivelul reflectării 
cognitive superioare ceea ce descântecele, spre 
exemplu, mărturisesc într-un câmp limitat o 
atitudine umană specifică faţă de realitate. 

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

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

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

pierit şi nu-l mai puteau transmite. Ulise, luîndu-le 
Sirenelor viaţa, le-a dat, prin Homer, nemurirea.” 
Pilda lui Todorov îndreptăţeşte ideea că literatura 
păstrează anumite structuri pre-făcute, re-produse, 
ce determină ipostaza literară a limbii ca 
„structură opusă oricărui fel de texte neliterare.” 

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

Pentru început vom prezenta succint, dintr-o 
minimă perspectivă metodologică: filonul 
folcloric şi filonul metodei structurale, ce 
alcătuiesc Argumentul lucrării noastre, apoi vom 
insista asupra permanenţei structurilor folclorice 
în literatura cultă insistând asupra prezenţei, dar 
şi a diversităţii şi complexităţii acestora, vom 
contura în continuare relaţia ce se stabileşte între 
structură şi literatură în contextul confruntărilor 
actuale asupra noţiunii de „structură” şi în final 
vom evidenţia, pe de o parte, câteva structuri 
folclorice în opera lui Ion Creangă, la care ne-am 
permis să adăugăm un indice al expresiilor 
idiomatice, pe de alta câteva elemente stilistice în 
opera marelui povestitor în relaţie cu folosirea 
structurilor folclorice. Planurile de lecţii, ataşate 
lucrării, evidenţiază posibilităţile didactice de 
introducere a elevilor în înţelegerea diferitelor 
tipuri de structuri folclorice din operele autorilor 
studiaţi. 

 
 

a) Filonul popular 
 

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

istorică ce se numeşte poporul român sau, mai 
simplu, e poporul român însuşi, surprins într-un 
moment de genială expansiune.” Adică nu 
„poporal”, acest lucru fiind, aşa cum sublinia 
Eugen Simion, „una din izbînzile criticii estetice... 
imaginea unui alt Creangă, umanist, erudit, fin în 
enormitate şi fabulos, a intrat în conştiinţa epocii 
noastre” şi un mare şi autentic creator cult. 

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

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

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

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

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

 
Relaţia „literatura folclorică-literatura cultă” 

este una dintre cele mai complexe. Elementul care 
poate fi socotit ca punct de plecare în stabilirea 
domeniului de interferenţă îl constituie 
realitatea. 

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

fundamental orice fapt concret, acordîndu-i 
semnificaţii şi valori noi.” 

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

 
 

b)Filonul metodei structuraliste 
 

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

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

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

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

De menţionat faptul că şi concluziile lui Propp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot ca efect al oralităţii apare trecerea de la o 
idee la alta, fraza ramificându-se neaşteptat. Când 
bunicul David Creangă face elogiul şcolii lui Baloş, 
sare mereu de la o idee la alta: „Doar la Iaşi să fi 
fost aşa ceva şi la mînăstirea Neamţului pe vremea 
mitropolitului Iacob, care era oleacă de cimotie cu 
noi, de pe Ciubuc clopotarul de la mînăstirea 
Neamţului, bunicul mîne-ta Smarandă...” (p. 60). 

Alături de elementele specifice vorbirii 

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

 
 

* * * 
 Pentru a întreprinde un studiu asupra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şi problema denumirii acestei noţiuni diferă 
de la un cercetător la altul. Tot necesităţile 
metodologice ne impun să găsim un termen cu 
care vom denumi diferitele grupuri de cuvinte.  

Pentru denumirea expresiei idiomatice apar 
diferiţi termeni. 

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

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

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

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

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

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

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

Limba cunoaşte două tipuri de îmbinări de 
cuvinte: 

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

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

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

Dacă analizăm separat fiecare cuvânt, unitatea 
frazei se strică. Cuvintele şi-au pierdut înţelesul 
lor de bază. Suma tuturor acestor cuvinte redă 
noţiunea de „foame”. 
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Această categorie de îmbinări de cuvinte o 
vom numi cu termenul general de expresie 
idiomatică. Procedăm astfel pentru că în greceşte 
idios însemnă propriu, specific, particular. În limba 
română a intrat prin filieră franceză. Analizând 
etimologic sensul termenului, expresiile 
idiomatice sunt construcţii specifice unui idiom, 
unei limbi (după Dicţionarul Enciclopedic). Deci în 
această categorie, conform sensului etimologic, 
trebuie să încadrăm locuţiunile, expresiile, 
proverbele şi zicătorile, toate fiind construcţii 
specifice unei limbi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
În cadrul primei categorii găsim două feluri de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

* * * 
Deoarece problema locuţiunilor, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

* * * 
Din limba vorbită, expresiile idiomatice au 

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

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

●
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Suzana Fântânariu  
la cumpăna apelor 

"Ambalaj pentru suflet" 
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A mai căzut o instituție...Victor Craciun 
 

Dumnezeu să-l ocrotească pe marele Erou român - acad. Victor Crăciun ! 
Va intra în ceata heruvimilor, este lucru cert ! Condoleanțe "vestalei"  Cristiana 
Crăciun și la toată familia îndurerată ! Nu am cuvinte să-mi exprim tristețea 
care m-a cuprins la aflarea acestei mari pierderi... pentru toți românii devotați 
României!  
Drum bun spre Eternitate, mare și bun prieten ! 

Alexandru CETĂȚEANU 
 (de pe țărmul fluviului Saint Laurent) 

 
 

Sub zodia artei 
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Teologia stelară 
 

 
obert H. Brown a conceput un tratat plin de profunzime, bogat ilustrat și bine 
conceput pe subiectul astronomiei văzute prin ochiul omului modern 
cunoscător al misterelor antichității. El realizează legături conceptuale între 

mistere și societățile secrete de azi. Simbolurile sunt indesctructibil legate de lumina 
soarelui într'o minunată alegorie astronomică (O.L.).  
 
 

 
 
 

The New Era 
 

Hark! hark! From grove and fountain 
Our joyful songs resound. 

And every rock and mountain 
Re-echoes them around, 

The darkness, earth forsaking, 
Before the day flies fast, 

And man, redeemed, is breaking, 
From Error's chain at last. 
 

The light from God above us 
Is beaming in our eyes, 

And Angel-friends who love us 
Are whispering from the skies. 

They speak in accents tender, 
And bid us weep no more; 

For, clad in robes of splendour, 
They tread the heavenly shore. 
 

They tell us of the beauty 
That shines in that bright sphere; 

They teach us of our duty 
To love each other here. 

Oh, Father! Guard and guide us; 
When death shall close our eyes, 

Thy Angels standing near us, 
Shall lead us to the skies. 

