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Humanae 
migratio  
 
 

 
Nu există operă atât de desăvârșită  

care să nu poată fi distrusă cu ajutorul criticii, 
dacă autorul ei ar vrea să asculte de toți cenzorii 

care elimină fiecare partea care îi place mai puțin. 
La Bruyère 

 

are de ce am ales acest motto 
ilustrând un text despre un subiect 
banal? Pentru că nu mă aștept să fim 

mai deștepți și să pricepem globalizarea decât 
ca un fenomen istoric necesar dezvoltării 
culturale și nu planului criminal de 
imbecilizare a omenirii robotizate și 
monitorizate prin manipulare universală. 
Mirajul altor lumi, supus și interferențelor 
noetice, a cuprins în timp migrații popu-
laționale între regiuni învecinate, continente 
îndepărtate sau sisteme planetare. În cadrul 
antropologiei, conceptul creaționist și 
evoluționist al demografiei se completează 
reciproc, mai ales în contextul identității 
noetice guvernante ființelor umane.  

Migraţia populaţiei este un proces 
complex, influenţat de numeroși factori ce 
determină intensitatea fluxurilor migratorii, 
care conduc la multiple efecte de cele mai 
multe ori nedorite asupra populaţiei din care 
provin. Diversele tipuri de deplasări de 
populaţie au determinat structurarea migra-
ţiei interne în mai multe subcategorii: 
migraţia colectivă, migraţia de lucru, migraţia 

de reîntoarcere, migraţia individuală, migra-
ţia inversă, migraţia în trepte, migraţia nor-
mală, migraţia parţială, migraţia pendulatorie, 
migraţia sezonieră sau migraţia spontană. 

Migraţia omului preistoric, din Africa spre 
Europa de exemplu, s'a produs datorită... 
focului. Quaternary Science Reviews susţine 
că imediat după ce omul a învăţat să 
stăpânească tehnica aprinderii focului, în 
urmă cu 790.000 de ani, a început să migreze 
spre alte zări.  

Cercetătorii de la Israel's Hebrew Univer-
sity au descoperit că vetrele de piatră dintr-
un sit arheologic situat pe un mal al râului 
Iordan arată indicii clare că primele civilizaţii 
umane au învăţat foarte devreme să aprindă 
focul. Un mic detaliu, aparent nesemnificativ, 
care a reprezentat un moment de cotitură în 
evoluţia umanităţii. Astfel, focul i-a ajutat pe 
oameni să migreze şi să se aventureze pe 
teritorii necunoscute. Un studiu publicat în 
2004, a scos la iveală faptul că oamenii erau 
capabili încă din perioada timpurie să 
controleze focul, transferându-l de la o 

O 
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creangă aprinsă la alta. Noul studiu sugerează 
că oamenii preistorici ştiau să aprindă focul, 
fără să aştepte producerea unor fenomene 
naturale, precum fulgerele. Cunoaşterea 
tehnicii de aprindere a focului le-a permis 
oamenilor să migreze către nord, cucerind noi 
teritorii. Studiul a fost efectuat într-un 
complex de 12 şantiere arheologice de la 
Gesher Benot Yaagov, în nordul Israelului. 
"Noile date demonstrează focul a fost utilizat 
în mod continuu şi controlat de-a lungul 
civilizaţiilor umane şi că oamenii nu erau 
dependenţi de focurile şi de incendiile 
naturale", a declarat arheologul Nira 
Alperson-Afil, coordonatorul studiului. Chiar 
dacă nu a găsit dovezi ale mecanismelor 
folosite de oameni pentru a aprinde focul, 
Aleperson-Afil1 a spus că vetrele de cremene 
găsite în fiecare dintre cele 12 şantiere 
demonstrează că oamenii controlau tehnica 
focului.  În plus, acest sit arheologic amplasat 
în Valea Iordanului - un drum cheie între 
Africa şi Europa - reprezintă o dovadă 
suplimentară a migraţiei umane. 

De obicei oamenii îşi părăsesc locurile 
natale din motive economice, plecând în 
căutarea unor locuri de muncă mai bine 
plătite sau pur şi simplu, pentru a scăpa de 
săracie. Desigur, mulţi alţii se deplasează în 
arii geografice noi ca urmare a unor 
persecuţii culturale şi religioase, sau datorită 
unor condiţii politice adverse. Oricum, dintre 
toţi factorii care influenţează fluxurile 
migratorii, cei economici rămân determi-
nanţi: foamete, şomaj, lipsa terenurilor 
agricole sau catastrofe naturale, schimbări 
climatice etc. Se înţelege că fluxurile 
migratorii determinate de asemenea cauze 
sunt prin structura lor voluntare, dar multe 
sunt sub influența unor factori cosmici în care 
bioenergia noetică este integrată activității 
spirituale a vieții universale.  

Să nu uităm că, după migrațiile dintre 
continentul lemurian și Asia ori America până 
în Atlantida, subcontinentul indian și apoi 
Europa și Africa au fost parte dintr'un plan de 
globalizare a rasei umane pe întreg pământul 
(datele mele privind Antarctica, chiar 
cunoscând hărțile generalului turc Piri Reis și 
legendele din Africa de Sud, sunt 

                                                 
1 Aleperson-Afil, Quaternary Science Reviews, Jerusalem, 2008 

incomplete)2. Mai târziu imperiile au 
strămutat mii de oameni între continente, iar 
mai târziu, între 1500 şi 1850 negustorii de 
sclavi au transferat forţat din Africa în 
America aproximativ 9,5 milioane de oameni, 
în principal pentru a servi drept forţă de 
muncă gratuită în agricultură. Migrația 
europeană spre Americi, presupus civiliza-
toare și misionare, asemenător celor realizate 
de marii exploratori în jurul Terrei au 
constituit imboldul volitiv care a folosit 
identitatea noetică frept pretext, foarte 
asemănătoare cu cele contemporane jiha-
diste.  Migraţii internaţionale au avut loc 
întotdeauna, însă ele au ajuns la apogeu în a 
doua jumătate a sec. al XlX-lea - începutul sec. 
al XX-lea3. Fluxul principal de emigrări era 
orientat din Europa spre America de Nord şi 
de Sud, Australia, Noua Zeelandă. între anii 
1815-1915 circa 40 mln. de europeni s-au 
îndreptat spre S.U.A, Canada, America Latină, 
Australia, Africa de Sud ş.a., iar peste 10 mln. 
de chinezi au emigrat spre Malaeziaa, 
Singapore, Indonezia, Thailanda, Vietnam etc. 

După primul război mondial, datorită 
unor restricţii puse de SUA în calea imigrării, 
această ţară a continuat să găzduiască străinii, 
într-un ritm mult mai mic, respectiv în jurul a 
600.000 de persoane pe an. După cel de-al 
doilea război mondial, migraţia internaţională 
a continuat, cauzele fiind diferite - a continuat 
migraţia spre America de Nord, Australia şi 
Africa de Sud; războiul din Vietnam a dat 
naştere unui nou val de refugiaţi repetate cu 
cele din Iraq și Siria din prezent; s-au 
intensificat fluxurile migratorii dinspre 
America Latina spre Statele Unite ale 
Americii; migraţia evreilor spre Israel, în 
special din Europa Centrală şi din Rusia, mai 
nou, migraţia est-europenilor spre Europa de 
Vest şi S.U.A. La sfârşitul sec. al XX-lea a 
apărut un curent nou de migranţi - spre ţările 
Orientului Apropiat, încadraţi în industria 
petrolieră a Arabiei Saudite, Bahreinului, 
Qatarului, Kuwaitului, Emiratelor Arabe Unite 
etc. Aceştia sunt originari mai ales din India, 
Pakistan, Egipt, Yemen, Bangladesh şi Turcia. 

Probabil va avea loc în viitor şi un proces 
sensibil de migraţie a populatiei din zonele 
Asiei de Sud–Est către Europa, început de 

                                                 
2 Luminătorii timpului, Institutul European, Iași, 2014 
3 Lirică și Duh, Contact international, Iași, 2015 
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câțiva ani în urma intervențiilor militare de 
destabilizare a zonelor fierbinți din Orientul 
apropiat sau nordul Africii. Toate aceste 
mişcări de populaţie nu reprezintă decât o 
parte a unui tablou global, care nu poate fi 
descris în toate detaliile sale, pentru că nu 
sunt suficient de bine cunoscute proporţiile 
migraţiei ilegale. Creșterea numerică a 
populației determină expansiunea acesteia și 
o globalizare ale cărei consecințe sunt 
imprevizibile dar predictibile.  

Roma, Viena, Paris, Londra etc. sunt de-a 
lungul timpului orașe cosmopolite în care 
cetățenii imperiilor, din colonii, au depășit 
numeric locuitorii autohtoni, atât prin forță 
de muncă cât și prin migrația intelectuală. 

Precum în vechime, migraţiile ţin de 
valorificarea noilor teritorii, a bogăţiilor 
naturale, caracteristice pentru statele cu 
suprafeţe mari, cum sunt: Rusia, Kazahstan, 
Canada, Brazilia, China, Australia etc. Să nu 
uităm și de nomadism, care este un  mod de 
viaţă al unei colectivităţi umane, caracterizat 
prin lipsa unei aşezări stabile (nomadismul 
meridional în care vara turmele de vite sunt 
mânate spre nord, iar iarna - spre sud), 
răspândit pe larg la popoarele de după Cercul 
Polar de Nord; nomadism ui de deşert 
(practicat în stepele imense din jurul 
deşertului şi, de asemenea, de la o fântână la 
alta în deşert); nomadismul de munte (vara 
animalele sunt mânate pe păşunile montane, 
iar iarna sunt aduse la poalele munţilor). 
Acest sistem migrațional poate, incontestabil, 
constitui un model pentru istorie. 

Un ultim punct ar constitui diferența 
dintre migrație, imigrație și emigrație, 
termeni confundabili pentru mulți. Imigranții 
sunt cei primiți într-o zonă de unde ei au 
emigrat (adică au plecat). Acestea sunt 
mișcări populaționale frecvente sub acțiunea 
presupus volitivă a oamenilor, toți însă legați 
de uriașa plasă noetică, identitate ce 
realizează o unire între htonic și celest. 

Migraţia, regională şi globală contem-
porană, are o serie de implicaţii pentru 
autonomia şi suveranitatea statelor - naţiune. 
Mai întâi, fluxul de imigranţi ilegali şi fără 
acte, pe motive economice sau de altă natură, 
demonstrează capacitatea limitată a multor 
state-naţiune de a-şi supraveghea indepen-
dent frontierele. În al doilea rând, nici statele 

 
Scara 
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care şi-au extins supravegherea asupra 
frontierelor nu au fost capabile să oprească în 
totalitate fluxul de imigranţi ilegali. În al 
treilea rând, creşterea numărului de încercări 
internaţionale de a controla şi coordona 
politicile naţionale în privinţa migraţiilor 
demonstrează o recunoaştere a naturii în 
schimbare a autonomiei şi suveranităţii 
statale şi necesitatea de a spori cooperarea 
transfrontalieră în acest domeniu. În al 
patrulea rând, în sfera politicilor economice şi 
culturale, migraţia a transformat mediul 
politic intern în cadrul căruia operează statele 
capitaliste avansate: puterea colectivă şi 
modelul de alianţe între actorii politici s-au 
schimbat, iar migraţia a redefinit interesele 
politice, economice şi de altă natură, precum 
şi perceperea acestora. Nu vreau să consider 
precum analiștii de scientologie fantastică că 
totul este o ingerință extraterestră și o 
comandă asemenea celor relatate în cărțile 
sfinte, precum luptelke dintre îngerii divini și 
cei răzvrătiți, cei care au adus focul în 
comunitățile umane (Prometeu, Lucifer). Însă 
azi concepțiile se schimbă și oamenii devin 
mai conștienți de legătura lor noetică, 
științific vorbind și nu teologic. 

Migranţii contemporani călătoresc într-o 
lume în care dreptul internaţional a început 
să aibă impact asupra legislaţiei interne, iar 
organizaţiile internaţionale monitorizează şi 
intervin în procesele de migraţie. Măsura în 
care atât infrastructurile, cât şi reglementările 
ating niveluri interregionale sau transcon-
tinentale va afecta şi va modela însăşi 
globalizarea migraţiei.  

În ultimul timp modificările demografice 
se accelerează. Poate că în vestul Europei 
refugierea populațiilor din Africa și Asia este 
azi perceput în mod greșit. Migraţia face parte 
din evoluţia omului, dar istoria omenirii este 
atât de complexă încât ne vine greu să  
recunoaştem trecutul. Deși oamenii reţin 
istoria selectiv. Cei mai mulţi italieni au uitat 
probabil că au întemeiat naţiuni cum ar fi 
Argentina sau Uruguay. Britanicilor nu le 
place să se simtă legaţi de Australia sau Noua 
Zeelansdă, după cum nici spaniolilor sau 
portughezilor nu le place să privească spre 
naţiunile Americii Latine ca spre propriile lor 

creaţii, apărute în urma unui proces de 
masivă emigrare. Chinezii nu-şi dau probabil 
seama decât foarte vag de ce o întreagă 
regiune aflată la sud-vest de ţara lor poartă 
numele de Indochina. Iar americanilor li se 
pare probabil de prost gust să li se 
amintească faptul că o mare parte din ţara lor 
a fost cumpărată de la învecinatul Mexic. 

Ţările africane găzduiesc mai mulţi 
migranţi decât exportă în restul ţărilor lumii. 
Este fapt dovedit că migranţii africani îşi 
caută cu precădere fericirea în alte ţări 
africane. Dar puterea de atracţie a Europei 
este și mai mare. Graţie telefoanelor mobile, a 
internetului, această rețea prevăzută de Tesla, 
oamenii au mai uşor acces la informaţie. Şi au 
aflat că Europa se implică pentru drepturile 
omului şi valori morale universale. Au aflat de 
asemenea că în Europa terorismul sau 
extremismul religios nu joacă decât cel mult 
un rol marginal. Este o identitate uman 
revoluționară care se suprapune artificial 
peste infirmația akashică. 

În toate perioadele istorice creşterea 
economică a generat şi emigraţie. Creşterea 
civilizației îi încurajează pe oameni să-şi 
dorească o viaţă nouă, mai bună, dar modul în 
care se distribuie noile bogăţii, mai ales în 
faza timpurie a unei astfel de evoluţii, este 
foarte inegal şi imprevizibil. Iar cei care nu au 
acces la noua prosperitate pe care o văd la 
vecini îşi fac curaj să plece în lume. 

Spiritul temerar extraordinar şi impre-
sionant până în zilele noastre, de care au dat 
dovadă descoperitorii europeni de mări şi ţări 
necunoscute, este elogiat în fel şi chip. 
Întâlnim acum acelaşi spirit în rândul 
migranţilor spre Europa. Plus teama de un 
deznodământ apocaliptic. 

Migrația face parte din istoria omenirii. 
Dar oare cât este de implicată în aceasta 
identitatea noetică și legile universului în care 
trăim? E un nou potop punitiv de o cu totul 
altă factură și care nu implică în mod 
exhaustiv pronia cerească? Sunt întrebări 
doar retorice? Oarecum... 

 

●
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BUDDHA  

Siddhartha Gautama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Trei lucruri nu vor putea fi niciodată ascunse: soarele, luna și adevărul. 

Răul este necesar pentru ca binele să poată triumfa. 

Nimeni nu ne poate salva dintr-o situație decât noi înșine. Nimeni nu 
poate și nimeni nu o va face pentru noi. Noi suntem cei care trebuie 
să mergem pe drumul care ni se așterne în față. 

Degeaba citiți cuvinte sfinte, degeaba le rostiți. Ele nu servesc la nimic 
dacă nu acționați în consecință. 

Un singur cuvânt care aduce liniște și pace este mai bun decât o mie de 
cuvinte goale. 

Noi suntem modelați de gândurile noastre: devenim ceea ce gândim. 
Când mintea este curată, bucuria îi urmează precum umbra care nu 
ne părăsește niciodată. 

Nu vă uitați niciodată la ce ați făcut. Uitați-vă doar la ce v'a rămas de făcut. 

Într'o controversă, în momentul în care începem să simțim mânie, 
încetăm să luptăm pentru adevăr. 

Fii milos față de toți oamenii, fie ei bogați sau săraci. Fiecare are 
suferința lui. Unii suferă mai mult, alții mai puțin. 

Niciodată ura nu va lua sfârșit prin ură. Ura va lua sfârșit prin iubire. 

Pentru a înțelege totul trebuie să ierți totul. 
____________________________ 

https://www.avantaje.ro/articol/15-citate-din-buddha-care-iti-vor-schimba-viata 
 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    

https://www.avantaje.ro/articol/15-citate-din-buddha-care-iti-vor-schimba-viata
https://www.avantaje.ro/articol/15-citate-din-buddha-care-iti-vor-schimba-viata
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Gheorghe SCHWARTZ 
 
 

 

 
Strălucirea 
perfectă a 
diamantului 

 
 

n gard ce împrejmuieşte un zid! 
Zidul s-a dărâmat în mai multe 
locuri şi ar fi trebuit reparat. În 

loc de aceasta, s-a găsit soluţia gardului. 
De altfel, totul nu este decât convenţie: 
zidul nu mai e de mult menit să apere 
aşezarea de duşmani. 

Înăuntrul fortificaţiilor, se află străzile, 
pieţele, parcul şi terenul de sport. Totul 
înghesuit, întrucât ruinele zidului strâng 
asemenea unui corset prea strâmt corpul 
localităţii ce a continuat să se mai 
dezvolte. După mai multe convulsii, 
oraşul s-a împăcat cu soarta: n-a mai 
crescut.  

În biblioteca-muzeu, se află o carte cu 
limba de mult depăşită, pe care până şi 
localnicii, vorbitori ai unui grai ce nu s-a 
păstrat mai nicăieri, abia de-i mai înţeleg 
prin deducţii sensul. În acel op există şi un 
capitol despre corectitudine. Aforismele 
ce-l compun nu sunt decât simple cugetări 
şi nu au coerenţa unei legi morale. Textul 
a devenit şi ilizibil, în cea mai mare parte 
a sa, iar munca de descifrare este dificilă, 
însă oferă numeroase surprize. Într-o zi, 
se va putea cunoaşte şi acest capitol în 
totalitate, chiar dacă unele accepţiuni s-au 
schimbat.  

Dar munca a început. Iată ce a fost 
descifrat, până acum:  

„… 
27. Poate cineva oferi la nesfârşit 

cadouri? Să răspunzi întotdeauna la 
întrebări cinstit în întregime, ca şi cum ar 
trebui să le faci mereu daruri celorlalţi! 

28. Minciuna este dăunătoare 
întotdeauna. Adevărul doar atunci când 
nu slujeşte adevărului. 

… 
37. Complet este ceea ce face adevărul 

rotund. Asperităţile contrazic adevărul.” 
Oraşul se mândreşte cu o istorie 

milenară, cu ruine încărcate de 
semnificaţii, cu monede proprii şi, mai 
ales, cu legende ce îi atestă o viaţă 
înfloritoare încă înaintea certei ocupaţii 
romane. Rujn an Zweeg, astăzi o aşezare 
despre care se spune că ar mai avea trei 
mii cinci sute de locuitori, îşi trăieşte din 
plin doar trecutul. Nu mai mare decât un 
sat, localitatea vieţuieşte asemenea acelor 
domnişoare bătrâne provenite din familii 
acoperite de glorii uitate, vieţuind doar 
pentru vremurile ce s-au dus şi aproape 
confundându-se ele însele cu legenda. 
Uşor aeriene, total neorientate în actua-
litatea care nici măcar nu le interesează 

U 
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prea mult, devenite parcă şi ele elemente 
ale acelor mituri aflate de cei din jur tot 
din gura lor, elemente de mituri care, 
poate de aceea, de multe ori se şi 
confundă cu naratoarele, împrăştiind în 
jur un miros de vechi, un miros incert, pe 
care oamenii, din comoditate, s-au 
obişnuit să-l numească iz de putregai, însă 
care n-ar fi exclus să fie tocmai o 
prelungire în timp a unor parfumuri azi 
necunoscute; aceste domnişoare bătrâne 
sunt acceptate drept nişte ciudăţenii şi 
termină adesea cu totul abandonate lumii 
de unde au venit şi unde, întorcându-se, 
nu mai pot fi urmate de înţelegerea 
contemporanilor. Rujn an Zweeg este şi 
un fost castru roman, şi un fost oraş liber 
regesc, şi o fostă redută împotriva oricărei 
intervenţii străine, şi o fostă reşedinţă 
temporară a unui duce de Orania rănit şi 
fugărit, unde refugiatul a găsit locul ideal 
să-şi oblojească rănile pentru a se putea 
întoarce la luptă - spre a învinge; Rujn an 
Zweeg a fost şi un mic stat în stat 
imposibil vreodată de anexat, alipit, 
confederat, căutându-şi şi găsindu-şi 
întotdeauna alianţele izbăvitoare; Rujn an 
Zweeg s-a numit în veacul al XVII-lea 
„frate mai mic, dar cu puteri şi drepturi 
egale în ceea ce privesc privilegiile şi 
obligaţiile comune” al însuşi Leului 
Britanic, pentru ca, în acelaşi timp, să se 
autoproclame şi protector al regilor 
Poloniei, după ce unul dintre suveranii 
acelei ţări, pierzându-şi temporar 
coroana, şi-a găsit şi el, pentru o iarnă, 
refugiul la Rujn an Zweeg.  