 

Robert H. BROWN 
 
 

R 
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Bogdan Mihai MANDACHE 

 

Continuitatea tradiției 
hermetice  
 

ermetismul se înrădăcinează într-o 
tradiție inițiatică foarte veche, al cărei 
nume vine de la zeul grec Hermes, zeu 

reprezentat totdeauna ținînd în mîna dreaptă 
caduceul, Hermes fiind purtător al cunoașterii, 
discernamîntului, medierii și iluminării. Hermes 
este un zeu al cărui nume trimite la piatră (herma, 
hermaion, hermaios), este cel care arată drumul, 
care marchează spațiile necunoscute, care arată 
direcția folosind borne în patru unghiuri. 
Activitatea zeului este îndreptată spre schimburi, 
era și zeu al comerțului, într-un univers mărginit 
de hotare bine delimitate între jos și sus, între 
Olimp și Hades, fiind mesager al lui Zeus, dar și 
însoțitorul sufletelor în călătoria lor spre lumea de 
dincolo. Prin definiție, hermetismul, învățătura 
hermetică este una referitoare la cunoașterea 
ascunsă, care străpunge aparența lucrurilor și 
coboară pînă la esență, descoperă nebănuite 
legături între părți ale universului și niveluri ale 
existenței, de la imens la infim, de la umil la înalt, 
cheia descifrării fiind reîntoarcerea la principiul 
constitutiv al lumii. O astfel de cunoaștere pune în 
cauză fixitatea genurilor, diferențierea speciilor, 
singularitatea indivizilor. 

Așadar, de la bun început, învățătura hermetică 
se arată a fi una închisă, secretă, de nepătruns 
celor neinițiați; este învățătura lui Thot, a lui 
Hermes Trismegistus, a lui Hermes/Mercur. Însuși 
cuvîntul hermetism predispune încă la 
controverse, ceea ce o îndreptățește pe Françoise 
Bonardel să considere că “bogăția de forme a 
posteritații sale [gîndirii hermetice –n.n.] pare a se 
datora atît personalității tutelare a lui Hermes, 
expresia însăși a transformării, cît și învățăturii 
consemnate sub numele de hermetism, unde 
ocultarea joacă un rol la fel de important ca 
revelația; nu-i sînt străine nici practicile și nici 
limbajul alchimic.” Hermetismul este o viziune a 
lumii bazată pe “simpatiile” ce unesc 
macrocosmosul cu microcosmosul, pe 
“corespondențele” simbolice și reale între părțile 
universului văzut și nevăzut. Sub baniera 
hermetismului se regăsesc texte vechi și 
comentarii despre esoterism în general, despre 

alchimie sau texte și comentarii despre 
“Hermetica”. Cum consensul se lasă încă așteptat, 
în multe cărți despre hermetism vom întîlni 
trimiteri la alchimie, gnosticism, esoterism, 
teosofie, ocultism. 

Poate fi considerată revelația hermetică o 
adevărată filosofie, în sensul pe care grecii i-l 
atribuiau, constituie ea o doctrină secretă, 
esoterică sau mai curînd este mai apropiată de 
una dintre numeroasele mișcări gnostice? Sînt 
întrebări cărora, acum mai bine de 250 de ani, 
încerca sa le răspundă învățatul francez Nicolas 
Lenglet du Fresnoy în cartea sa Istoria filosofiei 
hermetice. După spusele autorului, ne aflăm în 
prezența “celei mai mari nebunii și a celei mai 
mari înțelepciuni de care oamenii au fost capabili 
vreodată.” La mijlocul veacului al XVIII-lea 
noțiunea de hermetism nu era clarificată, așa cum 
nu este pe deplin nici în zilele noastre, iar din 
acest motiv cele mai multe trimiteri ale autorului 
sînt îndreptate spre alchimie, mai cu seamă că 
alchimia continuă să fie înțeleasă ca o doctrină 
secretă, ca o filosofie hermetică. Privit cu simpatie 
sau blamat, hermetismul este totdeauna asimilat 
sincretismului, cei mai mulți comentatori fiind 
critici, vorbind de un mozaic de idei vechi, deși 
sînt și istorici ai religiilor, cum este Mircea Elaide, 
care recunosc amploarea și “uluitoarea 
creativitate” a sincretismului elenistic și a 
posterității sale. După considerațiile asupra 
științei hermetice în Egipt și în vechea Grecie 
(Democrit, Synesius, Heliodor, Zosima, 
Athenagoras), Nicolas Lenglet du Fresnoy face o 
incursiune în contribuțiile arabilor în știința 
hermetică. Arabii s-au apropiat de hermetism 
după trecerea la islamism; în timpul lui Al-Mansur, 
Harun al-Rashid și Al-Mamun alchimia a început 
să fie apreciată, înființîndu-se academii unde era 
studiată filosofia hermetică. Trebuie amintite aici 
contribuțiile lui Geber, Mohamed Ben Zaharia, 
Farabi, Morien sau Avicenna; astăzi este 
recunoscut rolul important în alchimie pe care l-
au avut arabii, atît în ceea ce privește vocabularul 
alchimic, cît și în trecerea alchimiei din Orient în 
Occident. 

H 

http://www.esoterica.ro/2017/08/continuitatea-traditiei-hermetice/
http://www.esoterica.ro/2017/08/continuitatea-traditiei-hermetice/
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Nicolas Lenglet du Fresnoy consideră că la 

jumătatea secolului al XIII-lea hermetismul a 
pătruns și în Occident, un rol determinant avîndu-l 
cruciadele, cucerirea Constantinopolului, la 1205, 
însemnînd pentru apuseni și descoperirea 
izvoarelor științei hermetice: “Putem observa că la 
mijlocul secolului al XIII-lea, știința hermetică va fi 
cultivată în același timp în diferite regate ale 
Europei, unde se va răspîndi, iar de atunci nu mai 
găsim urmele practicării alchimiei în Grecia, ca și 
cum această știință s-ar fi pierdut definitiv din 
amintirea acestui popor.” Așadar, alchimia 
devenise “nebunia vremii”, practicată deopotrivă 
de savanți, medici, de călugări și episcopi, dar și de 
oameni de rînd. Unul dintre primii savanți din 
secolul al XIII-lea care s-a ocupat de hermetism a 
fost englezul Roger Bacon, “unul dintre acele genii 
pătrunzătoare cărora le era suficient să audă 
despre vreo știință, că se și apucau să o 
aprofundeze. Dincolo de teologie, pe care o 
stăpînea la perfecțiune, nimic nu i-a fost străin sau 
necunoscut.” Datorită vastității cunoștințelor sale 
era privit adeseori ca un magician, faimă sporită 
de maniera în care își încifra scrierile, secretele 
naturii și ale artei alchimice trebuind să rămînă 
ascunse ochilor profanilor. 