Pe vremuri, localitatea mai fusese 
celebră şi pentru apele ei tămăduitoare, 
recomandate pentru orice fel de afecţiuni 
ale trupului şi ale sufletului, lăudată în 
aceeaşi măsură de medici şi de vraci. 
Izvoarele i-au devenit notorii. Şi puterile 
cu care investise legenda apele erau 
nemăsurate: băile, se afirma, erau bune 
pentru întremarea fizică şi psihică, pentru 
vindecarea bolilor şi pentru liniştirea 
durerilor, şi erau folositoare şi pentru 
călirea voinţei, a puterii de discernământ, 

şi nu stricau defel nici măririi şanselor de 
a dobândi succese de tot felul, în funcţie 
de ambiţiile celor ce soseau aici la 
tratament. Altfel cum ar fi putut acel duce 
de Orania să scape de urmărirea unei 
armate de câteva mii de mercenari, el, cel 
rănit şi însoţit doar de doi slujitori? Şi nu 
numai că a scăpat, dar a şi revenit 
învingător în arena politică. Sau cum ar fi 
reuşit acel rege polonez  - nevoit să caute 
în cea mai mare grabă drumul exilului – 
să se pomenească brusc cu o delegaţie de 
nobili veniţi să-l cheme înapoi la rang şi 
demnităţi? Izvoarele tămăduitoare de la 
Rujn an Zweeg i-au prelungit oraşului nu 
numai istoria, ci l-au păstrat şi în 
conştiinţa publică. Apoi, prin secolul al 
XIX-lea, treptat, apa a încetat să mai 
izvorască din locurile ştiute. Şi odată cu 
izvoarele a secat şi faima oraşului. 

Locuitorii, cei puţini rămaşi, lipsiţi de 
şosea şi de cale ferată, lipsiţi chiar şi de 
curent electric, refuzând cu încăpăţânare 
orice schimbare, s-au izolat tot mai mult 
de lume, trăind după propriul lor ritm, 
după vechile lor legi, fremătând la 
evenimentele pe care le consemnau 
conştiincioşi în propriul lor ziar ce apărea 
zilnic de peste două sute de ani. Cei trei 
mii cinci sute locuitori nu mai sunt de 
mult trei mii cinci sute, poate nu mai 
numără nici trei mii de suflete, poate nici 
două mii. Anual mai pleacă de aici câţiva 
tineri, niciodată prea mulţi, în curând nu 
va mai avea cine să plece. Oficialităţile îi 
lasă în plata Domnului: cui să-i mai treacă 
paşii şi cui să-i mai pese de acele locuri 
izolate? 

Ziarul local consemnează cu osârdie 
tot ce se întâmplă important: naşterile, 
nunţile, botezurile şi decesele sunt 
evenimente de seamă, micile certuri între 
vecini trezesc articole de opinie, sfaturile 
gospodăreşti, privind atât agricultura, cât 
şi meşteşugurile, dau conţinut unor 
rubrici zilnice. Nu lipsesc nici evocările 
trecutului glorios, biografiile elogioase ale 
cetăţenilor locului, croitori ori tâmplari, 
nemaivorbind despre cele ale 
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intelectualilor, oameni care au fost la 
studii şi s-au întors la Rujn an Zweeg de 
parcă nici n-ar fi plecat vreodată, 
acomodând ştiinţa dobândită la tradiţiile 
şi la posibilităţile de acasă. Medicul 
folosea în tratamente mai ales apa din 
firişoarele ce se mai prelingeau câteodată 
din două izvoare, apă strânsă cu mare 
grijă şi păstrată pentru nevoie. Nu erau 
ignorate nici plantele pe care farmacistul 
se pricepea să le culeagă şi să le prepare 
după tratate scrise cu veacuri în urmă la 
Rujn an Zweeg, însă erau folosite şi 
medicamente în cutii cu inscripţiile 
firmelor moderne, leacuri achiziţionate 
din oraşele din jur. Profesorii îi învăţau pe 
copii citirea, scrierea, aritmetica şi 
celelalte ştiinţe, însă cel puţin două ore pe 
zi se discuta istoria locală. Judecătorul 
studiase dreptul, cunoştea legile ţării, 
avea grijă ca, dacă vreodată ar interveni 
un diferend cu străini, să-şi poată 
îndruma concetăţenii; însă pricinile locale 
erau judecate doar după „Legea Oraşului 
Liber Regesc Rujn an Zweeg”, codex 
întocmit în 1488, manuscrisul original 
aflându-se la loc de cinste în biblioteca-
muzeu, iar exemplarele de mai târziu, 
tipărite în numeroase ediţii succesive, 
erau întotdeauna adăugite, dar aproape 
deloc modificate. Şi aşa pricinile erau 
puţine şi judecătorul nu prea avea de 
lucru. Rarele procese erau comentate cu 
mult lux de amănunte în ziarul local, 
acelaşi ziar care despre cel de al doilea 
război mondial a dat în total trei ştiri: 
prima, la două zile după izbucnirea 
conflagraţiei, a doua în 1943, într-o 
singură frază („Înştiinţăm, de asemenea, 
pe onoraţii noştri cititori că, în lume, 
războiul continuă, pricinuind nenumărate 
victime umane şi pagube materiale”), iar a 
treia prin… 1948, când stimatul public a 
fost informat că în numeroase ţări, 
cetăţenii sunt obligaţi să muncească din 
greu pentru a reclădi oraşele distruse în 
bombardamentele crâncenelor bătălii ale 
războiului care, iată, a luat sfârşit. 

Una dintre mândriile acestui loc este 
că „Legea Oraşului Liber Regesc Rujn an 
Zweeg” e atât de bine întocmită, încât nu 
există delict care să nu fie stipulat şi nici 
pedeapsă care să nu vină în deplină 
concordanţă cu fapta respectivă. Şi pentru 
că, se ştie, nu există crimă fără o lege care 
s-o condamne, codul local este deosebit 
de cuprinzător, prevenind – se credea - 
orice faptă reprobabilă, încadrând-o 
perfect într-un paragraf anume ori într-un 
amendament. Aceste amendamente, de 
altfel, stârnesc ambiţiile juriştilor şi 
fiecare generaţie se străduieşte să mai 
găsească un amănunt, un ceva cu care să 
cizeleze codexul atât de perfect, ştiind 
fiecare jurist că orice contribuţie îi va 
purta pentru vecie numele. Despre „Legea 
Oraşului Liber Regesc Rujn an Zweeg” se 
spune adesea că este asemenea unui 
diamant cioplit, timp de veacuri, de zeci şi 
zeci de mâini pricepute. Că este perfectă. 
Şi, drept consecinţă firească, se bucură de 
o autoritate pe măsură. 

La biblioteca-muzeu, unde sunt 
adăpostite şi arhivele oraşului, se găseşte 
şi colecţia ziarului local de la primul şi 
până la cel mai recent număr. Dar mapele 
respective sunt cercetate rar: nu există 
casă în care să nu se păstreze exemplare 
ale unor perioade de apariţie şi, în primul 
rând, ediţiile ce povestesc despre marile 
întâmplări mici ale familiilor respective. 

Municipalitatea a creat un premiu 
special pentru cetăţenii merituoşi ale 
căror fapte ajută la perpetuarea memoriei 
oraşului. Fericiţii câştigători au fost 
recrutaţi din cele mai diferite pături 
sociale: un negustor ce a aruncat pe piaţă 
celebrele servicii de apă Rujn an Zweeg, 
un campion profesionist de box care a dus 
în lumea largă faima localităţii sale natale. 
Prin 1930, un tânăr profesor de istorie, 
cea mai îndreptăţită speranţă a 
intelectualităţii locale, a început să 
lucreze la o cronică a oraşului liber din 
care se trăgea. Bărbat ambiţios, tânărul 
dascăl s-a ridicat prin puteri proprii şi 
nimeni nu se îndoia că premiul special îi 
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va fi atribuit imediat ce-şi va fi terminat 
lucrarea. De neînţeles părea doar cum de 
nu s-a întocmit până atunci o istorie 
locală – o scăpare pe cât de neaşteptată, 
pe atât de inexplicabilă.  

Cu ocazia documentării sale la 
biblioteca-muzeu, profesorul a identificat 
un sacrilegiu: în mapele prăfuite ale 
sfârşitului secolului al XIX-lea, cineva a 
intrat cu foarfecele în ziare, decupând 
anumite articole. Bibliotecarul-arhivar, 
moştenitorul ereditar al acestei funcţii 
atât de importante, n-a putut da explicaţii 
satisfăcătoare. Autorităţile au instituit o 
anchetă, însă aceasta s-a dovedit în 
curând neputincioasă. 

Atunci, profesorul a pornit de la 
premisa că acela care a maltratat colecţia 
a urmărit o anumită serie de articole, un 
subiect comun tuturor materialelor lipsă. 
Aşa că a început să caute printre ziarele 
păstrate de particulari. Însă anul 1883, 
precum şi următorul, lipseau de acum 
aproape cu desăvârşire pretutindeni, iar 
numerele găsite nu s-au păstrat intacte 
nici în colecţia oficială. Mai rămânea o 
singură sursă: titlurile lipite în albumele 
pe care fiecare casă le tezauriza cu 
maximă grijă, textele în legătură cu 
propriile familii. Comparând acele albume 
cu ziarele existente, au putut, până la 
urmă, să fie descoperite patru articole ce 
nu se mai găseau în colecţia păstrată în 
biblioteca-muzeu. Dar ce legătură să fie 
între comemorarea morţii unui staroste 
de brutari, munca desfăşurată la şcoală de 
noul învăţător, rezultatele finale ale 
concursului de trântă şi recomandările 
medicului privind dieta sugarului în 
anotimpul rece? Întrebarea care se punea 
se referea la conţinutul celor scrise pe 
contrapaginile articolelor păstrate de 
descendenţii brutarului, ai învăţătorului, 
ai campionului de trântă şi ai medicului. 
Însă nici una dintre cele patru familii 
solicitate nu era dispusă să-şi 
dezmembreze relicvele, riscând să 
distrugă amintiri de nerecuperat după 
primejdioasa acţiune de dezlipire a 

vechilor foi de ziar de pe cartoanele 
frumos ornate pe care au fost fixate cu 
grijă şi pentru vecie cu atâtea decenii în 
urmă - dovezi ale trecerii prin lume ale 
strămoşilor. Ale strămoşilor lor! Nici un 
cetăţean al Oraşului Liber Regesc Rujn an 
Zweeg n-ar putea pretinde unui 
concetăţean un asemenea sacrilegiu4. Dar 
aceeaşi mentalitate silea oamenii să 
încurajeze cu orice preţ cercetările. Aşa 
că, după lungi tratative şi după ce, în 
prealabil, documentele au fost, pentru 
orice eventualitate, fotografiate, cele 
patru articole au fost desprinse de pe 
suportul pe care se odihniseră atâta amar 
de vreme5. 

Şi, într-adevăr, ceea ce scria pe verso 
se lega: era vorba despre reportajele unui 
anume proces. Cronologia articolelor se 
putea deduce fără greutate (de altfel, 
contrapagina era datată cu grijă în 
albume), dar devenise la fel de evident că 
evenimentul respectiv se bucurase de mai 
mult de patru urmări. 

Dezbaterile din anul 1883 s-au ocupat 
de o cauză pe care juriştii acelui timp n-au 
reuşit s-o încadreze într-un delict anume. 
Din articolele recuperate, se putea reţine 
că un duel aprig a angajat acuzarea - care 
a cerut pedepsirea unui oarecare Jan 
Haan – cu apărarea – care a pretins cu 
încăpăţânare ca procurorul să identifice 
articolul din „Legea Oraşului Liber Regesc 

                                                 
4
 Deja de copii, localnicii erau instruiţi ca în caz de 

calamitate – incendiu, cutremur sau inundaţii – 

primul lucru obligatoriu de a fi salvat nu sunt banii 

ori bijuteriile, ci tocmai acele albume, mărturiile 

trecutului şi prezentului fiecăruia. 
5
 O paranteză se impune: importanţa cercetărilor era 

atât de evidentă, încât evenimentul a atras după el 

modificări neaşteptate în chiar viaţa cotidiană a 

localităţii. Un muzeograf specialist în restaurări de 

opere de artă nu se afla printre localnici, iar să aduci 

un străin pentru o chestiune atât de intimă a 

comunităţii oraşului nici nu putea fi vorba. Ca să se 

poată executa acele fotocopii – nimeni nefiind de 

acord sub nici o variantă ca albumul să-i fie dus într-

un oraş vecin – era nevoie de curent electric. Aşa că 

acela a fost momentul când s-a introdus reţeaua de 

curent şi la Rujn an Zweeg, moment istoric, am putea 

spune.   
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Rujn an Zweeg” în care s-ar încadra vina 
împricinatului. Ziaristul care a semnat 
articolele (şi care în viaţa particulară era 
farmacist) se întreba, pe bună dreptate, ce 
se va alege cu echitatea dacă procurorul 
nu va fi capabil să-l prindă într-un anumit 
paragraf pe Jan Haan: vina pentru care 
acesta a fost inculpat nu se putea 
desprinde din textele articolelor atât de 
greu recuperate, de trei ori apărând, 
totuşi, în relatare cuvântul „crimă”, fiind 
menţionată de două ori şi expresia 
„victima minoră”.  

Arhivele separate ale tribunalului, au 
relevat lacune identice în registrele anilor 
1893/4. Totuşi, la Starea Civilă se află 
înregistrat un Jan Haan născut la 1 iunie 
1859 şi tot la Starea Civilă se găseşte şi 
originalul Certificatului de căsătorie al 
aceluiaşi, în anul 1887, cu Fredercike Rep. 
Mai departe, se poate afla că din această 
unire au provenit trei copii: o fetiţă, Klara-
Maria, în 1889 şi doi băieţi, Josef-Bruno, 
în 1892 şi Dan(iel) Adam în 1994. Aşadar, 
trebuiau căutaţi în lumea mare cei trei 
descendenţi ori descendenţii 
descendenţilor.  

Profesorul de istorie, înarmat cu zelul 
şi cu răbdarea sa atât de lăudate de toată 
lumea, îşi continuă munca şi la 
S.G.F.C.a.O.L.R.R.a.Z (Societatea Generală a 
Foştilor Cetăţeni ai Oraşului Liber Regesc 
Rujn an Zweeg), unde arbori genealogici 
complicaţi, precum şi fişe la zi, puteau 
realiza oricând un pod spre cei plecaţi. 
Josef-Bruno a căzut în primul război 
mondial, Dan Adam a dispărut în condiţii 
neelucidate, însă Klara-Maria mai trăia. 
Profesorul s-a pus pe scris scrisori. 

  
Răspunsurile s-au lăsat aşteptate. Apoi 

s-a dovedit că mai exista un frate, un fiu 
născut după plecarea părinţilor din Rujn 
an Zweeg. Neobositul profesor s-a 
pregătit să-l caute şi să-l contacteze 
personal. Însă în seara de dinaintea zilei 
în care voise să plece, fu invitat la primar. 
Când a intrat în aceeaşi odaie ce le servise 
drept birou şi primarilor veacurilor trecu-

te şi unde doar telefonul era încă singurul 
obiect nou, de faţă se mai aflau judecă-
torul şi bibliotecarul-arhivar surdomut.  

- Domnilor, se face iarăşi toamnă, 
spuse primarul, în timp ce se aşezau cu 
toţii în jurul mesei de consiliu. Lumânările 
clipeau înşelător şi încăperea părea că-şi 
schimbă mereu dimensiunile. (Exista şi o 
opinie, tot mai fermă, mai ales printre 
tineri, de a se introduce curentul electric 
şi în locurile publice, după ce a fost 
racordată la reţea doar sala unde a avut 
loc fotocopierea preţioaselor mărturii ale 
trecutului. Şi, într-adevăr, încă înaintea 
declanşării celui de al doilea război 
mondial, se înfăptui evenimentul şi – 
aproape - întreaga localitate a fost legată 
de reţeaua de înaltă tensiune.) În anul 
acesta ar trebui să decernăm premiul, mai 
zise primarul. Figuri cioplite în lemn 
pâlpâiau pe lângă pereţi. Unde aţi ajuns cu 
lucrarea dumneavoastră? 

- Istoria Oraşului Liber Regal Ruhn an 
Zweeg nu se poate scrie într-o singură 
noapte! 

- Aşa-i, aprobă judecătorul.  
- Am pierdut multă vreme cu 

investigarea procesului acela. Mâine voi 
pleca să stau de vorbă cu fiul lui Jan Haan.  

- Nu e nevoie, se auzi iar vocea 
primarului şi tânărul profesor avu 
impresia că, din semiîntuneric, au vorbit 
figurile de lemn. 

- Cum, vă rog?!  
- Nu veţi afla nimic de la acel om. 
- La fel cum nu veţi afla nimic nici de la 

alţi oameni, completă judecătorul.  
„Cine ştie câte taine ascunde această 

încăpere, gândi profesorul. Şi câte taine 
ascund casele din Rujn an Zweeg… Dacă 
am considera neînsemnate aceste taine 
îngropate pentru totdeauna, dacă am 
trece nepăsători pe lângă ele, ar trebui 
totuşi să fixăm o limită la care să 
considerăm un secret că devine 
important. Nimic mai periculos decât o 
asemenea limită!” Dar cu voce tare n-a 
spus decât că el intenţionează să scrie o 
istorie exhaustivă a locurilor sale natale.  
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Primarul aprobă grav: 
- Foarte bine. Aşa şi trebuie! 
- De aceea ar fi necesar să ştiu tot ceea 

ce priveşte aceste locuri.  
- Tot?! Cine să mai ştie astăzi tot ce s-a 

petrecut aici în atâta amar de vreme? 
- Ce s-a petrecut în procesul acela, 

când s-a judecat o crimă care… 
- Te referi la procesul lui Jan Haan? De 

ce susţii că ar fi fost vorba despre o 
crimă?  

- Am aflat că un copil a murit de pe 
urma celor întâmplate atunci. 

- Nu orice moarte este urmarea unei 
crime. 

- În fond, de ce vă interesează un 
proces de mult uitat, un proces ce practic 
nici n-a avut loc? se interesă şi 
judecătorul.  

- De ce mă interesează?! Pentru că 
omul de ştiinţă trebuie să afle. 

- Nici omul de ştiinţă nu trebuie să afle 
lucruri dăunătoare! Mai ales el nu… 

„Bine, gândi profesorul, nu voi pleca 
să-l întâlnesc pe cel de al doilea fiu al lui 
Jan Haan. Dar, dacă urmezi un fir logic, 
lucrurile ies la lumină de la sine” şi 
întrebă:  

- S-a dovedit chiar atât de dăunătoare 
povestea aceea? 

- Uite, admise judecătorul, am să-ţi 
povestesc. 

- Nu ştiu dacă e bine, se impacientă 
primarul. 

Bibliotecarul-arhivar tăcea. El era 
surdomut. 

- Ştiu eu ce şi cât să spun! Ăăăă… Jan 
Haan a fost acuzat de… de ceva. De fapt, 
nici n-a fost acuzat. El nici n-ar fi putut fi 
condamnat pentru că în „Legea Oraşului 
Liber Regesc Rujn an Zweeg” nu exista un 
paragraf care să stipuleze fapta săvârşită 
de dânsul. 

- Şi, atunci?  
- Înseamnă că Jan Haan n-a săvârşit 

nici un delict, în măsură ce legea nu l-a 
prevăzut ca atare. 

- Păi, a murit un copil! Totuşi,… 

- Da, a murit. A fost un accident cu 
totul şi cu totul regretabil. Însă - încă o 
dată! -, legea nu a prevăzut vinovăţia lui 
Haan.  

- Cum?! Şi dacă s-ar repeta azi?... 
- Între timp, a fost creat un 

amendament corespunzător. Astăzi Jan 
Haan ar fi condamnat cu toată severitatea.  

- Asta înseamnă că acum puteţi să-mi 
dezvăluiţi fapta lui.  

- Nu. Nu putem.  
- Păi, acum delictul, fiind consemnat 

de lege, a devenit cu adevărat un delict şi, 
pe viitor, ar fi pedepsit ca atare. 

- Da, dar de se creează un precedent… 
- „Legea Oraşului Liber Regesc Rujn an 

Zweeg” e perfectă, asemenea unui dia-
mant. Nimeni n-are voie să se îndoiască 
de acest lucru, completă primarul. 

- Dumneata ai tăiat articolele cu cazul 
Jan Haan? îl întrebă profesorul pe 
bibliotecarul-arhivar. 

Dar bibliotecarul-arhivar tăcea. El era 
surdo-mut. 

- Din cele mai vechi timpuri, există un 
principiu juridic după care nu există 
proces, dacă nu există plângere. Plângerea 
este mai importantă decât delictul însuşi 
în punerea pe rol a unei cauze. De aceea, o 
lege perfectă trebuie să stipuleze şi să 
aprecieze fiecare delict posibil, îl învăţă 
judecătorul pe tânărul şi atât de dotatul 
profesor.  

- Dacă plângerea lipseşte nu există 
proces! întări primarul. 

- Iar fără proces nu există justiţie!  
- Legea oraşului nostru este perfectă 

ca un diamant. Ea nu cunoaşte situaţii 
neprevăzute. 

Din nou, profesorul avu senzaţia că de 
pe margini, din penumbră, figurile de 
lemn erau cele ce au vorbit. 

- Şi dacă eu aş săvârşi, totuşi, o faptă 
abominabilă şi aceasta nu s-ar încadra în 
nici un paragraf al „Legii Oraşului Liber 
Regal Rujn an Zweeg”? 

- Nici chiar aşa să n-o luăm! Legea 
noastră este foarte bună şi cuprinzătoare. 
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Şansa de a se întâmpla ceea ce spui 
dumneata este de una la un milion.  

- Mai mică! preciză primarul.  
- Nu există pericolul ca o asemenea 

faptă să fie săvârşită.  
- Şi dacă, totuşi? 
- Am avea grijă ca mai degrabă să nu 

exişti dumneata, decât să se mai repete un 
proces dezastruos ca acela din… ca acela… 
ca acela care nici n-a avut loc! 

 
Profesorul s-a dedicat în întregime 

lucrării sale fundamentale. Este adevărat, 
avea şi o situaţie materială excelentă. Vila 
sa a devenit, în curând, cea mai elegantă 
clădire din oraş, prima în care s-a aprins 
lumina electrică. De unde brusca 
prosperitate a tânărului savant? Iată o 
întrebare pe care, iniţial, nu şi-au pus-o 
decât răuvoitorii. Invidioşii şi rataţii… 
Trei procese ce i-au fost intentate 
succesiv prin anii ´30 s-au stins înainte de 
a ajunge în dezbatere: le lipsea motivaţia 
juridică. Aşa că a devenit cu totul neplăcut 
să discuţi acest subiect. Nu-l discuta 
nimeni, că doar nu era să pună un semn al 
întrebării la „Legea Oraşului Liber Regesc 
Rujn an Zweeg”!  

 
Lucrarea pentru care a primit 

bătrânul profesor Marele premiu al 
Oraşului Liber Regal Rujn an Zweeg se 
intitulează „Istoria generală”. În concepţia 
savantului – care şi-a dedicat întreaga 
viaţă acestei opere monumentale în 
douăzeci şi trei volume şi patru anexe - 
fiecare ciob poartă în sine întregul, fiecare 
clipă rezumă eternitatea, fiecare loc 
trădează lumea toată. Rujn an Zweeg, 
potrivit acestei doctrine, tocmai fiindcă 
are un trecut de excepţie, conţine în 
biografia sa exemplară faptele 
semnificative ale istoriei universale. 
(Între timp, din vechiul op fondator al 
oraşului-cetate Rujn an Zweeg, Comisia 
Specială pentru Descifrarea Cărţii a  reuşit 
să mai scoată la lumină un paragraf: „41. 
Nimic nu este complet, dacă nu conţine şi 

contradicţii. Nu excepţia redă cel mai 
evident semnificativul?”) 

Opera profesorului este exhaustivă: 
nimic din ceea ce s-a întâmplat nu a fost 
uitat, nimic din ceea ce s-a petrecut aievea 
nu a rămas fără ecou în viaţa oraşului şi a 
locuitorilor săi. Istoria nu reprezintă 
decât o serie de întrebări şi de răspunsuri. 
(Cioburile reflectă într-adevăr întregul: 
este un fapt notoriu că vechea „Lege a 
Oraşului Liber Regesc Rujn an Zweeg” 
este exhaustivă şi ea. Şi nu reprezintă 
această mare cartă o frântură din vastele 
preocupări ale Istoriei generale?) 

Nu documentarea extraordinară este 
cea ce surprinde în această operă de o 
viaţă, ci punerea problemei: citind Istoria 
generală, ai impresia că parcurgi tot ce s-a 
scris până la tine, iar datorită faptului că 
opera a fost sistematizată deosebit de 
riguros pe capitole şi paragrafe, nu există 
temă care să te preocupe şi pe care, 
căutând-o în monumentala lucrare, să n-o 
găseşti elucidată chiar şi atunci când, 
aparent, nu există nici o legătură între ea, 
între respectiva problemă, şi Oraşul Liber 
Regal Rujn an Zweeg. Important este doar 
să ştii unde să cauţi şi cum să citeşti. 

Mai mult: fiecare volum constituie un 
întreg. Fiecare capitol al fiecărui volum, 
de asemenea. Fiecare propoziţie se 
prezintă asemenea unui diamant bine 
şlefuit. Nimic nu-i lipseşte. Un concurs 
special a propus găsirea unor aspecte 
necuprinse în carte. Premiile promise – 
deloc de lepădat – n-au putut fi 
deocamdată onorate, dovedind astfel, încă 
o dată, valoarea deosebită a Istoriei 
generale. Puţinii idealişti, sperând şi azi, 
în mod utopic, să obţină premiile, nu 
contenesc să frecventeze biblioteca-
arhivă-muzeu, fosta bibliotecă-muzeu. 
Materialul de cercetat este complet şi le 
stă întru totul la dispoziţie. (Micile 
omisiuni nu fac decât să elimine 
asperităţile.) Bibliotecarul-arhivar 
surdomut (moştenitorul ereditar al 
funcţiei şi al deficienţei) se află tot timpul 
la datorie. 
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Aceste rânduri, scrise cu ocazia 
recentei dispariţii a eminentului cărturar, 
ar putea suporta o completare: în casa 
memorială, care se pregăteşte şi care va fi 
inaugurată cât de curând, se află şi arhiva 
personală a marelui dispărut. Docu-
mentele sunt legate în mape din piele de 
porc şi numerotate cu grijă. Totul se 
găseşte în cea mai mare ordine, doar 
câteva pagini au fost smulse din dosarul 
despre justiţie. Din cuprinsul respectivei 
mape se poate observa că lipsesc 
însemnările capitolului „Delicte care încă 
nu sunt delicte şi cum poţi profita de pe 
urma lor. Exemple şi aplicaţii. Elucidarea 
subiectului”. Chiar urmând firul atât de 
limpede al logicii savantului, acest capitol 

n-a mai putut fi niciodată reconstituit. 
Cum, adică, „Delicte care încă nici nu sunt 
delicte şi cum poţi profita de pe urma 
lor?”) 

De unde brusca prosperitate a 
tânărului savant? Iată o întrebare pe care, 
iniţial, nu şi-au pus-o decât răuvoitorii. 
Invidioşii şi rataţii… Trei procese ce i-au 
fost intentate succesiv prin anii ´30 s-au 
stins înainte de a ajunge în dezbatere: le 
lipsea motivaţia juridică. Aşa că a devenit 
cu totul neplăcut să discuţi acest subiect. 
Nu-l discuta nimeni, că doar nu era să 
pună un semn al întrebării la „Legea 
Oraşului Liber Regesc Rujn an Zweeg”! 

□
 

 
}nger rom\nesc 3 
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Dante MAFFIA  
(Italia)  
 
 
Născut la Roseto Capo Spulico pe 17 ianuarie 
1946, debutează în 1974 cu volumul Il leone 
non mangia l'erba. Apoi e semnalat de L. 
Sciascia, care cu D. Bellezza îl vede pe Maffia 
drept „unul dintre cei mai fericiți poeți ai Italiei 
moderne”.  

Între cărțile sale de proză figurează : Il 
romanzo di Tommaso Campanella, San 
Bettino Craxi, Il poeta e lo spazzino, Milano 
non esiste și Monte Sardo. Printre cele de 
poezie: Lo specchio della mente La Biblioteca 
d’Alessandria, Io, poema totale della 
dissolvenza (2013), cu o prefață apocrifă de D. 
Alighieri și Il poeta e la farfalla (2014). A 
primit numeroase premii literare. În anul 2010 
i-a fost acordat, de Consiliul de Miniștri, premiul 
Giacomo Matteotti pentru romanul Milano non 
esiste, ce a cîștigat și premiul Alvaro și premiul 
Biella. 

În 2004, Președintele Republicii, C. A. Ciampi, l-a decorat cu medalia de aur pentru cultură. 
În septembrie 2017 a primit Trofeul Festivalului Internațional EUROPOESIA (Brăila - România / Cahul – 

Republica Moldova). 
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 Emil Cioran, te voi provoca la duel! (Editura CRONEDIT, Iași), tradus de 
Simona Stancu. 

Prezentare și traducere Simona STANCU 
 

Dimineață somnoroasă 
 

În dimineața aceasta încă somnoroasă 
culoarea plămînului 
hoinărește provocînd asperități 
și e ca și cum ar cădea de la un balcon. 
îi e greu să curpindă strada, 
autobuzul se apără: 
are farurile aprinse. 
 
Este portretul tău din zilele acestea 
ploioase și amare ce aduc apatie 
și se ascund în gri? 
Sau e viața ce coboară de pe șine 
și se retrage înfricoșată? 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Azeglio_Ciampi
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Dimineața aceasta care nu trezește privighetorile 
și nu se revarsă peste clopote 
trimite lenea în zbor, 
se consolează pe o băltoacă. 
 
Cornișele clădirilor se agită 
pini, acum cu cîteva brațe, 
își pierd vocea. 
 
Nori de naftă se ridică, 
claxoanele plictisite îndrăznesc să sune. 
Cu toate acestea, suntem în viață. 
 
 
 

 
 

Emil Cioran,  

te voi provoca la duel! 
 
 

Emil Cioran, 
de-ndată ce voi ajunge acolo 
te voi provoca la duel! 
Că cineva ar fi putut să-mi strice devenirea 
nu m-aș fi gîndit. 
Tu vorbești despre asfixierea devenirii... 
Și spui că a trăi înseamnă să înduri 
magia posibilului. 
Presupunînd că o dată 
eu aș fi trăit în timpul.. 
Tu ai trăit într-un timp, 
acum oprește-te 
din a-i tulbura pe cei care au cucerit dragostea 
ignorînd timpul, 
fără să-l simtă gemînd,  
nici debordînd, 
nici exaltînd. 
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Tentația de a trăi 
și-a găsit ,,trăirea” în gura sa, 
în gesturile sale,  
în cuvintele sale 
și inconvenientul de a fi născuți 
(adevărul sfînt!) 
și-a găsit rezolvarea în îmbrățișări 
ce au redescoperit devenirea 
cu mirosuri și arome,  
cu multitudinea ideală 
de agonii superbe 
cînd orgasmul, 
esența timpului fără timp, 
o distruge și o recrează. 
Nu știu dacă dincolo de moarte există devenire. 
Aici triumfă în ombilicul  
care naște infinitul 
și generează lumina. 
 

 
 
 
 

Ce vei face cu moartea mea? 
 

 
Cum va fi călătoria aceasta 
în care ne-au împins zeii? 
Trebuie să știi  
că eu am desenat deja o hartă 
cu grijă, 
prevăzînd opririle, 
obligațiile, schimbările. 
Cu toate astea, nimic nu era perfect, 
atît de bine pregătit în detaliu. 
 
Unde ne va duce? 
Și apoi... 
Ce vei face cu moartea mea? 
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Nu, lumini nu 
și nici flori. 
Cuvintele dulci le vei spune mării, 
stîncilor din Sassi, 
sfîrcurilor tale 
din care, fără să știi, 
am băut eternitatea 
altfel cum să gust, 
chiar și după moarte,  
gesturile  
și tremurul cuvintelor tale? 
 

 
 
 

Kavafis sfătuiește 
 

Kavafis sfătuiește poetul 
Să-și conserve viziunile erotice. 
Ca să facă ce cu ele? 
Cununi de purtat 
În serile de gală? 
 
Dar dragă Konstantinos, 
și eu și dumneata creăm viziuni erotice 
și le trăim pe fiecare în parte. 
Și pentru că nu punem niciodată limite 
de fiecare dată răspîndirea lor e și mai puternică. 
 
Lasă scribilor dansul efemerului, 
Iluzia că hîrtia e în stare 
Să oprească fluxul extazului 
Atunci cînd suntem înlănțuiți închiși în lume. 
Mie, substanța extazului vostru. 
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Corpul meu infinit 
 

Iubirea mea, 
e un miracol? 
Aici totul vorbește despre tine, 
Totul șoptește despre ochii tăi, 
iar apa Dunării 
îți modelează șoldurile, 
sînii, gura. 
Ai sedus Dunărea 
ca să fii prezentă 
și aici, 
dulce, 
cu fermitate? 
Sau e o magie 
ca să consolezi angoasa aceasta 
ce mă frămîntă, 
singurătatea asta malefică, 
golul ăsta spinos? 
Iubirea mea, iată, te simt, 
ești aici cu adevărat, ce bine, ești cu mine, corpul meu infinit, 
enigmă ce mă transformă în împărat.  

 
 
 
 

Scrisoarea lui Eminescu 

către Veronica Micle 
 

Am hotărît, e ultima dată cînd îți scriu, 
dar mai întîi trebuie să știi 
că am înghițit toate calendarele, 
am distrus timpul 
spre a evita ca acei contabili ai cuvîntului 
să facă o numărătoare nesănătoasă, 
să rîdă de ființa mea fără timp, 
adică de orice timp. 
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Te-am iubit... 
dar cum aș fi putut da concretețe 
iubirii mele 
dacă Dunărea mă străbătea în fiecare zi, 
dacă toate stelele 
se luptau să-mi ia visele 
geloase ca lupii de stepă? 
 
Destinul meu era acesta, 
să aștept ca moartea să se dezbrace 
de hainele sale de scenă 
și să ardă prudența aurului fals. 
E prea mult sînge în inima mea, 
prea multă lumină în venele mele. 
Întotdeauna am știut cum să fac dintr-un trandafir 
convoaie de nori care călătoresc: 
speranța este în practică. 
 
 
 
 

 

Labirintul 
 

 

Labirintul oferit ca dar 

sau ca pedeapsă? 

Cu toate acestea, am acceptat, 
experiența unei întoarceri aproape 
are un farmec 
mai puternic decît moartea. 
 
 
Nici el, nici eu n-am fi crezut vreodată 
că te vom găsi în semnele fantasticului, 
în venirea și plecarea sublimului 
care îngrămădește promisiuni 
și desface fulgerele și destinațiile. 
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Am știut cum să scap 
luîndu-te cu mine. 
Norocul vrea să nu poți ieși 
din sfera sa spartă, 
din singurătatea fatală 
a miilor sale de drumuri. 
 
 
Hoț! Și sunt mîndru de asta! 
Te-am furat vîntului, desenelor sale 
vrăjite, la nașterea sa 
 repetată ce nu se oprește vreodată. 
Acum suntem nedespărțiți. 
Să încerce să mă urmărească 
dacă poate lăsa măcar o singură dată 
rostul jugului său. 
Îl voi întîmpina cu această lamă de lună 
care poate tăia chiar și invizibilul. 
 

 

Tatăl tău e așezat la o masă 
 

Mergi 
pe o stradă lungă 
plină de miros de floare de portocal. 
 
Te urmăresc și dintr-odată 
intri într-o casă 
apărută nu se știe de unde. 
 
Tatăl tău e așezat la o masă 
și răsfoiește ziarul. Își scoate ochelarii  
și mă privește zîmbind. 
 
Îmi spune: ,,îți mulțumesc 
pentru cum o iubești”. 
Acum știu 
 
că într-adevăr iubirea noastră 
va dăiunui pentru totdeauna. 
că e binecuvîntată.  
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Cântul suprem 
 

În multitudinea de complicații, 
în penele sacre căzute de pe stăncuțe, 
în buclele rîurilor moarte, 
în căptușeala pălăriei niciodată folosite.  
 
Știu că ești aici, chiar dacă ai rămas în urmă 
vei fi acolo ca să mă aștepți. 
Pentru că de acum ești făcută din culori, 
din suspine, din trezirile timpurii, 
 
și mă răsfeți de prea mulți ani. 
Nu te voi dezamăgi, vei fi cîntul suprem 
bucuria transparentă a zeilor, vei fi 
perenitatea devenită gură lacomă a dragostei. 

 
 
 
 

Provocarea 
 

Am prea multe cuvinte înflorite din sînge, 
prea multe sunete ce-mi țin treji 
ochii și inima. 
Cum să ți le dau fără să-ți îngreunez 
viața, ci să te fac să le simți 
ca pe un dans al vînturilor binefăcătoare? 
 
Trebuie să știi că atunci cînd îți spun ,,te iubesc” 
îți pun în cuvinte orașele visate, 
cursele vînturilor din fanteziile mele, 
călătoriile nesfîrșite 
în inima adevărului. 
 
Și-ți mai pun povestea lumii 
care în tine va fi un cîntec deschis la visare. 
Îți pun triumful binelui 
pe care îngerii îl susțin. 
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Îți pun distilarea 
dragostei mele 
în tentativa de a opri timpul 
ca tu să fii timp și spațiu 
și ca să fie devenire.  
 

 
 
 
 
 
 

Ești o șoaptă de azur 
 

 
 
Derive lente mă devastau, 
legături complicate 
mă ucideau. 
 
Mi-ai șters praful de pe ochi. 
Ești o șoaptă de azur, 
respirația universului.  
 
În seara asta ești copleșitoare 
 
În seara asta ești copleșitoare, 
nu reușesc să potolesc 
foamea ta de cer. 
Așază-te lîngă mine, 
dă-mi mîna,  
adoarme-mă pe sînul tău 
căruia nu-i e greu 
să mă ducă către infinit. 
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András PETŐCZ  
(Ungaria) 
 
 
 
 Scriitorul maghiar s-a născut pe 27 
august 1959 la Budapesta. Este profesor 
universitar de literatură la Facultatea de 
Litere şi Comunicare din Budapesta. În 
prezent este şi vicepreşedintele PEN 
Clubului din Ungaria. A publicat 14 culegeri 
de poezie, cîteva din ele fiind traduse în 
limba franceză. Are, de asemenea, cărţi 
editate în Bulgaria şi Polonia. Romanul său 
Egykor volt házibarátaink, apărut în 2002, 
a cunoscut un mare succes în ţara natală. 
De-a lungul activităţii sale, a obţinut mai 
multe premii literare, între care: Premiul 
Kassák (1987), Premiul Robert Graves 
(pentru cel mai frumos text al anului în 
Ungaria, 1990), Premiul Jozsef Attila 
(1996), Premiul Vörösmarty (2000), Premiul Artisjus (cel mai bun scriitor al anului, 2001), Premiul 
International « Salvatore Quasimodo », 2003, Balatonfüred, Hongrie. Romanul său Idegenek 
(Străinii) a fost publicat în 2007 la Budapesta, și e tradus în germană (2010) și în poloneză (2011). 
            Dintre volumele publicate în limba maghiară, le amintim doar pe cele apărute în ultimii ani  : 

Idegennek lenni (eseu), 2013; Petőcz András legszebb versei (poeme), 2011; Másnap (roman), 2011; 

Behatárolt térben (poeme), 2010; Az idegen arc születése (poeme), 2009. 

Prezentare și traducere Valeriu STANCU 
 

 

Dumnezeu se exilează 
 
 

Dumnezeu, prietenul meu 
(între altele globe-trotter cunoscut) 
şi-a luat valiza: 
s-a urcat într-un tren. 
 
Se pare, bine-înţeles, 
că se va opri la Viena. 
 
După care, va merge la Paris  
şi de acolo la Lille, la Bruxelles, la Londra. 
 
Tot călătorind aşa, Dumnezeu crede  
că-şi va mai atenua apăsătoarele-i griji. 
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Mai ales rutina mă apasă, îşi spune,  
obligaţia de a face fără încetare minuni, 
dar şi minunea se prăpădeşte în neant 
ca şi guano, 
poţi să iubeşti orice aici? 
 