 
Secolul al XIII-lea a fost apogeul Evului Mediu, 

a fost epoca în care au aparut marile sinteze 
doctrinale ale vastei mișcări intelectuale 

cunoscute sub numele de scolastică. Printre marii 
filosofi și teologi ai acelui secol trebuie totdeauna 
amintiți Toma de Aquino, Albert cel Mare, Siger de 
Brabant, Ramon Llull/Raymundus Lulus, Arnauld 
de Villanova, Alain de Lille; de ce le sînt amintite 
numele în acest context? Pentru că au fost 
preocupați de alchimie, sînt autori de tratate 
alchimice. A scrie chiar și astăzi că Toma de 
Aquino a fost interesat de alchimie poate stîrni 
frisoane în rîndul celor care știu că doctor 
angelicus este doar autorul celebrelor Summa 
theologiae, Compendium theologiae, atribuirea 
unor lucrări de alchimie fiind sinonimă cu 
blasfemia. I s-au recunoscut cîteva tratate de 
alchimie (Despre piatra filosofală, Despre arta 
alchimică), altele i-au fost atribuite în mod eronat. 
De la mijlocul secolului al XX-lea se acceptă cu tot 
mai multă insistență că Toma de Aquino este 
autorul tratatului Aurora consurgens, cele mai 
temeinice comentarii aparținînd unei ilustre 
colaboratoare a lui C.G. Jung, Marie-Louise von 
Franz. Arnauld de Villanova a consolidat aspectul 
filosofic al alchimiei, a dezvoltat noțiunea de 
Spiritus care constituie vehiculul influențelor 
aștrilor în univers. Unul dintre discipolii săi a fost 
Ramon Llull, despre care du Fresnoy afirmă 
tranșant: “putem spune că nu a existat alt 
alchimist care să fi produs mai multă vîlvă în 
secolul al XIII-lea. Povestea sa, omul și 
cunoștințele lui reprezintă un soi de miracol.” Un 
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amestec de cunoștințe științifice, filosofice si 
religioase, de fervoare în răspîndirea 
creștinismului și converirea necreștinilor; du 
Fresnoy folosește cu totul inadecvat, în spiritul 
vremii sale, termenul de necredencioși. Ramon 
Llull a fost una dintre cele mai complexe 
personalități ale Evului Mediu, avînd cunoștințe 
temeinice în domeniile gramaticii, retoricii, logicii, 
moralei, dreptului civil și canonic, matematicii, 
astronomiei, metafizicii, dogmaticii, alchimiei. 
Unul dintre cei mai iluștri bărbați ai vremii, atras 
de alchime, a fost Nicolas Flamel, copist, pictor, 
poet și alchimist, celebru pentru cărțile sale Cartea 
figurilor hieroglifice și Dorința dorită. Legenda 
spune că Nicolas Flamel a descoperit la un anticar 
un manuscris antic scris pe o coajă de copac, un 
text misterios atribuit unui anume Abraham 
Evreul, reprezentînd Marea Operă, al cărei secret 
Flamel avea să-l descopere ca urmare a unei lungi 
călătorii în Spania. Sigur alături de Nicolas Flamel, 
personajul real, s-a înfiripat legenda, personajul 
mitic, pornind și de la nume, un nume predestinat 
alchimiei, un nume simbolic care evocă flacările. 
Flamel rămîne prototipul adeptului, al 
alchimistului desăvîrșit. 

 
Nicolas Lenglet du Fresnoy își continuă 

periplul alchimic evocînd personalitatea lui 
Bernard Trevisan, a lui Cornelius Agrippa von 
Nettesheim, cunoscut pentru știința și 
extravaganța sa, dar și pentru trilogia Filosofia 
ocultă sau magia; nu se poate scrie despre 
alchimia în zorii Renașterii fără a-l aminti pe 
Theophrastus Bombast von Hohenheim-
Paracelsus, cel pentru care omul era triplu, 
aparținînd lumii divine, lumii vizibile și lumii 
angelice. Un personaj asupra căruia insită du 
Fresnoy este Michel Sendivogius, cunoscut și sub 
numele de Sendigovius, prin inversarea unei 
consoane la transcrierea numelui. Nu puteau lipsi 
din cartea lui du Fresnoy cîteva referințe la 
celebrul și enigmatic ordin al rozacrucienilor; din 
păcate autorul francez este de-a dreptul opac la 
unul dintre cele mai interesante curente de 
gîndire de la începutul secolului al XVII-lea. 
Termenii folosiți de el erau nimeriți în vreun 
obscur manual de combatere a alchimiei sau 
hermetismului: “fleacuri”, “gîndirea lor himerică”, 
“bizarerii și extravaganțe”, “fantasmagorii și visuri 
uitate de mai bine de un secol”, “rătăciri și 
slăbiciuni”. 

 
Nicolas Lenglet du Fresnoy și-a scris cartea 

într-o epocă în care hermertismul, alchimia, 
esoterismul erau un tot, într-o epocă în care 
aceleași căutări erau privite alternativ cînd mari 
nebunii, cînd mari înțelepciuni, o epocă în care 

autorii francezi, urmași ai lui Descartes!, cădeau 
deseori pradă unui raționalism de multe ori forțat, 
dispus oricînd să ocupe pe nedrept întreg spațiul 
spiritualității. Declinul istoric al alchimiei avea să 
se producă tot sub semnul unui raționalism 
exacerbat, iluminismul, cu aceleași false pretenții 
de a spulbera misterul din orice ungher. Spre 
liniștea căutătorilor, misterul și-a păstrat locul. 
Alchimia a fost cultivată și practicată deopotrivă 
de savanți, filosofi, dar și de magicieni și șarlatani, 
dar acest amestec nu trebuie vreodată să schimbe, 
să denatureze semnificația ei și imaginea sa 
despre lume. Apropierea de alchimie se poate face 
evitînd simplificările generatoare de neînțelegeri, 
iar depărtarea epocii în care se scrie despre 
alchimie față de epocile în care s-a practicat 
adevărata alchimie nu trebuie să arunce vremurile 
trecute sub nemeritata pecete a ignoranței; 
cercetătorul modern are la dispoziție mijloace 
tehnice altădată nici măcar visate, dar s-ar putea 
să-i lipsească mijloacele de cunoaștere și 
înțelegere a artelor spirituale, a limbajului 
simbolic. 

 
În primele secole ale erei noastre, în regiunea 

Alexandriei, au fost scrise în greacă numeroase 
tratate, reunite mai tîrziu sub numele de Corpus 
Hermeticum, parte a unui amplu corpus numit 
Hermetica. Un corpus neglijat bună parte din Evul 
Mediu, redescoperit în timpul Renașterii, într-o 
mănăstire din Macedonia, tradus de Marsilio 
Ficino la cererea lui Cosimo de Medici. Un corpus 
așezat sub numele lui Hermes, despre care 
neoplatonicul Iamblicos spunea: “Zeul care 
prezidează asupra elocinței, Hermes, este, pe bună 
dreptate și de multă vreme, cunoscut tuturor 
sacerdoților; acestui unic proteguitor al 
adevăratei științe a zeilor, mereu același și peste 
tot, îi dedicau strămoșii noștri roadele 
înțelepciunii lor, punîndu-și sub numele lui 
Hermes scrierile lor.” Hermetismul neo-
alexandrin reprezintă unul dintre principalele 
curente care compun peisajul esoterismului 
occidental al vremurilor moderne, alături de alte 
curente, printre care amintim: cabala creștină, 
paracelsismul, teosofia, rozacrucianismul, 
alchimia. În dedicația către binefăcătorul său, 
Marsilio Ficino amintea numele lui Moise, Atlas, 
Prometeu, Mercur, Hermes ca prime verigi ale 
lanțului de aur al cunoașterii umane, ale 
hermetismului, acolo unde aveau să se adauge: 
Synesius, Geber, Avicenna, Roger Bacon, Arnauld 
de Villanova, Ramon Llull, Nicolas Flamel, 
Cornelius Agrippa, Paracelsus, Johann Valentin 
Andreae, nume despre care scrie Nicolas Lenglet 
du Fresnoy, nume care dau seamă despre 
continuitatea tradiției hermetice. 
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Thais  
natole France, pseudonimul literar al lui 
Jacques François-Anatole Thibault (Paris, 
16 aprilie 1844 – Saint-Cyr-sur-Loire, 12 

octombrie 1924) este un cunoscut eseist, poet, 
povestitor și romancier francez, membru al 
Academiei Franceze, laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură, în anul 1921, „ca o recunoaștere 
a strălucitelor lui realizări literare, caracterizate 
prin noblețea stilului, o adîncă simpatie față de 
oameni, grație și un autentic temperament galic”. 
Fiu al unui librar parizian, a fost crescut în cultul 
cărților și al muzelor, devenind pentru un timp 
bibliotecar al Senatului Franței. Unii critici literari 
afirmă că Anatole France a fost modelul lui Marcel 
Proust în creionarea personajului Bergotte, din 
ciclul romanesc În căutarea timpului pierdut. 
Dintre romanele lui Anatole France, amintim: 
Crima lui Sylvestre Bonnard, Dorințele lui Jean 
Servien, Albina, Balthazar, Thais, Cutia de sidef, 
Insula pinguinilor, Viața în floare, Zeilor le e sete, 
considerată capodopera sa, un roman despre 
teroare, despre fanatismul sîngeros al lui 
Robespierrre și susținătorilor săi. Este autor și al 
unui volum de versuri (Poeme aurite), dar și a mai 
multor piese de teatru, dintre care cea mai 
cunoscută este Nunta din Corint. Critica literară a 
fost reunită în patru volume intitulate Viața 
literară. A refuzat idolii Romei, mai tîrziu pe ai 
Sorbonei, a respins fanatismul; ironic, surîzător, 
Anatole France a fost de o crudă luciditate și a 
arătat totdeauna o rafinată bunăvoință, ceea ce ar 
putea părea un pleonasm, dar nu este decît marca 
singularității sale. 
 

În primăvara lui 1845, Gustave Flaubert vede 
în palatul Balbi, din Genova, tabloul lui Pieter 
Bruegel cel Bătrîn, Ispitirea sfîntului Anton: „În 
partea de jos, la stînga, sfîntul Anton între trei 
femei, întorcînd capul spre a se feri de mîngîierile 
lor; sînt goale, albe, surîd și dau să-l învăluie cu 
brațele lor. (…) În ceea ce mă privește, n-am mai 
văzut nici un alt tablou în afară de acesta, și nu-mi 
amintesc decît de el…”  Flaubert a fost obsedat de 
tablou, de subiect, scrie o primă versiune a Ispitirii 
sfîntului Anton, pe care prietenii îi sugerează să o 
arunce în foc și să o  uite  pentru totdeauna. 
Pentru romancierul francez era opera întregii 
vieți, așa încît publică o nouă versiune în 1874, 
primită cu entuziasm de Taine, Renan, apoi de 
Paul Valéry sau Gabriele d’Annunzio, cu rezerve 
de Barbey d’Aurevilly. Ispitirea lui Anton se 
compune din lucruri trăite, auzite, citite, Flaubert 
prezentînd într-o manieră realistă viziunile lui 
Anton. Delirul, himera, halucinația sînt prezentate 

ca stări psihice ale izolării, a confruntării cu 
necunoscutul. Flaubert și-a iubit cartea despre 
Anton („În sfîntul Anton am fost eu însumi sfîntul 
Anton”). 

 
La mai puțin de două decenii de la apariția 

mult așteptatei cărți a lui Flaubert, un alt autor 
francez, Anatole France, publică un roman, Thais, 
inspirat din aceeași lume a sihaștrilor din nordul 
Egiptului veacului al patrulea, cînd pustiul era 
locuit de anahoreți și chinoviți, care în colibe și 
chilii strîmte, îmbrăcați în rase aspre din păr de 
capră, hrănindu-se doar cu pîine, înfruntau 
diavolii care li se înfățișau sub chipuri încîntătoare 
stîrnind poftele cărnii, așteptînd în nevoință ziua 
cînd “Pustiul se va acoperi de flori”. După ce 
Antonie se retrăsese pe muntele Colzin, călugărul 
cu lucrare duhovnicească mai bogată rămăsese 
Pafnutie, care în tinerețe studiase filosofia, 

A 
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retorica, poezia, trăise o viață lumească, de care 
călugăr fiind nu-și amintea cu bucurie. În strîmta 
chilie, avînd în fața ochilor crucea, Pafnutie și-o 
amintea obsesiv pe curtezana Thais: “O revăzu așa 
cum o văzuse atunci, sub imboldul ispitei, în toată 
frumusețea ei trupească…cu capul dat pe spate, cu 
ochii umezi și plini de strălucire, cu narile 
fremătînd, cu buzele întredeschise.” O imagine 
prin care diavolul îl ispitea pe cel care alesese 
pustia? Nicidecum, ci freamătul amintirilor 
tinereții, o “îndărătnică melancolie”, o “posacă si 
neagră tristețe”. Pafnutie hotărî că Thais trebuie 
scoasă din lumea păcatului, merse la Alexandria, 
unde își întîlni colegul de studii, Nicias, el însuși 
unul din adoratorii comedienei și curtezanei 
Thais. Aflînd de intenția lui Pafnutie de a o dărui 
pe Thais ca mireasă a lui Isus, Nicias îl avertizează: 
“Ferește-te să o mînii pe Venus; e o zeiță 
puternică. Se va face foc ,împotrivă-ți dacă îi 
răpești pe cea mai vestită dintre slujitoarele ei.” 
Pafnutie îi mărturisește lui Thais că o iubește, dar 
nu ars de patimile cărnii, ci “în duh și adevăr” și îi 
promite că o va duce acolo unde sufletul ei își va 
găsi odihna, într-o mănăstire unde-și va ispăși 
păcatele. 