 
Şi,  
adaugă Dumnezeu,  
această ură este prea viscerală, 
într-un cuvînt, 
trebuie să plec de-aici, trebuie să plec. 
 
Dumnezeu, acest glob-trotter cunoscut  
se exilează definitiv, 
e o ţară provincială, aici, 
îşi spune pe şoptite, 
e bine să plec departe de tine. 
 
 

 

Dumnezeu la Viena 
 
 

Era acolo Dumnezeu  
la Viena 
aşezat în gară. 
 
În mod vizibil, îi era teamă. 
 
Cînd zeilor le este teamă,  
nu-i bine deloc. 
 
Un alt Dumnezeu a venit  
i-a șoptit ceva 
Dumnezeului nostru sugrumat de frică, 
apoi şi-au spus la revedere.  
 
Un al treilea Dumnezeu a venit. 
 
Trăgea după el o valiză şi părea  
cu adevărat trist. 
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Dumnezeu în sat 
 

 
Oprindu-te în Piaţa Mare,  
vezi, pe partea dreaptă, castelul 
şi pe stînga, la capătul străzii, 
îi zăreşti piciorul. 
 
Ei bine, vezi tu,  
chiar acolo se odihneşte Dumnezeu. 
 
Da, în satul nostru,  
de-a lungul terenului de fotbal, 
s-a întins un Dumnezeu rătăcit, 
iar talpa piciorului său ajunge pînă-n drum. 
 
În acest sat, el e primul. 
Noi suntem mîndri  
că am fost aleşi 
pentru odihna lui divină. 
 
Nu sforăie,  
nu face decît să respire zgomotos. 
Toată lumea e fericită cînd el doarme:  
în ritmul respiraţiei sale, 
bebeluşii dorm liniştiţi. 
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Când deunăzi, Dumnezeu 
 
 

 
Cînd deunăzi, Dumnezeu  
şi-a depus cererea pentru obţinerea azilului, 
omul, la ghişeu,  
s-a purtat urît cu el. 
 
S-a supărat din cauza asta Dumnezeu. 
 
Era un Dumnezeu istovit  
şi susceptibil care-şi detesta 
stînjenitoarele-i bagaje. 
 
Fireşte, a avut probleme  
de comunicare. Omul de la ghişeu 
nu cunoştea limbi străine 
şi Dumnezeu nu vorbeşte decît limba divină 
puţină greacă veche şi latina. 
 
Eu nu vorbeşte limbi moarte  
a bîiguit omul de la ghişeu, 
în mînă cu un dicţionar rufos. 
 
Atunci Dumnezeu a schiţat  
un surîs blînd şi recunoscător. 

 
 
 
 
 

Dumnezeu e neliniştit 
 
 

Aşezat într-un colţ, Dumnezeu e neliniştit. 
Chipul îi este atît de palid, atît de obosit! 
Pe frunte, un coş roşu sîngerează. 
Fără îndoială l-a scărpinat, ca de obicei. 
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Cînd intru în cameră, nu-şi ridică privirea. 
Se preface că se joacă. 
Alaltăieri, a inventat ceva, un fel de maşină de creat,  
şi e lîngă ea, meşterind-o, din cîte văd. 
 
Se duce să caute o planetă sub pat,  
ca şi cum n-ar fi avut decît asta de făcut. Apucă  
planeta, cea albastră, şi o aruncă, pe fereastră,  
în hău. 
 
De pe pervazul ferestrei, asemenea speranţei, 
Îşi ia zborul un piţigoi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dumnezeu e singur 
 
 

Acum, Dumnezeu doreşte ceva. 
Un simplu gest, nimic mai mult. 
Poate îşi doreşte ca să creadă cineva  
în ceea ce înfăptuieşte el în aceste zile. 
 
E foarte singur, nu e decît un om ca toţi ceilalţi. 
Nu are bani, nu are din ce trăi. 
Nu e prevăzut în noul proiect  
şi-şi părăseşte puţin cîte puţin srl-ul. 
 
Totul trece pe lîngă el, în trombă,  
şi un altul domneşte pe bolta cerească, 
pitit în spatele lui, un vechi rival pîndeşte. 
 
Miel solitar, făptură de jertfire. 
Privire goală ce contemplă neantul,  
astfel se destramă credinţa lui Dumnezeu. 
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Aici, foarte aproape 
 
 

Dumnezeu locuieşte aici, foarte aproape,  
la al cincilea etaj al unui imobil vecin. 
După părerea mea, nu-i merge prea bine,  
de cîtăva vreme nu mai dă nici un semn. 
 
I se aduce prînzul în caserole minuscule,  
dar de cele mai multe ori nu-şi termină mîncarea de legume. 
Se zice că raţia lui din pîinea cea de toate zilele  
nu-l mulţumeşte cu adevărat. 
 
Oamenii încep să creadă că refuză tot,  
aşteaptă ceva, se spune. 
Adevărul este că nimeni nu merge să-l vadă pe Dumnezeu  
iar el nimic nu mai vrea, nimic, nimic. 
 
În urmă cu vreo doi ani parcă,  
un distribuitor de pliante publicitare i-a sunat la uşă. 
 

 
 

Miel neobişnuit 
 

 
Dumnezeu este un miel neobişnuit trăind printre noi. 
Un zîmbet trist pe un chip obosit. 
Bătrîn bărbos, slab ca un fir de păr,  
rătăceşte întotdeauna singur pe străzi. 
 
E atît de singur şi îi este atît de frică! 
Privirea lui e o permanentă angoasă,  
toamnă, iarnă, vară, primăvară, 
nu contează, în orice anotimp, pare să-şi ia rămas bun; 
 
într-adevăr, cu blîndeţe îndepărtează de la sine toate   
     lucrurile. 
Părăseşte ceva, care este  lumea. 
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Pentru ca un potop de neant şi miriade de astre de răceala  
     hidrogenului 
 
să vină să acopere totul. 
Şi pentru ca viaţa să fie ucisă chiar din germenii ei. 
 
S-ar părea că Dumnezeu însuşi nu o merită.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Îl privesc pe Dumnezeu 
 

 
 
Îl privesc pe Dumnezeu împleticindu-se de-a lungul străzii  
      livide,  
cu o sticlă în mînă. 
Spre ziuă, oamenii, pe aici,  
sug o mizerabilă poşircă. 
 
Şi sticla lui Dumnezeu este plină cu asta,  
produs chimic, acest vin n-a văzut niciodată struguri; 
Dumnezeu e machit, băutura îl face să creadă  
că poate face minuni în fiece după-amiază. 
 
Dimineaţa, doarme pînă tîrziu, cu gura deschisă,  
la fel ca toţi oamenii care se respectă; 
pînă şi în vis el veghează asupra lumii. 
 
Pileşte rachiu, prune lichide,  
ţuica este singura bucurie,  
cu ea Dumnezeu se pregăteşte de moarte. 
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Ieri, Dumnezeu 
 

 
Ieri, Dumnezeu, cam abţiguit,  
şi-a permis chiar să o necăjească pe Jenica. 
Iar eu i-am spus: stăpîneşte-te,  
eu văd cînd ceva e fals în tine! 
 
Te respect mult. Îmi eşti prieten, dar, mama ei de viaţă,  
dacă nu te abţii, mă decepţionezi. 
Înţelege şi tu o dată că, pentru mine, tu eşti un caid,  
nu o cîrpă, nu eşti un tip la ananghie. 
 
Eram vreo cîţiva, într-un soi de crîşmă,  
suflete bolnave, doritoare de mîntuire, 
crezînd o clipă că avem un viitor. 
 
Chiar zăpăciţi de zgomot şi de alcool,  
ne-a liniştit cuvîntul ce a răsunat la masă, 
cuvîntul lui Dumnezeu. Mănunchi irosit. 

 
 
 
 
 
 

Dumnezeu  
împovărat de vârstă   
 
 
 

Dumnezeu rătăceşte printre ruine,  
aici totul este dărîmături, ţărînă şi praf. 
Tăcere sinistră, grea de ameninţări. 
 
Îl văd scotocind prin lăzile de gunoi,  
cu trăsăturile marcate de tristeţe,  
cu fruntea pătată de neagră funingine. 
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Cît de mult aş vrea să-l îmbrăţişez,  
ca să nu se simtă mort. 
Calc în picioare pagini ale unei cărţi. 
 
Războiul nu se sfîrşeşte niciodată,  
strada e moartă mereu, 
şi numai el se mai tîrîie pe aici, Dumnezeu împovărat de   
     vîrstă. 

 
 
 
 

Vineri 13 
 
 

Vineri 13, Dumnezeu hoinăreşte, senin, 
vineri 13, adio tristeţe, necazuri, 
vineri 13, hoinăreşte, cu pălăria în mînă, 
vineri 13, rîd ochii săi divini. 
 
Vineri 13, admiră fetele şi fustiţele lor,  
care, vineri 13, strălucesc în soare, 
le vede învolburîndu-se, vineri 13, 
într-un dans îndrăcit, vineri 13. 
 
Păsările care ciripesc răspund la fluieratul lui nebun,  
vineri 13, corzile cereşti răsună,  
vineri 13, viaţa ne-a fost în sfîrşit înapoiată. 
 
Fiecare zi e un dar, ca această vineri 13,  
îmbătaţi, bucuroşi, revenim vineri 13, 
Dumnezeu este cu noi, ne apără pe toţi în această zi de   
    vineri 13. 
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Vivian LAMARQUE  
(Tesero, prov Trento, 1946) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Împlinind nouă luni, viitoarea poetă a 
trebuit să-şi părăsescă locul natal şi familia; 
la patru ani şi-a pierdut al doilea tată 
(pompier), la zece ani va descoperi că are 
două mame. Este vârsta la care scrie 
primele poezii. Locuieşte la Milano unde a 
fost învăţătoare ani în şir. A tradus Valéry, 
Baudelaire, Prévert, La Fontaine, Céline, 
Grimm e Wilde. Face parte din Juriul 
Naţional de Memorialistică. Şi-a făcut mâna ca jurnalist,  susţinând o rubrică la “Corriere della sera”.  
 
A debutat cu volumul Teresino în 1981 (Premiul Viareggio Repaci pentru opera prima), Urmează Il 
Signore d’oro (Milano, Crocetti, 1986 e 1997), Poesie dando del Lei (Garzanti, 1989), Poesie 1972 – 2002 
(Milano, Mondadori, 2002), Poesie di ghiaccio (Einaudi, 2004). Este autoare a 15 cărţi de basme şi a 
câştigat Premio Rodari în 1997 şi Premio Andersen (2000). Dintre distincţiile ce i s-au decernat pentru 
poezie, amintim premiile Montale (pentru volumul Il Signore degli Spaventati (Pegaso, 1992) şi Pen Club 
(pentru volumul Una quieta polvere, Mondadori, 1996). 

Prezentare și traducere de Geo VASILE 
 
 
 

 
                          

Il signore andato via 
 
 
Era un signore andato via. 
A lei qui rimasta tantissimo mancava. 
La traccia da lui lasciata segnava ovunque intorno 
a lei l'aria. 
Come un quadro spostato  
per sempre segna la parete. 
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Inger românesc - detaliu 

 
Domnul care-a plecat 

 
 
Era un domn care-a plecat. 
Celei părăsite îi lipsea tare mult. 
Urma de el lăsată îi învârsta pretutindeni jur 
Împrejur aerul 
Precum un tablou mutat din loc  
învârstează peretele pentru totdeauna.  
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Il Signore del Cuore 
 
 
Le era entrato nel cuore. 
Passando dalla strada degli occhi  
 e delle orecchie le era entrato nel cuore. 
E lì cosa faceva?  
Stava. 
Abitava il suo cuore come una casa. 
        
      

Regali di Natale 
 
 
Per Natale ti faccio i seguenti regali due punti 
caramelle svizzere per quando hai la tosse forte da  
far paura 
che non mangerai mai 
filtri per quando fumi che butterai dalla finestra 
un bicchiere piccolo per bere di meno figuriamoci 
dei gettoni per telefonarmi una sera da un bar 
una bugia di terracotta per quando avremo buio 
una piccola spada perchè sei il mio amore  

pericoloso 
e poi anche un pezzetto di me quale vuoi? 

 
 
 

 All’ultimo esame 
 

 
Se sono stati capaci tutti 
sarò capace anch'io 
nessuno è stato bocciato 
tantomeno quaggiù rimandato 
(magari essere rimandati sfuggire!) 
capaci tutti proprio tutti, 
di morire. 
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Domnul Inimii 
 
 
Îi pătrunsese îninimă. 
Trecând pe calea ochilor 
Şi a urechilor îi pătrunsese-n inimă. 
Şi-acolo ce făcea? 
Stătea. 
Locuia în inima ei ca-ntr-o casă. 
 
 

Daruri de Crăciun 
 
De Crăciun îţi fac următoarele daruri două puncte 
Bomboane elveţiene ca să-ţi potolească  
 Accesele de tuse înspăimântătoare 
pe care n-o să le sugi nicicând 
filtre pentru  când o să fumezi  
şi pe care-o să le-azvârli de la fereastră 
un pahar mai mic ca să bei mai puţin nu-i aşa? 
Fise ca să mă suni într-o seară dintr-un bar 
Un sfeşnic mic de teracotă pentru când se stinge  

lumina 
O mică spadă fiindcă eşti iubirea mea  

primejdioasă 
Şi-n plus o fărâmă din mine pe care-o vrei?                        
        
          

La cel din urmă examen 
 
 
Dacă au fost toţi în stare 
O să fiu şi eu capabilă 
Nimeni n-a fost trântit 
Cu atât mai puţin aici jos amânat 
( cine n-ar vrea să fie amânat ca să scape!) 
Au fost chiar toţi în stare, 
să moară. 
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Precipizio 
 
Come in un film da ridere 
mi stai facendo la fotografia 
e mi dici di fare un passo indietro 
ancora uno ancora uno uno 
mentre mi spingi verso il precipizio 
ti sorrido fiduciosamente 
(forse hai agito innocentemente). 
           
 
 

Prăpastie 
  
Ca într-un film de divertisment 
Tocmai îmi faci fotografia 
Şi-mi zici să fac un pas înapoi 
Şi-ncă unu, şi-ncă unu şi tot aşa 
Timp în care mă împingi spre prăpastie 
Îţi surâd încrezătoare 
(Poate că o faci din candoare) 
 

 
Generații - detaliu 
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       MMiirruunnaa  HHaașșeeggaann  
 
 
 
 
 

Spirit Românesc 
 

– recuperări afective în artele textile -                                                                                                                                               
 

ocietatea actuală, obosită de globalizarea ce anihilează trăsăturile specifice 
oricărui popor predispus la consumerism, începe să revină la cultivarea 
tradițiilor, la regăsirea identității. În acest sens se direcționează și creațiile 

textile ale Mirunei Hașegan, grupate sub titlul generic de Spirit românesc, expuse în luna 
octombrie la Galeria de Artă Universitas ale Universității Naționale de Artă George 
Enescu din Iași. 

Pornind de la vechea ladă de zestre a bunicii, au fost selectate ștergare și năframe, 
scoarțe, catrințe și cămăși, cu motive decorative țesute sau brodate, regăsite după ani de 
uitare. Acest tezaur folcloric a fost reconfigurat în formula compoziționale moderne în 
care simbolistica inițială transcende spre semnificațiile specifice zilelor noastre. Astfel, 
învelite în dantele de bumbac, lingurile devin simbol al aspirației spre perfecțiune 
(Scara), stâlpi în pridvorul casei bătrânești (Pantheon românesc) sau reprezintă 
generațiile de ieri și de azi (Generații). Cămașa tradițională este uneori crucificată, pe un 
păretar înflorit, sau asociată cu elemente din natură. În aceeași cheie semantică se 
regăsesc, extrem de actuale, o serie de ornamente (crucea, soarele, floarea, arborele 
etc.) universale, foarte versatile și cu un mare potențial de a exprima noi idei și 
concepte. Obiectele umile ale cotidianului, farfurii, ulcele, sunt înnobilate și filtrate prin 
sensibilitatea contemporană, căpătând noi valențe estetice. La aceasta contribuie și 
compatibilitatea cu tehnicile de transpunere, colaj, broderie, aplicații, chiar și formule 
de instalații, combinate ingenios și îndrăzneț. 

Spre deosebire de celelalte genuri artistice, cum sunt pictura sau grafica, artele 
textile fac apel, pe lângă creativitatea autorului, la acele energii naturale înglobate în 
materialele utilizate: lână, pânză, borangic. Se realizează astfel o comunicare între om și 
natură, cu o mare capacitate expresivă, dincolo de compoziție și tematică. De la cultura 

S 
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pământului la cultura sufletului, spiritului românesc urcă din brazdă, prin cultura 
populară, până la CER. Punctele sale cardinale sunt CREDINȚA, ISTORIA, FOLCLORUL și 
NATURA, în funcție de care se ordonează specificul național și particularitățile locale. 

Lucrările Mirunei Hașegan au reușit să surprindă acest fapt, în a 17-a sa expoziție 
personală, ce marchează o nouă întoarcere la rădăcini, ca sursă valoroasă de inspirație. 
Reevaluarea tradițiilor în formule artistice actuale contribuie la întărirea sentimentului 
de apartenență la identitatea românească, într-o acțiune de adevărată RECUPERARE 
AFECTIVĂ.  

                                                                                                                   Teodor HAȘEGAN 
 

 
Icoană cu ștergar - ansamblu 
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Sb streașina bunicii 
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Înger românesc 2 
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Fântâna cu apă vie 
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Catrințe 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelinişte 
 
 

acă mai stăteam, începeam să 
vibrez la fel cu profesorul, 
conchise Tatulici .Umerii i se 

cutremurară de un sughiţ. 
— Prostii. Am încercat de-atâtea ori să mă 
las cuprins de transcedentalismul lui şi n-
am reuşit. Cred mai degrabă în hipnoză, îi 
spuse Alexandru sorbind din sticluţa plată 
de coniac, de care nu se despărţea 
niciodată. 
            Se întorceau de la una din 
întâlnirile cercului intim, cu păreri 
confuze şi inhibitorii. N-ajunseseră 
niciodată la o comuniune de simţiri. Dar 
certurile nu erau permise. 
Obosiţi de exerciţiile spirituale îşi spălau 
mintea cu fleacuri stropite cu mici 
înghiţituri. 
— Ce-ar spune nevastă-ta despre 
întâlnirile noastre? îşi continuă Alexandru 
să-i picure neâncredera în suflet. 
— Ştiu şi eu? 
— De ce nu o încerci?insistă el cu viclenie. 
— Cum? 
— Prefă-te mort cum ne tot învaţă 
mentorii noştri.Măcar câteva ore şi-ai să 
vezi, îl ispiti neobosit şi hâtru Tatulici. 

— E o idee, dar cred că am nevoie de un  
ajutor, să  fiu mai convingător. 
— Şi dacă descoperi partea neplăcută a 
jocului? 
— Cu orice risc. De acord? licitează 
Alexandru. 
— Pe riscul tău, consimţi Tatulici, atent la 
pietonii imprudenţi apăruţi în lumina 
farurilor. 
Motorul toarce uşor. Maşina o cumpărase 
cu ajutorul unuia dintre iniţiaţii puterii, 
membru de vază a centrului 
transcedental. Curând ajunseră în faţa 
blocului. 
— Hai vii?! întrebă îndemnându-l 
Alexandru pe Tatulici înainte de a 
deschide portiera. 
— Şi dacă te vei trăda? începu să se 
eschiveze Tatulici. 
— Vom vedea oricum. Ne vom distra pe 
cinste conchise Alexandru, ducând iar 
sticluţa la gura uscată. 
— Atunci cu Necunoscutul înainte! 
              Coboară amândoi, înaintând prin 
covorul de lumină aruncat prin geamurile 
apartamentelor, spre uşa de la intrare a 
blocului, amuzându-se pe tăcute la gândul 

D 
 



46 vol. 29,  175-177| ianuarie-februarie-martie, 2019 

 

festei ce-aveau s-o joace nevinovatei 
femei.  
         Le deschise chiar ea, minunându-se 
că-i vede atât de devreme acasă. 
— Nu mă simt prea bine, îi spuse 
Alexandru mimând suferinţa pe chipu-i 
transfigurat cu şiretenie. 
— Ţi-am spus să nu mai bei, încearcă ea 
pătimaş, dar neconvingător.  
                Alexandru se aşeză cu o greutate  
pe scaunul din sufragerie, scoţând un 
geamăt profund atât de natural, încât îl 
impresionă până şi pe Tatulici. 
— Ţi-e chiar atât de rău Alexandre? îl 
întrebă şi el. 
— Da, tare rău, confirmă acesta 
sprijinindu-şi capul pe umărul 
prietenului. 
— Să te întinzi puţin pe canapea, spuse 
femeia vădit îngrijorată.  
— Numai un pic, consimţi el lungindu-se 
cu mişcări de bolnav.Cheamă doctorul 
zise el cu glasul stins.  
          Tatulici o privi cu coada ochiului, 
aşteptând un semn care să-i trădeze 
neliniştea. 
Alexandru gemea încetişor, fără 
ameliorarea stării de boală . Se întoarse 
pe-o parte, cu spatele la cameră. 
          Femeia îl înveli cu pledul şi se 
îndreaptă spre bucătărie cu gândul să-i 
facă un ceai. 
Rămas singur cu Alexandru, Tatulici îşi 
trase un scaun la căpătâiul smulantului. 
— Hai că ne-ai băgat în sperieţi. Păcat că 
nu-s de faţă şi colegii. Ar fi avut ce vedea. 
Atâta transpunere mai rar mi-a fost dat să 
văd. Dar acum, gata cu gluma, conchide el, 
punându-i mâna pe umăr şi scuturându-l 
uşor, ca pentru a-l trezi. 
 Acesta nu se mişcă. 
— Alexandre, termină! insistă el cu 
sgâlţâindu-l cu mai multă fermitate,dar 
fără de folos. Acesta nu se mai mişcă, iar 
în nemişcarea lui nu se întrezărea nici 
măcar o urmă de respiraţie. 
Speriat, Tatulici îi dezveli trupul şi-l trase 
de umăr spre sine. Alexandru se întoarse 
flasc, fără împotrivire. 