 
Reîntors în chilia sa, Pafnutie o revăzu pe 

Thais “mai deslușit decît o văzuse în Peștera 
Nimfelor”, sufletul său negăsindu-și liniștea. Îi 
apare în vis o coloană de piatră și o voce îl 
îndeamnă să-și facă acolo culcuș, ceea ce-i 
sporește faima, mulțimi de pelerini venind să-l 
vadă și să-i asculte cuvîntul de zidire sufletească: 
“Eu am în inima mea orașe fără număr și pustiuri 
fără de margini. Și răul, răul și moartea întinse 
asupra acestei imensități mi-acoperă inima, așa 
cum noaptea acoperă pămîntul. Eu singur sînt un 
întreg univers de gînduri rele”, iar Anatole France 
notează mai departe: “Vorbea astfel fiindcă dorul 
de femeie era într-însul.” Din vîrful coloanei ce-i 
era sălaș, Pafnutie veghea între cer și pămînt, și 
peste dealurile cufundate în întuneric sau scăldate 
în azur “lui Pafnutie i se năzărește că vede carnea 
frumoasei Thais strălucind în jocurile undelor, 
printre nestematele nopții.” În adînca-i tulburare, 
Pafnutie lua orice voce ca fiind a lui Dumnezeu, 
auzea doar gînduri cerești, “nu mai știu deosebi 
strigătele iadului de glasurile cerești”, în vreme ce 
era o biată jucărie în mîna diavolului; coborî de pe 
coloană și începu a umbla fără noimă, cînd răpus 
de oboseală își face culcuș într-un mormînt pe ai 
cărui pereți se distingea o veche pictură înfățișînd 
scene familiare, privirea îi fu atrasă de imaginea 
unei tinere care cînta din luth: “Rochia străvezie 
lăsa să i se vadă formele pure. Sînul, gura ei erau 
ca floarea abia înflorită. Frumosul ochi al chipului 
în profil te privea drept în față. Și chipul era fără 
de asemuire.” Lui Pafnutie nu înțelegea ce i se 
întîmplă, dincolo de culorile vii ale picturii, 

imaginile erau amintiri din viața unuia care 
murise de mult, erau “umbrele unei umbre. Viața 
unui mort! O, deșertăciune!” gîndi Pafnutie, în 
vreme ce vocea răsună grav: “-El e mort, dar a 
trăit, însă tu vei muri, fără să fi trăit.” Din acea zi, 
Pafnutie nu mai stiu ce-i liniștea; cîntăreața din 
luth prinse glas: “sînt tainică și frumoasă. Iubește-
mă; mistuie în brațele mele iubirea care nu-ți dă 
pace. La ce-ti slujește să te temi de mine? Nu poti 
să scapi: eu sînt frumusețea femeii. Unde socoți că 
ai să fugi de mine nebunule? Vei afla chipul meu în 
strălucirea florilor, în răsfățul clarurilor de lună și, 
dacă închizi ochii, îl vei afla în tine însuți. Tu mă 
cunoști bine, Pafnutie. Cum de nu m-ai 
recunoscut? Sînt una din nenumăratele 
întruchipări ale rîvnitei Thais. Și gîndește-te, 
Pafnutie, la ciudățenia situației tale, cînd sufletul 
tău preafericit va vedea din înaltul cerului 
propriu-i trup robindu-se păcatului.” 

 
Pafnutie era umbra unei umbre, un 

îndrăgostit dăruit cu o bogată imaginație, care, sub 
influența magiei diavolului se odihnise pe sînul 
cîntăreței din luth. La acea vreme, înștiințat de 
apropiatu-i sfîșit, Antonie la cei 105 ani ai săi 
coborî de pe muntele Colzin, binecuvîntînd 
“oastea schimnicilor” care părea un “curcubeu de 
smarald”, fiecare din obșteasca adunare ținînd în 
mînă o ramură de palmier, adresînd cuvinte și 
îndemnuri duhovnicești celor ale căror trăiri și 
izbînzi erau deja binecunoscute. Întrebîndu-l pe 
Pevel cel Sărac cu duhul ce vede în ceruri, acesta 
spuse: “Văd sus în ceruri un pat gătit cu baldachin 
de purpură și de aur. Împrejur, trei fecioare stau 
de strajă, ca nici un suflet să nu se apropie, afară 
de cel ales și căruia patul îi e harăzit.” Bietul 
Pafnutie credea că patul cu baldachin era 
“simbolul slăvirii sale”, el care tocmai, fie si în vis, 
dormise cu capul pe sînul cîntareței din luth, 
uitînd Pilda lui Solomon: “Pentru ce, fiul meu, să te 
momească femeia străină și tu să îmbrățisezi sînul 
unei necunoscute?”. Cele trei fecioare erau 
Credința, Teama și Iubirea. Or prin ratăcirile sale, 
Pafnutie era mai aproape de trei demoni: Trufia, 
Desfrîul și Îndoiala. În urechile lui Pafnutie nu 
răsunau decît vorbele celor trei fecioare: “Thais 
din Alexandria are să moară și noi i-am pregătit 
patul slavei.” În mintea sa, și așa tulburată, nu mai 
era loc decît pentru un singur gînd, acela de a o 
mai vedea o dată pe Thais: “Nebun, nebun ce-am 
fost că n-am avut-o pe Thais cînd mai era vreme! 
Nebun că am crezut că în afară de ea mai există 
ceva pe lume! O, nebunie! Am cugetat la 
Dumnezeu, la mîntuirea sufletului, la viața cea 
veșnică, ca și cînd toate acestea ar mai fi însemnat 
ceva atunci cînd ai vazut-o pe Thais. Cum de n-am 
simțit că fericirea veșnică stă într-un singur sărut 
al acestei femei, că fără ea viața n-are sens și nu-i 
decît un vis urît?” Ajunse în zorii zilei la 
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mănăstirea unde o lasase pe Thais, care acum, cu 
mîinile încrucișate pe piept se odihnea așteptînd 
chemarea Domnului; îl recunoscu pe Pafnutie și îl 
încredință că în ziua cînd a ajuns la mănăstire s-a 
născut la dragoste, sigur nu era dragostea 
trupească la care visa călugărul. Înainte să moară 
Thais privi spre cerul care se deschidea spre a o 
primi; în vreme ce fecioarele înălțau imn de slavă, 
fața răvășită a schimnicului arăta un vampir! 

 
Anatole France adună în paginile romanului 

său, cu ușurință și abundență, elementele unei 
filosofii eclectice, a unei filosofii indulgente, ale 
speculației intelectuale, multă imaginație, toate 
într-un stil voluptuos și încărcat de poezie. Sursa 
sa de inspirație a fost cartea Viețile părinților 
deșertului. Ascetul acceptă austeritatea, liniștea, 
solitudinea, abstinența dedicîndu-se exclusiv 
contemplării mistice și refuzului lumii exterioare. 
Pafnutie face din Thais obiectul dorinței sale; aici 
este un mecanism al frustrării și al cristalizării 
involuntare. Thais devine dublul lui Pafnutie, dar 
un dublu în răspăr. În sufletul ascetului Pafnutie se 
ascunde o patimă nebună și nemăsurată; el nu-și 
poate potoli frustrarea decît potolind dorința, ceea 
ce ar însemna recunoașterea realității carnale. 
Nimeni nu-și poate nega trupul. În vreme ce Thais, 
dintr-o curtezană devine o adeptă a drumului 
suferinței, Pafnutie face drumul invers, accentuînd 
dihotomia trăirilor. Mortificarea trupului 
accentuează morfiticarea sufletului. Realitatea 
carnală impune omului recunoașterea pasiunilor, 
pulsiunilor, senzualității. 

 
La scurt timp după apariția romanului lui 

Anatole France, în 1894, pe scena Marii Opere din 
Paris are loc reprezentația operei Thais, compusă 
de Jules Massenet, pe un libret scris de Louis 
Gallet; scrisă pentru celebra soprană a vremii 
Sibyl Sanderson, opera Thais de Massenet este 
considerată o capodoperă a artei lirice franceze. 
Opera lui Massenet este un subtil amestec de 
senzualitate și religiozitate și se constituie dintr-o 
serie de opoziții bine orchestrate și puse în 
valoare de libretist: oraș și deșert, erotism și 
sfințenie, seducție și renunțare. „Meditația” este 
considerată una dintre cele mai expresive și mai 
frumoase piese transcrise pentru vioară, 
beneficiind de-a lungul deceniilor de strălucite 
interpretări. „Meditația” este un intermezzo și 
corespunde timpului de reflecție al lui Thais, cînd 
ea trebuie să aleagă între viața de lux și de plăcere 
și drumul către mîntuire. Piesa are un tempo 
„andante religioso” care sfîrșește într-un 
„appassionato” care subliniază amploarea trăirii și 
zbuciumul sufletesc specific convertirii. 

 
În răstimp de două decenii, doi romancieri și 

un muzician francezi dedică fiecare cîte o operă 

majoră vieții pline de trăiri, de încercări și tentații 
a primilor pustnici ai deșertului. Fiecare a încercat 
să descrie prin literă sau sunet trăirea și 
psihologia unei încercări în care demonii apăreau 
sub forma lăcomiei, iubirii de arginți, tristeții, 
mîniei, acediei, trufiei, slavei deșarte, curviei. 
Revărsatul zorilor poate că îndepărta tenebrele, 
dar după apusul soarelui, din faldurile nopții, nu 
aveau să se ivească noi ispite? 

 
În Thais, Anatole France este deopotrivă 

filosof, erudit și poet. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Ouroborosul din Han 
Cunoaștere și conștiință în conștiență 

 

Cum fiecare din noi e susceptibil  
de a primi din soare numai o parte, 

 nimeni nu poate fi în posesia adevărului absolut, 
 nimeni nu-i în eroare absolută. 

Mihail Sadoveanu 
 

 

rin interiorizarea cosmică Mihail 
Sadoveanu redă în opera sa oglindirea 
sinelui cosmic. Culturile păgâne sau 
cele având ca bază religioasă pământul, 

adorau șarpele. El reprezintă renașterea, protecția 
împotriva răului, sexualitatea masculină sau 
feminină, mediatorul intre lumea spirituală și cea 
fizică. Imaginea circulară a șarpelui mușcându-și 
propria coadă este legată de semnificația sacră a 
cercului. care simbolizează eternitatea, ciclicitatea 
universului în accepțiunea alchimiștilor.  

E bine de amintit că Mihail Sadoveanu (1880-
1961) își datorează iniţierea masonică lui Grigore 
Ghica, care îl introduce în ianuarie 1927 în loja 
,,Dimitrie Cantemir”, constituită la Iaşi, avându'i 
alături, printre alţii, pe scriitorii Mihai Codreanu şi 
Păstorel Teodoreanu, devenind o prezenţă din ce 
în ce mai pregnantă în viaţa organizației din 
România. Între anii 1928-1929 devine Mare 
Maestru al Marii Loji Naţionale din România. 
Străbate  într'un timp foarte scurt ierarhia 
internă: într'un singur an, din februarie până în 
mai 1929, trece de la gradul 18 la gradul 33 şi 
devine membru activ al Supremului Consiliu de 
grad 33 al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din 
România. Sadoveanu s'a opus ateismului, 
considerând că masoneria se adresează 
inteligenţei şi imaginaţiei sentimentului. Tradiţiile 
şi simbolurile ei nu pot fi expuse în convorbiri 
particulare, în mijlocul frivolităţii obişnuite fără a 
provoca zâmbete ori nedumerire. Planurile 
mistice puteau fi, însă, abordate și împărtășite 
prin subtilitate, artă, esoterismul fiind recunoscut 
în opera sa, dovadă că scriitorul şi-a trăit în 
profunzime vocaţia masonică, unde nu a ajuns 
întâmplător. Nu e de mirare că un critic subtil, 
mason el însuşi, Alexandru Paleologu, să'i 
interpreteze opera dintr'un punct de vedere care, 
la vremea respectivă, a trezit, fie nedumerire, fie 
elogii16. Într-adevăr, cel puţin în planul artei, 

                                                 
16 Alexandru Paleologul,Treptele lumii sau calea către sine a 
lui Mihail Sadoveanu, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 
1978 

Sadoveanu a reuşit să consolideze prestigiul 
masoneriei, printr'o construcţie impresionantă şi 
durabilă, chiar dacă în planul destinului politic al 
ţării, pe care a fost convins că o slujeşte, el a eşuat 
într-o proporţie similară cu dimensiunea operei 
sale.  N-a fost încă om pământean care să 
stăpânească adevărul întreg şi perfect,17  scrie 
Horia Nestorescu-Bălcești. 