— Gata mă Alexandre, ajunge! Îl imploră 
Tatulici într-o ultimă încercare, plină de 
amărăciune. 
Femeia intră pe uşă, cu ceaşca de ceai 
aburind în cumpănire. Tatulici o privi cu 
spaimă şi vinovăţie.Fără a-şi opri mersul, 
ea înţelese. Aşeză ceaşca pe masa din 
sufragerie, străduindu-se să nu-şi dea 
drumul la plâns. 
— Cheamă salvarea, bâigui Tatulici 
vlăguit şi înspăimântat. 
Docilă, femeia păşeşte mecanic spre colţul 
camerei unde era telefonul. 
După un timp ce părea că nu se mai 
sfârşeşte, soneria de la intrare zbârnâi 
strident şi prelung. Tatulici se repezi să 
deschidă. Medicul intră întrebând din 
mers: 
— Care-i? 
Dar întrebarea nu-şi mai avea sens. 
Trupul nemişcat a lui Alexandru nu mai 
lăsă nici o îndoială. 
Medicul îl examină la repezeală, aşezând 
în zona inimii stetoscopul scos precipitat 
din gentuţă. Se ridică apoi cu clam 
profesional spunând: 
— Îmi pare rău. Nu mai este nimic de 
făcut. Va trebui să vină medicul legist şi 
ceilalţi, pentru formele necesare. Îmi pare 
rău, mai zise, îndreptându-se spre ieşire.  
           Cei doi îl priveau nemişcaţi. Parcă 
nu le venea a crede, că lor li se spusese 
aşa ceva.Mai sperau ca doctorul să revină, 
să-l consulte din nou, să le spună că nu e 
adevărat. Dar medicul îi părăsise, 
lăsându-i fără un cuvânt, prostiţi, pe 
trotuarul din faţa blocului.  
         Sfârşită de durere şi neânţelegere, 
femeia se îndreptă spre uşa de la intrare. 
Tatulici o urmă mut, vinovat clătinându-şi 
trupul cuprins de remuşcări. Ar fi vrut să 
aibă puterea  să-i spună cum începuse 
totul.Se retraseră în bucătărie.Aveau 
nevoie de o cafea.Cu mișcări sigure,femeia 
puse ibricul pe flacăra aragazului.Și în 
timp ce așteptau să dea apa în clocot,dădu 
drumul la râșniță.Vroiau o cafea cu aromă 
proaspăt râșnită.Apoi o turnă în 
cedști.caimacul era gros și pufos sub 
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buzele pișcate de fierbințela lichidului 
negru.Nici n-au simțit cum trecea 
timpul.Tăceau și sorbeau.Împreună 
suportau parcă mai ușor ciudata 
întâmplare.Când au terminat s-au întors 
în sufragerie.Canapeaua era goală.Se 
opriră muți în mijlocul încăperii. Nu-şi 
veneau în fire. Alexandru  nu mai era 
nicăieri. 
— Poate-i în dormitor, zise cu o voce 
plină de speranţă femeia repezindu-se 
spre ușă. 
— Este? întrebă Tatulici cu glas tremurat. 
— Nu, veni răspunsul ei, înainte de a-şi 
face apariţia în holul despărţitor şi de a se 
repezi și în celălalt dormitor. Căutară cu 
disperare în dulap, în balcon, sub pat, în 
cămară. Dispăruse. 
        Tatulici se repezi pe scări.Ppoate ișise 
pe stradă își zise el căutând răspunsul în 
mulţimea ce se plimba lipsită de griji. Nu-l 
zări. Se întoarse transpirat şi 
înspăimântat. Se aşeză sfârşit pe acelaşi 
scaun pe care mai stătuse la căpătâiul 
dispărutului, încercând să deslușească 
jocul absurd. Cu glasul stins rosti: 
— Bănuaim eu. 
— Ce spui? întrebă femeia străduindu-se 
să-i înţeleagă rostirea în speranţa că va 
desluşi ceva. 
— Bănuiam eu că ceva nu-i în regulă. 
— Nu înţeleg ce vrei să spui. 
— Am să-ţi explic. Veneam de la una din 
întrunirile noastre cu profesorul, începe 
el calm. 
— Ce întâlnire? 
— Aia cu transcedentalii, de la care el nu 
lipsea niciodată, şi pentru care nu era 
crezut. 
— Ba l-am crezut. 
— Cel puţin el aşa mi-a spus. Şi pentru ca 
să fie crezut, l-am sfătuit să se prefacă 
mort. A făcut ceea ce s-a văzut. Curios că 
şi medicul a constatat decesul. Simulant, 
simulant, dar şi medicul?! 
— Mort,mort, dar unde-i? se întrebă la 
rându-i femeia, primind cu neâncredere 
spusele bărbatului. 

Telefonul sună strident în încăperea 
ticsită de neliniştea şi nedumeririle lor. 
Femeia ridică receptorul tremurând. 
— Alo, doamna Alexandru? se auzi o voce 
de bărbat. 
— Da. 
— Sunt medicul Popişteanu de la 
medicina legală. Regret că nu v-am găsit 
acasă. Corpul domnului Alexandru se află 
la noi. 
— Cum?! strigă ea brusc, ca o descărcare 
nervoasă. 
— N-aţi chemat dumneavoastră salvarea? 
Ne-am rătăcit printre  cuburile astea de 
beton până când am găsit intrarea prin 
uşa din spate. Nu v-am găsit, dar am găsit 
trupul neânsufleţit al soţului 
dumneavoastră. Nu-i putem face autopsia 
decât în prezenţa sau cu aprobarea 
dumneavoastră. Bine că v-am găsit, altfel 
ar fi trebuit să amânăm totul pe mâine. Vă 
rog, să rămâneţi acasă. Trimit maşina să 
vă ia. Sărut mâinile doamnă şi 
condoleanţele mele. 
Mută, femeia se prăbuşeşte lângă măsuţa 
de telefon. 
Tatulici se repede s-o ridice. Trup 
scuturat de convulsii ce-i străbăteau 
fiinţa. Ochii secătuiți de lacrimi priveau în 
gol, rostind fără voie durerea ce coborâse 
în străfundul sufletului trecut prin atâtea 
încercări în mai puţin de câteva ore. 
Tatulici o întinse pe canapea, acoperindu-
i genunchii dezgoliţi cu pledul rămas la 
capătul canapelei. Apoi se repezi în 
bucătărie s-aducă un pahar cu apă. 
Se întoarse şi-i stropi fruntea încercând s-
o facă să-şi revină. Fără folos. Părea că 
nici nu respiră. Doar spasmele uşoare îi 
trădau existenţa unui fir de viaţă. 
 Trebuie să-i fac respiraţie artificială  îşi 
zise Tatulici, apropiindu-şi gura de buzele 
femeii. 
Atingerea îl înfioră. Tremurul nervos al 
gurii femeii, se transmitea bărbatului cu o 
intensitate care-l surprinse şocându-l. 
Continuă să-i sufle aer, sperând să-şi 
alunge fiorul stârnit de senzualitatea 
femeii. De aceea când simţi că buzele ei se  
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tranformară-ntr-un sărut, se zăpăci cu 
totul Apoi se deşteptară uluiţi, el de sărut, 
ea de leşinul lipsit de înţeles. Buimăciţi de 
gest se depărtară brusc. 
— Nu se cuvine, murmură ea acoperindu-
şi buzele cu palma. 
Vlăguit de senzaţie, Tatulici o priveşte 
năucit, fără cuvinte, încercând să se 
dezmeticească. 
Apoi, de parcă abia atunci ar fi descoperit 
posibilitatea unei trăiri aparte, se priviră 
îndelung. Tatulici întinse mâinile spre 
chipul ei, de parc-ar fi vrut să se cufunde 

în ochii măriţi de spaimă. Se supuseră 
mâinilor cuprinse de freamăt într-o 
muţenie desăvârşită de trupuri 
contorsionate în spasmul unei mistuiri 
neașteptate. 
Într-un târziu se ridicară tăcuţi. Se 
îmbrăcară în grabă în aceeaşi tăcere 
înfricoşată de greutatea cuvintelor. 
Femeia trebuia să meargă la morgă. 
Bărbatul……. 

●
 
 
 
 
 

 
Parthenon omânesc 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 

Atât de mult 
pentru 
fericire 
 

Motto: “Noli foras ire, in interiore homine veritas!” 

 

FATA DIN VIS 
“Noli foras ire, in interiore homine veritas!” 

( Nu vă duceţi în afară, în omul interior locuieşte adevărul! ) 
„Fiecare este o oglindă pentru celălalt, în care se vede pe sine însuşi.” 

Shakespeare 
“Visul pe care îl visezi singur rămâne doar un vis, 

visul pe care îl visezi cu alţii devine realitate.” 
din scripturile antice tibetane 

 

n serile calde de mai, prin fereastra 
camerei lui, aerul e plin de 
miresmele dulci de regina nopţii, 

suave arome de levănţică, parfum de 
iasomie, trandafiri, caprifoi şi mentă. 

În faţa casei un tei îşi răspândeşte 
grăbit florile, corcoduşul şi-apleacă 
ramurile încărcate în adierea vântului 
printre crenguţele zvelte de liliac. Miroase 
a linişte şi a fluturi de vis. Dinspre 
marginea oraşului năvăleşte noaptea şi 
ţârâitul greierilor. 

Adolescentul prefera nopţile astea 
pentru lumina mistică reflectată în tăcere. 
Câte un ţipăt pierdut în depărtări. Citea, 
citea enorm pentru vârsta lui. Un tânăr, 
diferit de ceilalţi, îşi crea propriul univers 
prin cuvinte ce nu trebuiau rostite decât 
pentru sine. Găsea imposibilă calea de a-şi 
face prieteni şi chiar o iubită. Aplecat la 
masa din cameră încerca să-şi scrie 

gândurile prin fragmente de romane 
începute. 

Să fie vis sau aievea glasul ce răzbătea 
tânguitor din grădina casei?! Să fie vis sau 
realitate?! 

Se ridică, din câţiva paşi ajunse afară. 
Nedumerit, încercă să afle de unde venea 
acea chemare abia şoptită. În curtea casei, 
cumpăna fântânii despica luna plină. 

Încet, un glas suav îl chema: “Vino, hai 
vino!”. 

Înaintă mirat, pe urmele glasului fetei, 
“Vino, hai vino!”, pe aleea ce ducea spre 
fântâna din care serăcorea încă de mic. 
Aplecându-se, în oglinda ei se reflecta 
chipul melancolic al unei fete de 
ofermecătoare inocenţă, luminat de razele 
lunii. 

La vederea lui schiţă un zâmbet: 
- Ai venit! Sunt eoni de timp, prin timp, 

de când te caut. Nu-ţi fie teamă, hai cu 

Î 
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mine, hai vino! Vinoîn Oraşul Solar, 
Heliopolis, păşeşte aici, ai să-l recunoşti, ai 
să-ţi reaminteşti! 

Fata îi făcu un semn cu mâna, îl chemă 
încă o dată. Pâlpâiri de lumină irizau prin 
pletele ei, pechipul ei frumos. I se părea 
cunoscută, nu-şi amintea cum şi de unde. 

O mai văzuse, era sigur, simţea asta 
intens, dar unde şi cum, căci totul părea 
un vis real, încă neînţeles. Ca-n transă, 
coborî treptele ce duceau spre adâncul 
fântânii. Păşi prin oglinda apei 
trecândprintr-un tunel la capătul căruia 
printr-o lumină albastră se deschise 
Poarta Stelară spre o lumeparalelă 
scăldată într-o lumină neobişnuită, 
intensă şi pură. 

Fata cu trăsături asiatice îl luă de 
mână, îl privi adânc. Zâmbindu-i îi spuse: 
 

- De când te-aştept, Chanchala 
Sarvaga, tu ştii asta, priveşte şi-ncet vei 
recunoaşte totul de când aiplecat de Acasă. 
Bucură-te de această călătorie prin timp! 

Ciudată senzaţie de linişte, un 
sentiment de pace interioară şi încetinire 
a curgerii timpului! 

Ce ciudat, îşi aminti numele fetei, 
Shanti Ramya! 

Din văzduh se apropie, plutind 
inefabil, o pajură de o rară frumuseţe. 
Pasărea Phoenix, cu aripiînvăluite într-un 
cerc de azur, cu pene strălucitoare ca 
flacăra, cu pete de purpură şi aur, iar în 
ochi otainică lumină îi scânteia. Privindu-i 
adânc, le transmise mental să se urce pe 
aripile ei, spre ţinutulSoarelui-Răsare al 
Templului de Aur. Cu viteza gândului 
trecuseră peste ţinuturi cu o magnifică 
natură tropicală, peste câmpii întinse şi 
păşuni, peste vegetaţii luxuriante 
brăzdate de fluvii şi râuriale căror maluri 
erau mărginite de palmieri şi ferigi uriaşe. 

Ajunseră într-o frumoasă grădină cu 
fântâni arteziene. La mijloc, străjuită de 
arbori ornamentali, oalee pornea spre 
Poarta Principală, asemănătoare unui văl, 
care odată deschisă reda din curtea 
interioară o lacrimă pe obrazul timpului, 

un templu magnific aşezat pe o terasă de 
marmură albă, obijuterie ce strălucea în 
lumina soarelui înconjurată de construcţii 
impunătoare. 

 
Templul n-avea acoperiş pentru ca 

razele Soarelui-Ra să pătrundă în el. 
Pasărea îi lăsă în faţatemplului şi dispăru 
tot aşa cum apăruse. Era templul alb din 
visele ce i se succedau periodic prin timp. 
Cu paşi mici, Shanti Ramya porni spre 
templu însoţită de tânărul cu ochii negri, 
strălucitori. 

Intrară în templu, aprinseră okoro, 
acele beţişoare parfumate de tămâie, 
smirnă şi santal, privirăfuioarele de 
lumină ridicându-se în încercarea de a 
îmbuna zeii prin rugăciuni înmiresmate, 
depuseră ofrande de flori, simţiră pacea şi 
albul liniştii lăuntrice, făcură câţiva paşi 
în faţă şiîngenuncheară, ţinându-se de 
mână. Privind, prin ochii ei, se derula 
trecutul unei poveşti, povestea vieţii lor. 
Ştia că a mai fost aici, o recunoştea ca 
fiind sufletul-pereche, ştia aceste locuri şi 
viaţa princare a mai trecut cândva, 
asemeni unei pelicule derulate in viteză.  

În inimă simţi o durere sfâşietoare, un 
dor imens, un ţipat lăuntric, golul pe care 
nu-l putuse umplecu nimic. Lacrimile îi 
inundară ochii, îşi revedea întreaga acea 
viaţă, totul, inclusiv despărţirea carele-a 
fost dat să fie, ruptura firului lor de teama 
lui în faţa iubirii, de oscilaţia şi 
neîncrederea lui. 

 
[Omul înfruntă moartea după o durată 

foarte mică a vieţii sale, iar viaţa lui pare 
să nu fi valorat preamult. Chiar nimic! 
Slăbirea vederii ne face să credem că 
soarele, luna şi stelele sunt mai 
palide.Timpul zboară, experienţele triste 
urmează una după alta, norii se întorc 
după ploaie.] 

 
Ieşiră din templu scăldaţi de lumina 

blândă a apusului de soare. Totul căpătă 
un farmec aparteatunci când se lăsă seara. 
Porniră spre aleea de unde veniră, ca 
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Pasărea de Foc să reapară dinvăzduh, 
ducându-i la capătul Porţii Stelare. 

Cu lacrimi în ochi, Shanti Ramya îl 
îmbrăţişă strâns, îi mângâie chipul şi-l 
sărută, redându-i gustul tuturor 
primăverilor, acel dor nedesluşit după 
care tânjea. 

- Ne vom reîntâlni, nu plânge, nu te-
ntrista! Hai, zâmbeşte, Chanchala Sarvaga! 

Ştii doar că ţi-am văzut frica, te-am 
înţeles şi te-am iertat. Trebuie să reuşeşti 
să te ierţi, să fii liber. 

Va trebui să descoperi paşii pierduţi. Ai 
repetat lecţia prin atâtea vieţi, o vei 
parcurge şi repeat până o vei înţelege. Eu 
te voi aştepta, voi avea răbdare. Nu plânge, 
ne vom reîntâlni! 

Tânărul trecu prin oglinda apei 
fântânii şi, fără să-şi dea seama, când şi 
cum, se trezi în camera sa,la masa de 
lucru. 

 
Să fi fost totul un vis atât de real? 

Atunci de unde durerea lăuntrică, de ce 
simţi lacrima curgându-i pe obraz? Şi 
parfumul ei, şi chipul, şi gustul ei, totul să 
fie doar un vis? 

 
Pe masă găsi o floare albastră de nu-

mă-uita şi-o foaie de hârtie pe care era 
pictat, caligrafic,asemeni unei ideograme, 
în tuşe de cerneală sumi, captând 
imaginea unor picături de apă, dincolode 
linii: 
 

Ne trezim amândoi 
dintr-o altă realitate 
încercând să oprim clipa, 
continuarea unui alt timp, 
în acest timp. 

 
iar dedesubt el completase: 
 

Oare ne vom întoarce? 
Oare ne vom regăsi, mai tineri 
decât moartea ce ne-a chemat, 

despărţindu-ne, 
mai curaţi decât cerul primăverii? 
Copil plutind în lacrima timpului, 
ţipând după mireasma gândului tău! 
Oare ce-naltă iubire ne-a pedepsit cu 

uitarea? 
Te văd alergând lângă mine 
cu surâs de mărgele, 
cu privirea ta caldă, 
întinzând mâna să-mi prindă suflarea, 
să-mi alunge întristarea... 
Oare vom mai fi NOI? 
 

....................................................................................... 
 
 
Oare visele, trăirile avute, pot fi visate 

de două ori, precum scăldatul în acelaşi 
fluviu de două ori sau va trebui să renunţi 
la ele? Amintirile, temelia pe care poţi zidi 
înscrisurile culese de-a lungul întâm-
plărilor, preţioase fragmente, cu care poţi 
întregi tot! O coloană trunchiată, un 
capitel sfărâmat, treptele pe care încerci 
să le urci îţi amintesc de splendoarea unui 
templu. Toate alcătuiesc comoara de 
absolut, necesară unui suflet. Viziunea, 
oricât de puternică ar fi, doarme dacă nu e 
deşteptată, prin întâmplare, de un lucru 
de nimic care a concretizat-o, iar când nu 
mai ai toate acestea, e greu să te regăseşti. 
Ca-ntr-un obscur subteran, trebuie să 
cobori în sufletul tău, proiectând lumini, 
ca să poţi afla ceva. Te-apleci asupra 
inimii şi-asculţi cum bate-n ea trecutul, ca 
şi cum ai pune urechea la pământ, ca să 
auzi din depărtare un zgomot surd. Inima 
bate, mintea nu poate uita câte a adunat. 

 
Culori, arome, sunete şi forme; văzul şi 

auzul urmează să le păstreze, scânteia 
aceea care a dormit o clipă sub cenuşa 
parfumată, scânteia aceea mică, energia, 
iar odată cu primăvara, cu vântul care 
bate, simţi că va renaşte.  

(povestea, poate, va continua) 
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Atât de mult pentru fericire... 
 

 înţelege e ca şi când ai fi stăpânul 
jocului, copilul candid ce trece prin 
gânduri, ca o umbră de sânge. 

Sunt gândurile unui tânăr pierdut în 
propriu-i trecut imaginat care-şi regăsea 
o plimbare uitată pe străduţe magice, 
lângă o fată care, cândva, era sensul şi 
esenţa lui. 

Poate vreo carte, vreun premiu să-i 
ofere acest mirabil context? 

- Nu, gândi atunci el. Iată o 
capodoperă care nu are nevoie de nici o 
omologare, elogiere, 

mediatizare! Iată o baladă pentru o 
minune! 
.................................................................. 

- Cum să rănesc un om care mi-a redat 
speranţa?! scrise el, într-un alt timp. Sunt 
tot mai departe de mine. Un pisic visează 
că plânge... 

Timpul dispune de noi haotic, bătrân 
s-a trezit într-o amiază bolnavă, încearcă 
să memoreze unde a greşit şi de ce s-a 
născut. O întrebare grotească ca şi 
existenţa noastră! gândi, atunci, el. Din 
păcate, eu sunt lucid când Fiara trece prin 
lucruri, respinşii îmi dau dreptate. De n-ar 
fi Moartea, lumea asta ar avea coerenţă, 
chiar şi în Disperare. 
.................................................................... 
Fiecare trezire e o trădare a visului tău, 
Fiecare iubire e o minciună a sângelui tău. 
.................................................................... 
 

Trei poze 
 

- Privind-o din profil cum întinereşte, 
era fata pe care o visase, iar apoi o regăsise 
în “oraşul 

secund” cu trăsături puternic asiatice, 
vibrând de iubire. 

Sufletul ei era şi al său. A simţit un 
oftat interior, un fel de tristeţe faţă de un 
trecut ratat. Atunci a simţit-o profund a 

lui, pentru eternitate. Iubea din toata 
inima ca o fată khazară, iar el, din tot 
sufletul ca fanaticii arberi. Un suflet 
complicat! 

- Să vrei ca într-un timp iubita să 
revină într-un alt timp! 

E un chin metafizic. Avea suflarea de 
15 ani, sufletele s-au contopit deja. Privită 
din faţă ţi-a apărut nelămurită, timorată, 
să fie cea pe care o uitase?! 

- Cea mai tristă poză ~ Când a plecat, i-
a privit fericirea şi dorul. Avea în sânge 
gustul ei. Lângă el rămăsese Cealaltă pe 
care o vedea. Nu spunea nimic. Plângea. I-
a sărutat lacrimile . 
.......................................................................... 
Fiecare trezire e o trădare a visului tău, 
Fiecare iubire e o minciună a sângelui tău... 
.......................................................................... 

- Cred ca o să ne chinuim enorm, i-a 
şoptit vocea lăuntrică ce părea să fie a ei... 
Poate ne vom regăsi, cândva, într-o altă 
lume, puri, frumoşi. Ne vom recunoaşte 
sigur, ai intuit singur prin zbuciumul 
interior. Poate de asta am revenit în 
memoria ta temporară, îţi era necesar să-
ţi fiu aproape de sufletul tău care era şi al 
meu. Nu s-a pierdut, s-a rătăcit, dar 
această rătăcire e mai tristă ca pierderea. 
 
Din frunte lui lumea se scurge-n lacrima 

mea, 
Timpul s-a închis în sine, 
orele ţipă disperate, 
Dublul meu îşi aprinde o havană. 
O fată tristă trece prin oglinda 

sângerândă, 
Demonii nu mă înţeleg. 
Cineva invizibil mângâie păpădiile din 

zâmbetul tău, 
sunt trist, 
NU SUNT EU... 
 

Oare de ce-ar trebui şterse, uitate, 
frunzele amintirilor?! Poate-au redat doar 

A 
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o stare, un sentiment de sinceritate, de 
moment, dar fără amintirile memoriei nu 
ar mai exista nimic. Închipuie-ţi un om 
fără memorie ce mai poate fi?! Toţi şi 
totul se schimbă; atâtea lucruri, gânduri, 
sentimente depind de intensitatea focului 
care poate purifica sau doar incendiază 
totul în scrum. 
 
Amintiri confirmate şi frica, 
întotdeauna frica, desfigurând speranţa, 
logica zâmbetului şi golul îngheţat 
într-o inutilă sărbătoare 
şi globurile de sânge, şi indiferenţa târzie. 
A şti, dar a fi imposibil! 
- Asta-i pedeapsa, mireasă-mireasmă! 
 

Zilele au sens când vântul îţi şopteşte 
că ea te aşteptă undeva, tu ştii şi visezi 
camera ei. Parfumul toamnei îţi vorbeşte 
de primăverile pierdute, ai vrea să fii 
fericit, dar rana din creier nu te lasă şi 
ştergi oglinzile cerului. Ea îţi surâde, 
mângâind un pisoi. 
 
Toamna zâmbeşte de culori, 
casele carnivore îmi arată secundele lui 

Niciodată, 
sunt geamuri când tânăr reflectau 

speranţa, 

acum, prăfuite, mângâie lacrimile 
bătrânilor. 

 
Toate clipele când a trăit Ea au fost 
frumoase! Restul, nici că contează... 
…........................................................... 

Tot timpul să desenăm cercuri în jurul 
celor pe care-i iubim, nu inimi, pentru că 
inimile se pot rupe, dar cercurile nu au 
capăt. Toţi avem nevoie de ceva sau 
cineva, fiecare îşi are părticica şi locul în 
întregul nostru, în inimă şi suflet. 
Întinzând mâna, moartea a câştigat o 
secundă, zâmbetul tău rece a spart 
oglinda, sângele îmi curge pe pleoape. 
Troleibuzele gem de morţi, sunt fericiţi. 
Vin sărbătorile, amintirile nu-ţi spun mai 
mult decât o zăpadă murdară. Receptăm 
doar o singura durere... Clipe şi umbre... 
 
Moartea a sosit în absenţa noastră, 
cândva aveai un prieten, 
căruia îi spuneai visele. 
Acum scrii unui trecut închis 
într-un posibil zâmbet. 
Eşti mai străin decât un mort, 
rătăceşti sub pleoapele goale, 
aşteptând definitiva Uitare. 

 
 

ELEGIA I pe firul gândului 
călător 
 

incolo de graniţele acestei 
lumi un val plesneşte-n noapte 

şi un câmp se bucură de 
apă după arşiţa unei vieţi... 

- E cineva pe aici sau doar lumina 
lumânării? te întrebam… - Bine te-am 
regăsit lumina păcii! mi-ai răspuns. 

- Viaţa implică destinul şi factorii de 
destin! Se poate ca tu să-mi fi influenţat 
radical acum ceva, posibil eu să-ţi 

influenţez emoţional şi definitiv o parte a 
senzitivului tău, poate într-un mod aparte! 
îmi spuneai cândva... - Viaţa poate să fie 
deviată asemeni unei corăbii, dar tu, cel 
de azi, cel din momentul Acum, ce-ţi 
doreşti? îţi spuneam atunci. 

- Sunt aici, astăzi, îţi aparţin, sunt exact 
pe structura ta, îmi dai un centru de 
greutate, adică mă înfig bine în pământ cu 
picioarele! Ai grijă de lumina păcii, 

D 
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contează atât de mult, oriunde! Sunt fericit 
că mă primeşti în fiinţa ta intimă şi 
vulnerabilă, nu în sensul de slăbiciune, ci 
de sensibilitate, fragilitate! spuneai .... - 
Cred că spiritele noastre comunică cu 
mult mai mult, o profunzime interioară, 
dincolo de viaţă şi situaţiile ei! îţi 
spuneam... 

- Două zile de şoapte şi atât a durat 
până a plecat pe acel drum!... De atunci 
încerc să găsesc o definiţie lucrurilor! mi-ai 
scris... - În acele clipe ţi-a spus totul, 
privirea a contat mult. În vis vă regăsiţi! 
ţi-am răspuns printre litere... 

- Ai plecat? te întrebam ... iar tu: - 
Timpul nu curge într-o singură direcţie 
pentru toţi! Mai presus de toate există 
ceva. Nu ştiu ce este, dar există. O energie 
pozitivă, ceva ce te face să pluteşti şi să te 
desprinzi uşor de tine. 

- În spatele pozei sunt eu, uşor 
decopertat acum. M-ai văzut rău şi 
amnezic în unele situaţii, nu-I aşa? mă 
întrebai… - Rău? Nu, dragul meu. Doar 
voalat şi o mare durere şi temere, aşa 
percepeam. Dincolo e adevăratul suflet. 
Poate că, sufletul meu e sufletul tău. Eşti 
Tu sau sunt Eu? Privindu-te, simţeam cum 
pătrund tot mai profund dincolo, în planul 
nevăzut, în adevăratul Tu! îţi 
răspundeam... 

- Te-am bulversat rău, ca să vezi ce 
reuşesc! Scot tot din adâncul omului! ţi-
am spus… - Ştiam! Sufletul unui om este 
mai mare decât fundul unui ocean! îmi 
răspundeai.... 

M-ai întrebat: - Accepţi să citeşti trei 
rânduri scrise cândva, o mică scrisoare?... 
ţi-am răspuns: 

 - Da! ... 
... şi, “fără titlu”, mi le-ai redat: ”Privesc 

la cel ce-mi stă înainte, la planul lui atât de 
stupid şiamar, la dorinţa lui de a mă 
apleca într-o zonă noroioasă şi crudă. Am 
nevoie de timp, de toată puterea şi lumina 
din mine, pentru că el este prea sigur de 
reuşită. Îl privesc încruntat pentru că am 
gustat prea viu din primejdie. Vreau să-l 
contrazic, dar, ridicându-mi ochii, mă 

izbeşte expresia privirii lui. Cineva mi-a 
spus odată, că în schimbul durerii se 
pregăteşte întodeauna ceva, mă gândesc 
că, poate, ar trebui să accept durerea şi să 
o las neatinsă, ca pe o taină...” 

Ai completat: - A scrie, nu înseamnă a 
avea încredere că poţi s-o faci! Aş posta un 
tablou alb şi aş scrie ceva şi aş fi eu, “Nu 
ştiu să scriu scrisori, ştiu doar să le 
citesc!”. Scrisul implică altele, apare 
momentul de gândire cu sufletul, doar 
spiritul aşezat în inimă să-l ai. Destinul? 
Rămâne nota lui ca şi individ, rămâne 
stabilită de Sus. Nimic nu schimbă nota Do. 
Este Do de sus sau de jos. Nu ştie nimeni, 
unde va trăi în nota respectivă! Viaţa 
înseamnă destin, iar cei din jurul nostru, 
peisajele, decorul şi întâmplările sunt 
influenţate de factorii de destin! ... - Până la 
un punct contează mult, dar putem 
schimba decorul de încercăm. Prin voinţa 
fiecăruia păşim peste o graniţă, chiar dacă 
atâtea împrejurări au dus spre acea 
direcţie. Omul e pus într-un complex de 
împrejurări, dar are libertatea deciziei. 
Mintea pusă în situaţii limită acţionează 
surprinzător. Pas cu pas învaţă omul. Ai 
uitat că şi mersul doar cu încredere ai 
reuşit? Lasă-te purtat pe aripile visului 
tău interior şi adu la suprafaţa lumina din 
tine! ţi-am spus. 

( Pe firul undelor, un cântec transmis 
în poarta viselor... ecoul lui doar revine în 
dansul lunii prin umbra chiparoşilor... ) 

- Închide ochii şi spune-mi ce simţi 
ascultând cântecul? te întrebam... - Frunze 
pe alei, asta am simţit şi eu, o frunză pe 
alee purtată de vânt! îmi spuneai. 

- Erai frunza sau zefirul ce purta în 
zbor frunza? .... - Nu ştiu ce eram, eu asta 
am văzut! .... 

- Frumos erai tu, acolo, liniştit, 
luminos, cel real! Păstrează-ţi amintirea 
să bată, acolo, în piept! Îţi spuneam 
privind pe fereastra timpului... - Mereu 
sunt aşa! îmi spuneai... 

Te-am întrebat: - Ce părere ai despre 
toate, viaţă, lume, univers?... - Nefiind în 
comuniune cu tine, nu poţi fi nici în viaţă 
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prezent, nici în lume nu exişti şi nici univers 
nu există! Este starea mea! Aşa sunt 
mereu! mi-ai raspuns... 

Şi glasul meu îţi scria: - Mă bucur! Nu 
toţi reuşesc să redea clar asta, ecoul 
răsună tot mai adânc. 

Înaintam în propriul labirint, 
ghidându-ne după cântecul lăuntric. 
Visele subterane vor umfla izvoarele ce ne 
conduc printre anotimpuri îmi îngâna 
glasul tău: “Dacă-ţi fac apa jucăuşă şi 
sălbatică n-o să-mi mai apropii barca de 
malul tău ”. 

Eu îţi spuneam: - Da!... - Nu! îmi 
spuneai Tu. 

- Este un contrast divin acest Da al tău 
cu acel Nu al meu! Şi ce se-ascunde se vede! 
Am fugit din mâna morţii... rămân aici! mi-

ai şoptit pe unda vântului stingher... - 
Undeva-cândva! ţi-am şoptit... 

- Da, chiar! O vibraţie ce te înalţă, pe 
scara cerului! Te aştepta momentul, căci 
dorul implică o poveste, o stare, un 
sentiment, un vis! Trăindu-le într-o 
armonie, în urmă, rămâne dorul! În vis 
suntem doar noi! mi-ai confirmat.... - Un 
zburător, zburătorul meu cel luminos şi 
divin de frumos, cel care m-a dus sub 
marea oglindă, în fundaţia petalelor de 
maci, în câmpul de flori care ne-aşteaptă, 
în cerul nostru interior de un albastru 
pur, lăuntric! ţi-am spus. 

- Doar, pur şi simplu! mi-ai zâmbit.... - 
Drumurile recuceresc câmpia mladioasă 
din noi, doar vântul ne schimbă destinul! 
îţi şoptea aerul ce multiplica gândul meu 
în spaţiul mistuit... 

 

ELEGIA II pe firul gândului 
călător 
 

El e în oglinda ochilor ei, în fântâna 
adevărului, 

Are culoarea ochilor ei, culoarea 
liniştii, 

Cufundat în umbra ei cu acelaşi contur 
Nu poate dormi, ochii ei îl privesc 

mereu. 
Prin oglinzi, aerul multiplică singurul 

lor cântec, 
Visele ei evaporă în abur lumina 

solară, 
Îl fac să uite de el, să râdă, să vibreze, 

să simtă, 
Şi să vorbească doar pur şi simplu, să 

fie El. 
(- O, privighetoare a inimii şi sângelui 

Lui!) 
 
şti Tu sau sunt Eu? Propagăm 
aceeaşi emoţie! Nu am cuvintele 
potrivite pentru simţirile mele. Aş 

vrea să-ţi scriu ce simt, dar nimic nu se 
aseamănă cu trăirile mele. Îmi dai un sens 
deosebit emoţiei! continuă El... - Hai, lasă-
te purtat, dragul meu, pe aripile visului şi 
readu lumina, din ploile înlănţuite, în 
spaţiul ce se mistuie, oprindu-se în 
preajma inimii, dincolo de ochiul 
insinuant aţintit asupra noastră! Peste noi 
sunt desfăcute larg aripile delicate ale 
fluturelui Regina Alexandra (Ornithoptera 
alexandrae). Un fluture ce ne călăuzeşte 
drumul, prin simple bătăi de aripi, 
apărându-ne inima, mai puternic decât 
orice alt scut! i-a răspuns Ea. 

- Prin puntea dintre maluri, în trecerea 
de dincolo de cuvânt, prin umbrele oculte 
ce-şi caută lumina, printre lianele 
sufletului ce par să respire aceleaşi 
miresme ale paradisului sau infernului, 
cine o înţelege, înţelege tot! Am gura plină 
cu litere sângerânde şi ce mai lipseşte din E 
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normalitatea scrisului, a gândului 
exprimat. Nu mă uit niciodată ce scriu! i-a 
spus El...şi Ea a scris stângace: - În cântec 
şi-n amintiri se-apleacă trestia iubirii prin 
vârtejurile ceţii. Am venit aici doar să 
visăm, şoapta ecoului vibrează adânc în 
noi!... - Ceaţa este o stare, nu te scoate 
nimeni din ea. Artificiile nu îmblânzesc 
vremea nimănui! a spus El.... 

- Oare ce este iubirea? l-a întrebat Ea... 
- Acel punct de topire sau atingere a 
luminii şi a stelelor cu mâna, împlinirea şi 
completarea întregului! La baza tuturor 
stă străfulgerarea. Iubirea durează cât 
strigătul unui luceafăr ce se stinge în mare! 
Ar trebui să-i facem loc şi confort deplin în 
dorul nostru intim! a redat El... 

- Da, energia iubirii e vitală, mai ceva 
decât aerul, apa, hrana! a spus Ea....- Ca să 
mă înţelegi  

trebuie să fii pe scară cu mine sau mai 
jos! Acum depinde unde mă aflu eu. 
Singura moarte dulce, este din iubire! a 
răspuns El. 

- Şi, oare, ce le lipseşte oamenilor să 
păstreze iubirea, emoţia ei? a întrebat Ea... 
- Iubirea nu este perfectă niciodată, adică 
de aici până aici! Dacă nu au un centru, în 
zadar este tot! Mulţi nu au curajul să 
dărâme un zid. Acolo unde-i libertate este 
motiv de creaţie a sufletului! Iubirea nu 
există, există doar o continuă căutare a ei! 
i-a răspuns El... - Un vis! În rest suntem 
pe-aproape sau doar e în noi, pe scări 
diferite! a completat Ea.... 

- Nimic nu influenţează spiritul omului, 
ce este aşezat în el nu poate fi modificat, 
doar suferinţa diferă. Cu cât eşti mai 
încercat, cu atât păşeşti mai repede spre 
lumina dorită. E greu să acceptăm asta dar 
acesta este adevărul! a urmat El, pe firul 
emoţiei... - Poate că scenariul a fost de toţi 
trasat şi aici avem libertatea opţiunii, a 
schimbării! a continuat Ea. 

- La ceas de seară luminiţa ta pâlpaie 
încă! Ce frumos când apuci să zici iar azi! 
rosti El pe unda gândului... - Să simţi 
intens clipa, fiecare clipă! îi răspunse Ea. 

- Acum sunt o baladă a durerilor negre, 
dulcea ei asperitate, pentru a-i simţi 
atingerile de catifea, umbroasa mea! Da, 
un om cu umbră, un om care vine şi pleacă 
dar rămâne umbra lui ce te cuprinde 
definitiv, ce este în tine, cu tine! îi şopti El.... 
- Dincolo de sfârşitul timpului, mergând 
pe verticala eternitatii vom respira 
nemărginirea universului! i-a şoptit Ea... 

- Ştii ce este cel mai greu? întrebă El... - 
Spune-mi, suflete drag! spuse Ea... - Să 
ascunzi ce se vede! Nu există spaţiu pentru 
a ascunde acolo câte ascunde un om în 
sufletul lui. Unde te-am întâlnit eu pe tine? 
Frumoasă eşti! Ai carismă de duci omul pe 
urmele viselor. Umbroasă eşti şi porţi omul 
în visare! îi spuse El... 

- Cum sufletul unui om e adânc, multe 
pot fi depuse acolo de-a lungul vieţilor. 
Totul e să căutăm. Şi pierderea ce este? îl 
întrebă Ea... - Să nu poţi să mai spui “pur şi 
simplu”, adică fără pur şi fără simplu, fără 
natură şi naturaleţe! Toate-s iluzii, mâine 
vei constata că ai pierdut ziua de astăzi, 
iată adevărat pierdere! Pierderi mai sunt 
anii din viaţă trăiţi condiţionat, timpul 
neîmplinirilor, tot ce trece şi nu ne 
mulţumeşte, pierderea naturii tale, a celor 
dragi! răspunse El... şi Ea a completat: - 
Mare adevăr, dar toate au un rost! 
Pierdem timp pentru a învăţa. Asta-i 
pierderea! Ca atunci când vom fi întrebaţi 
“ce-ai făcut cu timpul acordat” ce vom 
răspunde? Şi “una şi alta”! 

- În ce constă lecţia dorită? Cine a pus 
subiectul lecţiei? a întrebat El... - În ce- ai 
dorit, tu! Ţi-ai dorit experienţa asta! i-a 
spus Ea. 

- Cred în destin. Ştiu că putem influenţa 
partea negativă a lucrurilor prin voinţă şi 
dorinţa de a a face acel bine, dar mai mult 
nu putem! a spus El... - Şi totuşi, la nivel 
interior, tu ai dorit să experimentezi acel 
ceva. Tu ai ales condiţiile şi scenariul, 
hazardul pluteşte în verticala stelei! A 
zâmbit Ea. 