Opera vastă a lui Sadoveanu nu a fost lipsită 
de simboluri oculte, erudiția sa manifestându-se în 
scrieri fără ostentație, o împărtășire a 
experiențelor sale de cunoaștere transcrisă din 
subconștient. Astfel apartenenţa sa la o societate 
inițiatică și-a pus amprenta asupra întregii sale 
opere literare. Hanul Ancuţei ilustrează plenar 
afirmația de a fi considerată cartea iniţierii totale. 
Hermeneutica simbolisticii universale și 
numerologice se ocultează, la rîndu'i, în jurul 
divinității, a marelui arhitect al universului. Taina 
cu inserții sacre este expusă prin revelația 
Logosului între povestitorii – oaspeți ai hanului 
moldav. Coerența expresivă a informației deapănă 
prin cele zece povestiri o întreagă lume, mult mai 
reală decât cea existentă în Creanga de aur, dar la 
fel de supusă legilor cosmice. În această înșiruire 
de evenimente se pregătește intrarea prin ultima 
poartă a nemaiauzitei istorii, cu mult mai 
minunată și înfricoșată,18 relatată de comisul 
Ioniță. Aceasta reprezintă Mitul Celest, care devine 
Logosul Esenţial, accesibil doar iniţiaţilor care au 
depășit treapta metepsihotică a moarții simbolice 
de care am mai amintit în prelegerile mele, cea 
osiriană, zamolxiană etc, undeva în lumea cealaltă, 
numită în Evul Mediu şi lumea pe dos. De aici și 
raportarea la sacrificiul Anei (Ancuței) necesar 
iniţierii în Mitul Creaţiei Cosmice, adică întru 
divinitate, pentru a putea trece la adevărata 
creație. Să nu uităm fazele lunii, ale anotimpurilor 
terestre sau ale avatarurilor sufletelor umane. 
Avându'l ca mesager terestru pe Manole şi întru 

                                                 
17 Horia Hestorescu Bălceşti, Mihail Sadoveanu – Mason, 
Editura Nestor, 2006 
18 Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuţei, Editura Litera 
Internaţional 
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jertfa necesară dăinuirii, întru eternitate, a 
creaţiei, hanul devine cetatea căutată prin 
cunoaștere, asemenea periplelor rosicruciene ale 
lui Rosenkreuz ori Goethe (Șarpele verde, la care 
ne-am oprit într'o prelegere anterioară). Opera 
sadoveniană exprimă continuu Logosul în 
expansiune creatoare, alchimia elementelor din 
athanor.  

Treptele materiale ale gândirii pământene 

devin zbor în spirala cerurilor, al arcurilor reflexe 

superioare spre sălașul templului edenic. Sunt 

întru totul de acord cu cei care interpretează locul 

sacru dintre coloane, coloanele porții moștenite 

din anticul Mu ca fiind locul central al construcţiei, 

al răspândirii luminii Duhului Sfânt, al Logosului 

(şi Ancuţa cealaltă şedea, ca şi asta, tot în locul 

acela, rezemată de uşorul uşii19). Identificarea 

eternului feminin cu Sophia ori chiar Lilith cu Ana 

sau Ancuţa care stă la intrarea Lumii, precum Axa 

Lumii, cu axa de simetrie a cosmosului, la mijloc 

de 9, la nivelul 5, unde se oferă perspectiva 

simetrică: 4-1-4  – cifra 4 simbolizând Crucea Firii, 

în mijlocul căreia este Mesia, reflectă ouroborosul 

definit de alpha și omega. Dacă analizăm puțin mai 

criptic  simbolul „9”, observăm că ar da  startul 

unei spirale precum cea formată  de șirul lui 

Fibonacci, dar în sens invers  și anume spre 

dreapta. Asta  înseamnă că cifrei 9 îi este specifică  

puterea psiho-spirituală, putere provenită  direct 

din spirit. Nu degeaba Iisus și-a ales ca  drept 

manifestare acest număr, mai ales că 9 este  

numărul acelor spirite extrem de mari care vin cu  

misiuni importante. Această putere dată de 9 este  

coborâtă în materie și manifestată prin trup și 

aură  căci puterea, dragi cititori, este tot o formă 

de energie  foarte amplă de altfel, însă este 

dispusă și  aplicată conform voinței și disciplinei 

fiecăruia. În Tarot de  exemplu 9 este asociat cărţii 

numită „Ermitul” – a  9-a carte, un caracter solitar, 

care controlează  perfect elementul “pământ” și nu 

numai,  omul din spate care este de fiecare dată  la 

locul și timpul potrivit.  Nouă a fost considerat 

încă din vechiul continent Mu un numar sacru și 

prin urmare nu i s'a acordat un echivalent printre 

literele alfabetului. El reprezenta schimbarea, 

invenția și evoluția care se naște din inspirație, 

umanitarul; și prin tradiție are o semnificație 

ezoterică subliniată de faptul că, de la concepția 

inițială, durează nouă luni să aduci un copil pe 

lume.  

                                                 
19 Id. 

Hanul Ancuţei nu e un han ca toate celelalte, 
deoarece este aşezat la răscruce de drumuri şi de 
veacuri, este o cetate cu porţi ferecate, dar în vremi 
de pace este deschisă oricui. Hanul reprezintă 
Moldova dintoteauna, un popas al oamenilor 
simpli, fericiţi întrucât se pot înfrupta din darurile 
pe care pământul i le oferă cu îmbelşugare. 
Moldova este Styxul care spintecă lumile, pe un 
traseu mistic, împărţind spaţiile existenţei de zi cu 
zi (profanul) de ceea ce le desparte, invizibilitatea 
sacrală, trecerea promiţând Revelaţia. Intersecţia 
drumurilor este locul mistic al tuturor portalurilor 
ca răspântie între Rai şi Iad) pentru toate cetăţile, 
dar mai ales pentru poarta acestei istorii în 
ciclitatea ouroborosului, Cetatea Logos. Să nu 
uităm poveștile lui Ispirescu în care personajul 
după un drum ăn timp și spațiu se reîntoarce 
mereu la aceeași bifurcație a drumurilor. Hanul 
devine astfel locul din care tăcerea și întunericul 
minții umane poate accede pe o treaptă 
superioară prin cunoaștere, și moarte simbolică. 
Din punct de vedere spiritual, litera H are multe 
aspecte. Ea are o valoare numerică de cinci și 
reprezintă astfel cele cinci simțuri, cele cinci 
simțuri și cele cinci dimensiuni, pe lângă cele cinci 
nivele ale sufletului care sunt detaliate în 
învățăturile cabaliste. În ebraică He poate fi iată! 
(behold) sau de trăit, ființarea. Energia literei H, ca 
treaptă a scării, implică viața de familie și relevă 
fluxul fericirii în energia ei, mai ales în perioada de 
trezie când evaluăm visele ori viziunile și 
sincronicitatea lor cu realitatea, aducând prin 
reprezentarea treptei un semn pozitiv al 
viitorului. Transformarea pentagramei unei alte 
Ancuțe conduce la desăvârșirea ritualului. 