- Dar în momentul trimiterii mi s-a şters 
tot, nu am venit cu notiţe de acolo! a 
răspuns El... – Altfel nu mai aveai liber-
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arbitru! Scenariul a fost scris dinainte şi 
cu alţii şi apoi aprobat de toţi. Aici trebuie 
doar să alegi o direcţie sau alta. Şi de aici 
se vor tot modifica planurile. E posibil să-
ţi aminteşti frânturi, acel ceva ştiut 
lăuntric, un ecou!... 

- Să lăsăm atunci predicatul să dea viaţă 
subiectului, deja sufletele ne sunt uşoare! 
Cei mai mulţi oameni habar nu au ce-i cu 
ei! i-a spus El... - Se vor trezi ei, dincolo de 
lumea materială e adevărata viaţă! a 
răspuns Ea... 

- Omul poate, omul nu poate! A rezona 
înseamnă să poţi! Dincolo de trup este 
adevărul! A continuat El...- Să-ţi deschizi 

inima, taina ei se va risipi din adâncuri 
prin lumina difuză! Completă Ea... 

Este o primăvară gândul tău! Între 
uitare şi taină alerg spre tine! îi şopti El... 
cu glas stins, Ea îi răspunse: - Eternitatea 
clipei, în veşnicia rece doar piatra 
zâmbeşte! Suntem piatra dintre izvor şi 
cer. În adâncul amintirilor, doar copacii 
mai ştiu frunzele scuturate în liniştea 
absentă! 

Mâine e doar inscripţia piatrei din 
deşertul tăcerii: 

BANA IASTI ICI TIVA, CA BRUMA DI 
TAHINA... CANDA CHIARI VREAREA! 
Iar pe verso doar două litere I.L.! 
 

(continuare în ediția următoare) 
 

 
Generații de ieri și de azi 
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 

Nopți în 
aziluri 

 

 
ând m-am întors de pe o parte pe alta 
era încă întuneric. De teamă să nu mă 
trezesc de-a binelea am închis repede 
ochii la loc şi am tras o pernă peste 

urechea descoperită, de parcă pe acolo urmau 
să pătrundă tăriile trezirii. Respiram greu, pe-
o singură nară şi aceea iritată de-o sâcâitoare 
şi prelungită alergie, care-mi zdruncina 
dimineţile cu salve de strănuturi. De n-ar 
începe încă, aproape mă rugam repetând, de 
n-ar începe încă, strănuturile. Voiam să mă 
trezesc lent din uimirile somnului şi să bea 
cafeaua fierbinte şi aromată a dimineţilor 
bune. 

Somnul pâlpâia, gata să se stingă şi atunci 
mi s-a năzărit că jumătate de pat miroase a 
vanilie iar cealaltă jumătate a boală. Brusc, 
retezată parcă dintr-o singură lovitură, 
senzaţia unei pierderi a căzut în mijlocul 
respiraţiei, apoi s-a înălţat ca un jet fierbinte 
până la baierele gâtului, coborând şi urcând, 
fântâna arteziană, în ritmul pulsului. Pe 
viziunea asta, mirosul de boală vine în fluxuri. 
Aşadar, inevitabilul se întâmplă deja. Tiptil, 
pe tăcute. Clipele sunt mai lungi şi pulsul mai 
rar. Nici frica nu mai e fragedă ca altădată şi 
se întinde ca aluatul dospit, în care se 
scufundă trupul, mai rece azi decât ieri. 
Oboseala îl face greu, dar nu-i oboseala dulce 
a rostului. 

Mă întorc din nou pe partea somnului, 
acolo unde miroase a vanilie. Un glob 
transparent se deplasează haotic prin 
dimensiunea cunoaşterii şi în el se aprind 
imagini când acesta atinge marginile care-i 
susţin refugiul.  

Pe partea de vanilie, globul dogoreşte 
până la arsură doar la explozia artificiilor 
memoriei. Un crepuscul în munţi sub cer 
violet de octombrie, frunziş de pădure spălat 
de ploi în rafale, aşternuturi de frunze 
galbene strivite sub paşi, efluvii de miros de 
petunii în dimineţi de vară, lanuri de grâu 
cosit în nopţi fierbinţi, plânsul unui copil într-
un tren în noapte, peste geamul deschis, ca o 
oglindă de lună…  

Şi este sâmbătă, atunci când se retează 
săptămâna la capăt pentru odihnă şi, în fisura 
acestui timp, într-o disperare a cumpănirii 
văd cruzimea jumătăţilor încă agăţate una de 
alta, într-o jalnică încercare de a justifica 
aşteptarea. Trunchiul copacului căzut pe o 
parte încă pulsându-şi seva. Şi nu frica era cea 
care prohodea această viziune, ci tragica 
laşitate a acceptării. 

În această sâmbătă, clipele sunt mai lungi, 
aerul mai rarefiat, ca o adiere din frig. La uşa 
alinării văd armate întregi de umbre 
mărşăluind încolonate prin dimineţi reci şi 
singuratice, prin după amiezi posmogite, 
încolonate într-o hipnoză colectivă. 
Zgomotele străzii sunt depărtate şi străine. Pe 
partea de pat care miroase încă a vanilie, 
bâjbâi cu gândul după înţelepciunea îndurării. 
Trupul se desprinde molatic din drojdia fricii 
şi umblă. 

 
Merg. De când? Merg.: Treci câmpia., urci 

muntele, vezi că are mai multe piscuri, mereu 
ai să crezi că-i ultimul, dar nu…Și apoi 
pădurea, cu pericolele ei. Calea ai s-o găsești 
singură. Atunci ai să știi. Trebuie să ajungi 

C 
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acolo, la capătul drumului. Și să n-ai teamă. 
Ușa stă mereu deschisă. Apoi… 

Trec peste câmpie, drum lung, primăvara 
și vara. Iarba, mătase, îmi mângâie picioarele. 
Miros de fân cosit și fragi sălbatici. M-aș opri 
să-i culeg cu buzele, direct din tulpini. N-am 
vreme de capcane dulci. Mă lepăd de taine, 
mă lepăd de basme și de eroi împăiați. Trec 
lacom prin zi ca să nu se întunece timpul mai 
devreme de asfințit. Muntele mă întâmpină cu 
ploi reci și vânt subțire de toamnă. Mi se 
încarcă tălpile de noroiul miilor de ani, călcat 
în picioare de animale flămânde. Urc iar și iar. 
Nici aici. Nici dincolo. Era întocmai cum mi s-a 
spus. Pădurea vine cu vifor rostogolit printre 
crengi plesnite de ger. Aproape s-a făcut 
întuneric. Merg aplecată prin vânt. Trebuie să 
fiu pe-aproape de-acum. Razele de lună se 
strecoară anevoie, unduindu-și umbrele în 
copaci. Merg, ostenind. Alunec. Aici? E cald. E 
lumină. E bine. Dar e și-un dor mistuitor de 
viață neîmplinită. 

Iau o pauză, cât să-mi odihnesc gândul. 
Doar cât o adormire păstrez distanță de 
starea de veghe. Coarda arcului ținut prea 
mult timp sub tensiune a cedat, împreună cu 
toate împletiturile de siguranță, pleznindu-mi 
realitatea. Curbura arcului prea mult întins nu 
se mai mulează peste imaginea de dedesubt. 
Miezul a pierdut pasul cu forma Felii de 
simțire extirpate în numele echilibrului mi-au 
subțiat energiile până la pericolul 
destrămării. Echilibrul, vai! Și seismul 
continuă să facă valuri la adâncimi din ce în ce 
mai mici. Straturi subțiri explodează exagerat 
în paradoxuri. Dorința, sterilizată prin 
vaccinări repetate, capătă valențe noi, 
pervertite în automatisme. A doua natură se 
infiltrează pervers și zdruncină serios temelia 
purității originare. Dezlănțuite pulsiuni 
scăpate din veghea armoniei, beau sângele 
îndelungatei abstinențe, hrănind trăiri ofilite. 
Amenințarea morții, flutură acoperind steagul 
alb al izbânzii. În vârtejul acestui teatru 
haotic, mă abandonez preț de mai multe 
germinații. 

O ceață verzuie, lăptoasă se ridică din 
vale, fuior în trepte, gata să mă cuprindă ca un 
râu ridicat în văzduh și din fața căruia nu am 
unde să mă retrag.. Curând, ceața verzuie m-a 
cuprins în miezul ei. Gândeam că va fi greu, că 
mă voi sufoca, dar nu, respirația îmi devenea 
di ce în ce mai ușoară, nu mai simțeam nici 
tusea aceea hârâită care-mi sfâșia pieptul la 

răstimpuri. În jur, alte respirații ușoare ca 
aburul mă ademeneau, mersul îmi era ușor ca 
o plutire spre înălțimi. Apoi, aflată undeva 
sus, am auzit îndemnul unei fâlfâiri de aripă 
care mă însoțea în voia plutirii. M-am temut la 
început, cum să plutească trupul care nu s-a 
desprins niciodată de pământ, mă temem să 
nu cad, să mă zdrobesc de singurul loc sigur 
pe care-l cunoșteam. Îndemnul se multiplica, 
m-am simțit purtată de voința vocilor, 
învăluită într-o bucurie necunoscută, eram 
una cu ceața și-mi continuam plutirea, până 
când n-am mai simțit spaime. 

 
Era bine în moarte. Mângâierea ei caldă, 

parfumată, ca o respirație a ierbii, mersul 
ușor, unduire de plantă deplasându-se pe 
nisipul pufos. Lipsa foamei, a setei, da mai 
ales o oricărei întrebări, izbăveau trupul 
fracturat altădată de ridicole nevoi, într-un 
coșmar abia amintit. Siluete încolonate, 
umbrele, intrau ca râuri mici în ocean, 
destrămându-se apoi în imensitatea fluidă a 
pântecului acela generos.. Nu erau cuvinte, nu 
erau nopți, nu era oboseală, nu era odihnă, nu 
era timp. Nu se adunau grupuri. Era o forță 
care ținea distanța suficientă cât să zăresc 
doar contururi. Era o stare de bine calmă, 
blândă. Brusc, ordinea s-a rupt, o siluetă s-a 
apropiat de mine până i-am văzut chipul, 
semănând cu cel al unui sfânt pictat în 
biserică. S-a aplecat spre mine ca și cum ar fi 
vrut să-mi șoptească ceva și m-a atins cu 
răsuflarea. Avea puterea să mă absoarbă, să 
mă întoarcă din drum, dar a fost tras de 
magnetul adâncului la distanța care nu 
permite apropieri. M-am limpezit greu, ca 
dintr-un coșmar și am crezut că am trecut 
într-un vis, din viața cealaltă. Doar că, trăirile 
cele mai intense de acolo, din acele „vise” nu 
se comparau cu fulgerul scurt care mi-a ars 
liniștea. 

Așa au început rătăcirile. Mai mult, au 
început să mă agreseze rătăciri colorate. Un 
val nou de umbre venea în mașini pline de 
ghivece cu flori. Pe parcurs, acestea erau date 
jos, pe un covor întins de iarbă otăvită din 
nisip. În timpul deplasării, o umbră mi-a 
întins o pară coaptă, prea coaptă, cu pete 
maronii, de parcă știa că nu are voie s-o 
păstreze. Eu aveam în mână una la fel și i-am 
întins-o, luând-o pe a lui. Nu înainte de a 
mușca fiecare fructul pe care urma să-l ofere. 
Schimbul spontan, mușcătura furată de 
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fiecare a topit ființă în ființă. Pentru o astfel 
de simțire merită să mori. Să mori? Eram 
deja? Treceam iar în visul vieții? În visul 
vieții, nu în viață. Intensitatea secundei 
extatice exploda, vibra în oglinzi de apă, lent, 
până la dizolvare în ochiul rătăcirii, 
Pierdusem liniștea absenței, eram împinsă 
spre înălțimile unor reverii ce spărgeau 
învelișul semnelor încifrate în nebunia 
simțurilor. 

Și plutirea continua, purtam împreună cu 
altă umbră un brad împodobit spre o nuntă 
necunoscută. O adiere venită din spate a 
înclinat bradul în față, iar încercarea noastră 
de a-l prinde ne-a apropiat față lângă față. 
aburul cald al respirației ne-a atins buzele, un 
alt fel de sărut, imaterial, sfârtecând trupul în 
frisoane eterice. 

Era deja prea mult când l-am văzut venind 
spre mine cu un glob transparent în mâini. 
Știm cine e dar nu îndrăzneam nici să-i 
gândesc numele. În glob, se zbătea, căutând să 
scape, un fluture Cap de mort. Știam acum că 
mă dă afară din teritoriul interzis. Că 
nimerisem acolo din greșeală. Fluturele ne 
purta spre ieșire, îl urmam grăbiți urmărindu-
i zbaterea, de teamă să nu rămână fără aer. 
Când învelișul fragil al globului s-a spart, 
fluturele a zburat, lăsând în urmă o potecă, o 
dâră gelatinoasă, ca un scuipat de melc. 

 
Prinsesem ultimul loc în tren. Mai era 

liber un scaun, mai mult un fotoliu cu brațe 
strâmte care amplificau căldura copleșitoare 
de mijloc de vară. Răbdam fără mofturi 
înghesuiala și căldura. De-a lungul vagonului, 
pe sofale lungi, comode, călătoreau alți 
semeni care veniseră mai devreme. Din loc în 
loc trenul oprea și coborau unul sau mai mulți 
dintre călători, până când vagonul a rămas 
aproape gol. M-am ridicat, mi-am dezmorțit 
trupul închircit în fotoliu și m-am întins ca în 
pat pe una din sofale. Era deja mult mai bine. 
Prin geamul mare cât lungimea vagonului am 
văzut că traversam dealuri molcome, cu 
întinderi nesfârșite de Floarea Soarelui. Aici 
vreau să cobor, a spus gândul. Trenul a oprit 
și, când am coborât în locul pe care-l văzusem 
viu din tren, am găsit lanul de floarea soarelui 
uscat, maroniu, aproape negru, mult prea 
trecut de timpul culesului. Cum nu știam ce să 
fac, am mers orbește, târând greu picioarele 
prin țărâna uscată, aplecându-mă din ce în ce 
mai mult sub povara trupului.  

Am deschis ochii abia când m-am 
prăbușit. Bătrânii din azil se trezeau pe rând 
și se ridicau din pat dezarticulați. ca într-un 
absurd spectacol de pantomimă. 

Patul meu, mirosea jumătate a vanilie, 
jumătate a boală. 

● 

 
Noblețea ustensilelor mărunte
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 

 
 

Bricolaj pe 
Bulevardul 
Expoziţiei 
 

evenise din „populară”, 
„socialistă”. 
          Secretarul General 

devenise şi preşedinte. Cu sceptru. Ceea 
ce prilejuise o telegramă de felicitare şi a 
unuia din marii artişti ai lumii pe care cei 
din Presa de Partid, neavând umor, o 
publicaseră. 
          Şi se mai dăduse şi o nouă 
Constituţie. Inspirată din noile realităţi, 
care nu mai erau doar „populare”. 
          Ce-şi mai puteau dori? 
          Trăiau în Republica perfectă. 
Sfântul Augustin, de care auziseră vag în 
copilăria lor la interbelica oră de Religie, 
putea să pălească de invidie. 
          Şi mai era şi 23 august, a treizecea 
aniversare de la marea „Revoluţie de 
Eliberare Naţională şi Socială, Antifascistă 
şi anti...” 
          Aşa că totul trebuia să fie pe măsură. 
          Caracterizate prin rectitudine, 
precum linia bulevardului pe a cărui 
terasament tot hoinărind fără ţintă prin 
oraş după terminarea manifestaţiei 
oficiale, ajunseseră. 

                                                 
 Salvador  Dali. 
  Călugăr din secolul V e.n., autor al lucrării 

„Cetatea lui Dumnezeu”. 

          În superba după-amiază duminicală 
a celei de a treia decade a lunii august. Cu 
proprietatea sa de fundătură – linia 
drumului de termina brusc îngustându-se 
până la zgârcenie pentru a permite doar 
liniei de tramvai să se scurgă 
perpendicular spre una din importantele 
artere ale oraşului – bulevardul era 
proape pustiu, maşinile particulare sau nu 
nefolosindu-l la toată amplitudinea pe 
care ar fi presupus-o lărgimea. – Din când 
în când câte o ramă de tramvai aproape 
lispită de călători se târa fără grabă pe 
linie, abia zărindu-se din tufărişul 
abundent şi cam sălbatic crescut. Iată o 
primă imperfecţiune. Ca şi corpurile de 
iluminat stradale cocoţate pe stativele 
metalice duble, montate pe stâlpii de 
beton vopsiţi într-un verde de acum uzat. 
Iar structurile metalice susţinătoare de 
felinare erau neglijent fixate, 
nerespectând liniaritatea pe care ar fi 
perceput-o un observator atent, în timp ce 
era de presupus că prin sticla măştilor 
protectoare îmbâcsite de parf şi mizerie – 
nu avea cum să răzbată noaptea lumina 
neonului. Un telefon public dormita 
stingher agăţat percă de peretele părăsit – 
şi neisprăvit din proximitate. Culmea, 

D 
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aparatul funcţiona şi nici de fise nu era 
sufocat. 
          ... da, da!... Bulevardul... Ce număr? – 
A, neregula este pe toată lungimea...  
          Agăţă telefonul greu, ca un 
buzdugan, în inelul-furcă şi, în picoteala 
superbei după-amieze de duminică îşi 
reluă sporăvăiala molcomă cu celălalt, 
fratele său. Trecuse poate doar jumătate 
de ceas, poate un ceas, poate chiar mai 
mult. Bulevardul continuase aproape în 
tot acest răstimp să fie pustiu. Doar un TV 
se angajase pare-se din greşeală pe el dar 
păru să regrete sincer gestul făcut căci, 
după o sumă de manevre ce culminară cu 
un amplu marche-arriere, zvâcni înapoi ca 
spre a se salva şi a-şi găsi cu un zumzăit 
obosit drumul corect. 
          Obosiseră. Şi li se cam făcuse şi 
foame. Motiv să se îndrepte spre una din 
lungile străduţe laterale ce avea să-i 
conducă spre staţia de autobuz. Chiar 
când se pregăteau să se aştearnă la drum 
de pe următoarea străduţă coti 
strănutând un Buceag înzestrat cu turnul-
nacelă de care se serveau electricienii 
stradali spre a schimba becurile în 
lămpile de iluminat public. 
          - Să trăiască tovarăşii!, salută hârâit-
jovial-onctuos unul din oamenii din 
nacelă. De lângă şofer mai coborâră alţi 
doi, iar oamenii din nacelă săriră la rândul 
lor pe asfalt după ce turnul rabatabil fu 
pliat cu totul. 
          - Bună ziua, tovarăşii, dumneavostră 
ne-aţi solicitat – noi am venit la moment! 
Care este necazu’?, întrebă plin de 
solicitudine de picol cel care le dăsuse 
prima oară bineţe. 
          Ce-i drept, cei doi aproape uitaseră 
de telefonul dat în urmă cu poate mai bine 
de o oră. Ş-apoi, făcuseră şi ei, o sesizare 
aşa, în general, cetăţeneşte, nu 
solicitaseră nimic expres. Dar uite, 
fuseseră neaşteptat de prompţi! Ce 
înseamnă fermitatea în glas!... 
          - Păi mata nu vezi?..., indică celălalt 
frate, care nu vorbise la telefon, şirul de 
stâlpi din lungul bulevardului, cu ale lor 

siluete vopsite obosit într-un kaki 
bolnăvicios, ce contrasta cu vegetaţia cu 
colorit încă proaspăt. – Uite cum stau 
lămpile alea care încotro, ce murdare sunt 
abajururile!... 
          Interlocutorul privi o vreme tâmp, 
parcă fără ţintă, la priveliştea indicată.  
          - ... 
          - Dumitale îţi place ce vezi?... – La 
stâlpul la care te uiţi acum, de exemplu?... 
          - Aşa e, tovarăşu’, aşa e, zise celălalt 
ferm şi la consens, parcă ieşind din transă. 
– La moment îndreptăm problemuţa!... 
          Buceagul îşi puse motorul în 
funcţiune cu un uruit ca de urlet apoi, 
după ce strănută o dată plin de patos, se 
îndreptă spre stâlp hotărât, cu braţul 
extensibil al nacelei care începuse să-şi 
întindă tentaculul. O vreme, cei doi 
meşteriră la câte o lampă, curăţându-i 
masca conştiincios atât pe dinăuntru, cât 
şi pe dinafară. Apoi, cu un scârţăit de 
măsele scrâşnite, rotiră profilul metalic pe 
stâlp astfel încât să fie cât mai echidistant 
în raportul şină de tramvai-carosabil. 
          - E bine aşa?, zbieră unul din cei doi 
ocupanţi ai nacelei. 
          - Dă de mânerul drept mai în faţă!, 
ţipă unul din cei doi fraţi. – Prea mult!... – 
Dă şi de celălat mâner! – Hopa!... E bine 
aşa!, se declară satisfăcut responsabilul cu 
estetica de la sol. 
          Buceagul parcase iar în faţa celor 
doi, precum un roib adus de ţine-calul în 
faţa stăpânului. 
          - E, nu ţi se pare că arată mai bine 
acum?, zâmbi plin de încântare fratele cel 
mai intreprid către lucrătorii care 
reveniseră aproape de sol. 
          - Da, tovarăşu’, da – aveţi dreptate! – 
E mai bine acum, aşa e!... 
          - Dar ceilalţi stâlpi?... – Nu vedeţi, 
acolo aceleaşi probleme ca şi la ăsta!... 
          Omul din nacelă întoarse încet capul 
către perspectiva bulevardului. 
          - Păi sunt vreo douăzeci 

●
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Tierno amor  
 

Nació el 25 de noviembre del año 1941, en la aldea Iacobeni, de la comuna de Dingeni, provincia de 
Botosani. Es poeta y periodista.Miembro de la Unión de Escritores de Rumania. Sus primeros pasos en la 
escuela los hizo en su aldea Iacobeni, el liceo lo cursó en la ciudad de Cimpulung muscel, luego estudió 
Filología en la Universidad Al. I. Cuza de Yassy, ha sido profesor de lengua y literatura rumana, periodista 
radial y tambien de la prensa escrita, siendo redactor jefe de la Revista Crónica, y finalmente museográfo. 
Por su larga actividad como poeta se ha hecho merecedor de inumerables premios. 
 