Ana reprezintă identitatea divină a 

începutului şi a sfârşitului, A și A, între alfa şi 

omega fiind N, care corespunde bidirecționalului 

vieții, al urcării şi coborârii, al razelor soarelui 

vizibil şi al soarelui invizibil. Hangița este 

custodele și paznicul. În han ea supraveghează 

ritualul. De aici începe credinţa în trecerea peste 

moarte ,Am înţeles aşa că a făcut legământ cu 

moartea şi de asemenea om trebuie să mă feresc, 

spune ea. Este vorba despre Todiriţă Cătană, 

aceasta din urmă reprezentând simbolul șarpelui, 

al caduceului. El este spânul întâlnit de Harap Alb, 

călăuză și maestru, Lucifer, aducător de lumină 

dar și Satana totodată. Un alt personaj, Constantin 

Moţoc, (de la latinescul constare: a rămâne 

neschimbat, a stărui într'o atitudine sau lucrare) 

este folosit de autor pentru evidenţierea ritualului 

de trecere, fapt ce demonstrează că acesta este un 

novice pe jumătate iniţiat la urcarea treptei în 

hanul devenit templu. Din păcate, neînțelegând 

mesajul acestui parcurs inițiatic acesta îi devine o 
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barieră greu de trecut. Ana nu este doar complicea 

Catanei, ci este și preoteasa care protejează 

ritualul trecerii peste Styx, care posedă știinţa de a 

construi Hornul – Fântână a Focului (Vulcan) între 

lumi: ,,de sfătuit, s'au sfătuit ei lângă horn” şi 

atunci (când s-a desăvârşit trecerea) am bănuit-o 

c'ar fi fost cu ştiinţa ei”. Este fără îndoială aceeași 

semnificație dată de Fulcanelli, omagiind 

doctrinele lemuriene, cu ocazia acestei ultimei sale 

călătorii, când un adept primește al doilea nume 

de botez sub invocarea lui Vulcan, stăpânul 

forjelor pământului, în interiorul inimii acestei 

planete.20 Cam acesta este parcursul primelor 

patru povestiri. Al doilea şir de patru etape 

iniţiatice, situate la dreapta axei narative sunt 

asimilate până la contopire cu şirul de povestiri 

situate la stânga acestei axei. În acestea este 

descrisă inițierea atât ca ritual, precum şi 

semnificație fiecăreia dintre atributele forţelor 

motrice ale iniţierii. Pe continentul Mu primele 

sunt cele patru forțe primordiale, iar ultimile 

funcțiile superioare ale spiritului încorporate 

ființei umane.  

Ca la orice lucrare, maestrul are nevoie de 

materie, energie și principii. Simbolurile filosofice 

care desemnează forțele subtile ce se actualizează 

în mod emblematic pot fi tălmăcite doar de cei 

care cunosc adevăratul sens al funcționării 

metafizice a gândirii. Creștinește, dacă pui şirul 

din stânga la limita spirituală, ea duce spre 

transcendere următoarele povestiri realizând 

trecerea prin inițiere a adeptului. Iniţierea se face 

întru apa sfântă şi frigul sfânt. Prin apa gerului 

Bobotezei fiinţa iniţiatului este fixată în axis 

mundi,  precum crucificarea ce blochează 

dinamica profană. Astfel toată istoria pare a fi fost 

profanată prin logosul terestru. Dar elucidarea 

simbolurilor nu este atât de facilă precum pare, 

căile hermetice sunt schematice și se încrucișează, 

se ating și se amestecă în mintea profanului. Cele 

patru trepte trec prin imagini mioritice ale 

oierului, apoi în lipscănia comercială și a orbului 

care îmi amintește de Borges. A intrat cu iapa'n 

singurătățile codrilor, a poticnit intr'o râpă și-a 

                                                 
20 Fulcanelli,  Le dernier voyage de l’Adepte. Aici întâlnim 
retranscrierea excursiei excepționale din timpul său care i-a 
permis să se întâlnească cu Tesla și cu alți oameni de știință, 
scopul fiind studiul mecanismelor pământului și al mantalei 
sale stâncoase; această călătorie corespunde preocupărilor pe 
care le-a redat maestrul Vulcan spre Finis Gloriae Mundi. 

 

trecut pe tărâmul celălalt, în locul blăstămurilor. 

Elementele energiei terestre care are loc în poiana 

din mijlocul codrului și împlinirea iubirii se 

reflectă în cea de-a noua treaptă, a fântânarului, a 

celui care explorează adâncul alchimic pentru a 

extrage lacrima pământului.  Ultima povestire – 

cea sacră, în faţa căreia naratorul ce zâmbea 

încremenit prinde ca prin sită (viziunea prin sită îi 

aparţine lui Ochilă – vizionarul lumii celeilalte, din 

extraordinara călătorie inițiatică a lui Creangă), 

dând de înțeles că simbolul se aliniază la o 

realitate mereu transcensă și transcendentă fără 

să se epuizeze nici în conținut, nici în conținător. 

Acel comis Ioniță are și el rolul de a deschide 

lucrările povestirilor și a le încheia. Scriitorul 

relatează starea finală a templului căruia îi dă 

târcoale răul demonstrând că iniţierea a fost 

făcută complet (muncă grea) la Han, în Cetatea 

Logosului, la care se adaugă și îndepărtarea răului 

prin semnul crucii ca alfa şi omega într'ale înălțării 

– cunoașterii adevărului divin. 

 
 

Ediția de vară a revistei noastre a fost ilustrată de Elleny Pendefunda
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Mureșanu ♠ Condurii lui Fuerodd, Muridele de Cătălin Rădulescu  
Vasilache și Măriorica  de Gheorghe Andrei Neagu  O istorie 

plastică- Corneliu Baba, Suzana Fântânariu de Elleny 

Pendefunda  Ion Creangă – o provocare de ieri de Cătălin 

Bordeianu   Versuri de Abdoulaye Fode Ndione, Robert H. Brown, 
Nuno Judice, Boris Marian Mehr, Coriolan Păunescu, Giovanni Raboni, 

Andrea Zanzotto, Vlad Scutelnicu,   Sub zodia artei de Teodor 

Râpan ♣ Continuitatea tradiției hermetice, Thais de Bogdan Mihai 

Mandache    Hermeneutica Cuvântului, Ouroborosul din Han  
de Liviu Pendefunda ♣ Teologia Stelară de Octavian Laurențiu 
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