Traducción al catalán por Mario CASTRO NAVARRETE 
 

 

   ¡...que significa mucho mas que el amor y la pasión misma...” 

                                                                     Lawrence Durrell 

                                        ¡ Que sequía  
después de las grandes inundaciones liricas! 
Hubo un tiempo en que el poema arremetia borrascoso 
Los choques entre las nubes provocaban grandes alardes 
En una hoja extendida como un campo fértil 
La metáfora golpeaba al lector 
De vez en cuando un rayo 
Te sacudía de la cabeza a los pies 
De las palabras 
En esos entonces era totalmente obligatorio 
Tener un pararrayos 
La poesía fluiba arrebatadora 
Si se hubiese podido habría escrito 
A dos manos 
A cuatro pies 
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La verdad es que entonces también la musa 
A pesar de no hallarse a la disposición del poeta 
De todas maneras era más accesible 
Ella entra en el poema con la ligereza 
De la mujer fatal 
O al contrario con el desafío, con la ternura 
De una enamorada 
¿Qué haces querido, escribes? ¿Puedo estar a tu lado? 
Y se acurrucaba en una esquina de la página 
Sea que se llama Maricica o Denissa 
Floricel o Catia (éstas eran  
Mis queridas a los 14 años 
A las cuales me empeñaba en conquistarlas 
Con versos y uvas en las vacaciones de verano 
Cuando era guardian de las viñas, 
Que novela sentimental se consumía 
En aquellos campos llenos de frutos 
O la fuente  donde venian sanamente 
A tomar agua, yo les habría traído, 
Como en Cosbuc, en cada balde 
Si hubiese querido) 
O felicia o como se llame 
Aquella muchacha que siempre yo la seguía 
Con la mirada 
Sobre el cerco del internado del liceo 
Entonces cuando ella recorria inpetuosamente la avenida “Pardon” 
De la ciudad de Cimpulung Muscel 
Con sus senos proyectados adelante 
Como bolas de fuego 
O Lia la muchacha hija de un juez de la Ciudad Eterna 
De Sighishoara, un señor muy pero muy correcto 
Que después de tres días de discusiones 
Sobre los derechos y deberes del ciudadano 
Me echó de la Ciudad 
Porque le enloquecí a su niña... 
Mas cuántos romances no hubo antes de llegar a tí 
Oh , no tantos 
(no exageremos) 
pero si, violentos 
su historia puede ser leída entre líneas 
en, los algunas veces mis seductores, mis pasajeros versos 
como cualquier tipo he tenido el talento 
de enamorarme – hasta llegar a tí- 
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de quien no debiere 
parece que me aumentaba el sufrimiento 
era como si todo el tiempo te presentabas 
a un examen 
sabiendo sin embargo que serás rechazado 
un examen sin lecciones, sin bibliografía 
para el cual no estudias nada 
y no te queda 
ninguna enseñanza 
hasta que apareciste tu 
“tierno amor”. 
 
Yo era un homom ludens 
Crecía solo en el parque 
De las libertades personales 
No sabía jugar a nada 
Sólo de vez en cuando exasperado 
Y retórico 
Recitaba frente a la hoja del cuaderno 
¿Yo para quién existo? 
 
Me clava un dolor atroz 
En el lugar donde hubiese debido ser 
Para que se me pasara, me sumergía 
En la Estética de Benedetto Croce 
 Y escribía dos- tres poesías ... 
 
Te sentía como a un hermano siames. 
Como a una hermana, 
Sabía que habías sido parte del mi mismo cuerpo 
Corábamos los árboles genealógicos, 
Le enumerábamos los círculos. 
Cavábamos fuentes 
Las cuales yo mismo tenía que cubrirlas. 
 
Te buscaba por todas partes 
Hacía viajes al círculo polar,  
Se me podía ver en las megápolis 
O en un pueblo sumergido 
En alhucema y estiércol ... 
 
Unas veces  detenia a una mujer por la calle 
“¿Querida, tú eres? ¿Dónde has estado?” 
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“!Sigue tu camino, señor! 
¿quieres que llame a la policía?” 
algunas veces todo esto terminaba mal. 
 
Parecía que esataba herido de una ala 
Hasta que tu apareciste 
tierno amor 
entonces mandé al diablo todos los negocios 
y me puse a tejer alfombras 
para exasperar a las poetisas 
 a las musas intermediarias 
 
llevabas un vestido de gorrión- 
de cuello azul y blanco  
y como eras pequeña 
te decían la Pequeña 
yo te recitaba de barbu “Rasturnica” 
y tejía de nuevo una parte 
de la alfombra. 
 
Estas entretejida hasta hasta la médula, 
Estas publicada en ediciones masivas 
Y en ediciones de lujo 
entre la gravedad y la ironía 
imperturbable y  gatuna 
has atencionado a los lectores de Dacia Felix 
hasta el Benelux. 
 
Es necesario decir que has sido dotada 
El Hacedor no erro en casi nada 
Tus medidas 
Quizá te puso mucho 
En las ancas y en el pecho. 
Pero te redondeó la boca. 
 
Y te oscureció las cejas. 
¿en qué talleres, lo digo de verdad, te modeló 
las rodillas y te tornó las piernas?, 
que todo salió ¡tan perfecto! 
¿Quién se ocupó del diseño? 
Parece que fui yo  
El que te hizo para mí, 
 



Iarna 2019  | Contact international 67 

 

De todos modos, supo combinar 
Las formas generosas 
Con las finas lineas,  
Hacerte igualmente mujer 
Y niña. 
“Hazme, Señor, tilo a querer 
y lánzame 
a los brazos de ésta mujer” 
rezaba, cuando te intuí 
Y el Señor fue bueno 
Y fue misericordioso. 
No es posible no haberte amado. 
Le seguí sus consejos 
Y te revisé por todas partes 
Y te chupé los senos 
Con la sed de quien bebe agua de la fuente 
¿Pero por qué me gustó así tanto  
tu seno izquierdo? 
¿Por qué me sale del corazón? 
(siempre has tenido un corazón de oro) 
el seno izquierdo era como un estetoscopio 
ponía el oído sobre el aparato 
y escuchaba por largo tiempo 
cuanto te quiero, 
Otras veces lo tomaba por asalto, 
Tú me decía que se enfada  
El otro,  
Con un pezón como frambuesa,  
Como un agraz. 
Siempre has sido una tímida, 
Parece que te daba verguenza 
Ser, hay Señor, obscena 
Pero testigo me es El de arriba 
Que nos hemos amado sólo 
Desde el oriente al occidente. 
Desde la tarde hasta el alba. 
Por eso no te puedes morir. 
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  Icoana albă 
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Irina Lucia MIHALCA    
 
 
 
 
 
 

Demain  
est trop loin  

 
 
Des larmes bleues, le minuit s’est égoutté 
Dans son silence transparent 
on voyage vers les étoiles, c’est un appel, 
Une nostalgie pétrie de la lumière. 
Tout marche, sans s’apercevoir, vers le centre, 
Bien que tout le monde voit le centre s’éloigner! 
Le tourbillon de la vie les attire – dans des cercles concentriques 
Parsémés de feuilles mortes dans le mirroir de l’eau. 
Les gens sont comme les feuilles mortes, 
La vie les emporte comme le vent! 
Dans la portée du destin, 
Très loin de nous-mêmes, on y est emmenés. 
Sur l’onde de la pensée, on y reçoit la réponse 
Cueillis une pétale et jette-le sur l’eau de la vie! 
Chaque chose a son temps, 
Chaque rêve – son rêve, chaque émotion – son émotion, 
Tout est un état qui s’écoule! 
Au-délà du champ il y a un grand fleuve qui coule 
qui ramasse plusieurs rivières dans son chemin! 
N’aie pas peur de rêves, rien ne peut te blesser, 
ni la pensée, ni le mot, ni le rayon de soleil 
qui passe à travers les mirroirs du temps. Demain est trop loin… 
Au-délà des clôtures, 
disséminé par l’aile du vent, chaque pétale est vivante. 
 

Traduit par: Gabriela TUDOSE 
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Ieşirea din labirint 
 
 

Ard clipe la temelia templelor, 
urnind lespedea simţi 
vaierul lanţurilor. 
Mai departe de soare, 
insula virgină 
apărută din mare 
( cu fiori pătrunzi în ea ). 
Am sărutat vântul, crezând că-s ochii tăi! 
Un mesager nevăzut, 
vântul călător mi-a dăruit sărutul. 
Parfum suav, mister printre stele, 
doar buzele tale în vise! 
Misterul învăluie 
visele tale, 
o lume unde puţini au acces. 
Capcane de gânduri 
despleteşti spre mâine, 
înaintezi 
în flacăra stinsă a torţei, 
printre voci, 
respiraţia ei îţi arde oxigenul. 
Două clipe-i separă – 
atât de aproape şi-atât de departe... 
Blocat printre ruine, 
paşii lui călcau peste el. 
Ea trebuie să reaşeze 
mozaicul pieselor, 
şoptind o chemare. 
Aripile grele 
îşi continuă zborul 
spre zenit. 
– lumină strânsă în cercul iubirii – 
 

6 februarie 2011 
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La sortie de labyrinthe  

 
 

Des instants brûlent à la fondation des temples, 
en ébranlant leurs dalles, on sent 
la plainte des chaînes. 
Plus loin du soleil, 
l’île vierge émergée 
de la mer 
( on y pénètres avec des frissons ). 
J’ai embrassé le vent, en pensant que c’étaient tes yeux! 
Comme un messager invisible, 
le vent voyageur m’a donné le baiser. 
Parfum léger, mystère parmi les étoiles, 
Seules tes lèvres dans mes rêves! 
Le mystère enveloppe 
tes rêves, 
un monde où peu de gens peuvent accéder. 
Des pièges de pensées, 
on les déploie vers demain, 
on avance 
dans la flamme éteinte de la torche, 
parmi des voix, 
sa respiration brûle ton oxygène. 
Deux moments les séparent - 
tellement proche et tellement loin... 
Bloqué parmi les ruines, 
ses pas l’ont piétiné. 
Elle doit asseoir de nouveau 
le mosaïque des pièces, 
en chuchotant un appel. 
Des ailes lourdes 
continuent leur vol 
vers le zénith. 
- lumière cueillie dans le cercle de l’amour - 

 
Traduit par: Gabriela TUDOSE 
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Impromptu pentru tine  

 
 

Am aruncat în neant 
toate semnele de punctuaţie, 
toate cuvintele nespuse din spaţiile albite. 
Lumina are distanţe sau e necuprinsă? 
Imaginaţia ta, iubito, este ca un pârau limpede 
ce vrea să treacă şi prin pietre, 
una din pietre sunt eu, cântecul eşti tu! 
Dincolo de vânt nu este niciun vânt, 
dincolo de cântec nu este niciun cântec, 
dincolo de vis nu este niciun vis, 
dincolo de spaţiu nu este niciun spaţiu, 
spaţiul, chiar dacă de necucerit, 
uneori e vântul, uneori e cântecul, 
uneori e visul în care păşim nedumeriţi. 
Simţi cum punctele îngreunează spaţiile dintre noi? 
Cândva, un punct înnegrit te-ndurera atât de mult, 
măreşte, acum, la infinit punctul acela 
şi vei vedea ce înseamnă, - un punct abisal - 
un punct legat de un altul, construit în spirala 
când ascendentă, când descendentă. 
Nu cred în punctul tău implantat 
la hotarul tăcerii, chiar dacă nu dispare, 
nu cred în acel punct fără întoarcere, 
după fiecare punct urmează noi şi noi întinderi. 
Nu cred în natura moartă a tabloului privit împreună, 
nu cred în norii întunecaţi purtaţi de furtuni trecătoare, 
nu cred în penitenţa impusă, 
aurorele nu obosesc în puncte de suspensie, 
ascund gânduri şi preced dialoguri. 
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Impromptu pour toi  

 
 

J’ai laissé tomber dans le néant 
toute la ponctuation, 
tous les mots non dits dedans les espaces blanchis. 
Est-ce que la lumière est composée 
par des portions de distances ou elle est sans fin? 
Ton imagination, mon amour, est comme un ruisseau clair 
qui veut passer par tout, même parmi les pierres, 
je suis l’une des pierres, la chanson cʼest toi! 
Au-delà du vent il n’y a aucun vent, 
au-delà de la chanson il nʼy a aucune chanson 
au-delà du rêve il nʼy a aucun rêve 
il n’y a aucun espace au-delà de l’espace 
mais si lʼespace est impossible à être conquis 
parfois c’est le vent, parfois c’est la chanson, 
parfois c’est le rêve dans lequel nous entrons surpris. 
Est-ce que tu sens comme les points 
font difficiles à subir les distances entre nous? 
Une fois, tu soufrerais tellement à cause dʼ un point noircit, 
désormais tu augmentes ce point à l’infini 
et vois ce que cela signifie, - un point épouvantable – 
un point lié à un autre, construit en spirale 
soit vers le haut, soit vers le bas. 
Je ne crois pas à ce point implanté 
à la limite de silence entre nous, 
même si cela ne disparaîtra pas, 
Je ne crois pas à ce point de non-retour, 
parce qu’après chaque point 
il suit de nouveaux et nouveaux espaces. 
Je ne crois pas à la nature morte 
de la peinture devant nous, 
Je ne crois pas aux nuages noircis 
apportés par des orages passagers, 
Je ne crois pas à la pénitence imposée, 
les aurores ne se perdent jamais 
dans des points de suspension, 
elles cachent des pensées 
et précédent des dialogues. 
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Vreau să mă opun şuvoiului răcoros şi puternic, 
am mereu un vis în care 
cuvintele tale se contopesc cu el. 
Dincolo de fulgerele ploii ai revenit, 
îţi aminteşti cum mi-ai prins mâna în ploaie? 
Zâmbetele nu se pierd stinse în noapte, 
visele sparte suspină agăţate, încă, de firele de păianjen 
din oaza deşertului de nisip al patului tău. 
O oră ţi-ar fi inversat polii definitiv, 
nu te-ai mai fi întors pe acelaşi drum, 
deschide uşa cu piciorul 
şi caută acolo cheia strigătului tău, 
aştept tulburarea apelor spre vindecarea inimii mele! 
 
Dansează cu viaţa, iubitule! 
Cred în câmpia infinită din noi, 
în fiecare petală depusă fundaţiei construite 
şi-n zborul nemărginit spre aştri. 
Am nevoie de clipele care vin 
şi trec prin noi din clepsidra veşniciei, 
de muzica ce lasă să curgă timpul 
în inimile noastre, ca un foc ascuns 
în exilul unui destin, răscolind tot universul, 
de pierderea mâinilor noastre 
ce-alunecă liber în briză şi culoare, 
de fascicolul sărutului 
ce trece prin lumina stelelor, 
de interludiul parcurs de ceaţa 
ce-adună praful nopţii, 
lăsând, în urmă, 
o dâră a tăcerii şi melancoliei. 
Dacă tu eşti cerul atunci 
mâna mea e întinsă spre lumina din tine! 
Când Totul se oglindeşte într-un punct, 
acel punct se revarsă în Totul, 
de tine, de mine, de noi, am nevoie... 
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Je suis contre le flux froid et puissant, 
J’ai toujours un rêve dans lequel 
tes mots fusionnent avec lui. 
Tu es revenu au-delà de la foudre de pluie, 
est-ce que tu te souviens de la façon 
 
dont tu as pris ma main sous la pluie? 
Les sourires ne sont pas perdus dans la nuit, 
Les rêves brisés soupirent 
guillotinés, encore, entre les fils d’araignée 
la dedans de lʼosais du désert de ton lit de sable. 
Une heure et il était suffisamment 
pour avoir les pôles inversée de façon permanente, 
tu ne serais jamais de retour sur la même route. 
Ouvre-toi la porte à un coup de pied 
et y cherche la clé de votre cri, 
jʼattends le trouble de l’eau 
en vue de guérir mon cœur! 
 
Danse avec la vie, mon amour! 
Je crois dans le champ infini ouvert entre nous 
dans chaque pétale déposée à la fondation construite 
et aussi dans le vol infini vers les étoiles. 
Jʼai besoin des moments qui viendraient 
et passeraient à travers nous dans le sablier de lʼéternité, 
de la musique qui ferait s’écoulant le temps 
dans nos cœurs comme un feu caché 
en lʼexil du destin, en bouleversant tout l’univers, 
de la perte de nos mains 
qui couleraient librement dans la brise et dans la couleur, 
du baiser du faisceau 
en passant par la lumière des étoiles, 
de l’intermède long du brouillard 
qui ramasserait la poussière de la nuit, 
en laissant derrière 
une traînée de silence et de mélancolie. 
Si tu étais le ciel alors 
ma main serait étendue vers la lumière émanant du toi! 
Lorsque tout se reflète dans un point, 
alors ce point se déverse dans le tout, 
Moi, jʼai besoin 
de toi, de moi, de nous deux…jʼai besoin… 

Traduit par: Gabriela TUDOSE 
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Se naşte iubirea uitată 
undeva 
 
 
 

E noaptea nopţilor când, 
- fereastră spre învierea zborului - 
m-am deschis spre tine să făurim 
o lume nouă, 
pornind la ceas târziu al inimilor! 
Un înger ne cântă poemul 
din învelişul cuvintelor, prin care, 
cu-atâtea culori, cerul ne pictează paşii 
şi gândurile, păstrându-mă, 
prin curenţii vieţii, o vie amintire, 
peste toate timpurile. 
Eşti mereu expeditorul 
şi destinatarul unui nou vis, 
însă izvorul va fi în fiecare din noi. 
Pe drumul iubirii, umbrele mele 
se-aşează uşor peste rănile tale deschise, 
purtate de vieţi în mare taină, 
din care vor răsări ghioceii 
ca dintr-o primăvară eternă, 
din licăr de ape, 
din rază de soare, din căutările toate. 
Simţi că viaţa 
a luat-o pe un drum necunoscut. 
Ce pasiuni adânci, neînţelese, 
ies permanent de sub vălul bine aşezat 
peste fiecare fibră de viaţă! 
Parcă mă cauţi, acolo, în locurile 
prin care-am mai trecut, 
norii se risipesc, 
întunericu-i spart de lumină, 
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L’amour oublié se naît 
quelque part 
 
 

C’est la nuit des nuits où 
- Fenêtre à la résurrection du vol – 
Je me suis ouvert pour toi pour creer 
Un monde nouveau, 
En partant de l’horloge Tardif des coeurs! 
 
Un ange nous chante le poème 
A partir de sa couche des mots parmi laquelle le ciel 
nous peint avec si beaucoup de couleurs 
nos pas et nos pensees 
en me gardant, dans le courent de la vie, 
un vif souvenir parmi tous les temps. 
 
Tu es toujours l’expéditeur 
et le destinataire d’un nouveau rêve, 
mais le ruisseau va circuler en chacun de nous. 
 
Sur le chemin de l’amour, mes ombres 
se repose légèrement sur tes blessures ouvertes, 
Blessures portés par des vies en secret, 
Dont des perce neiges fleuriront 
comme d’un printemps éternel, 
comme d’ une source d’eau, 
comme d’un éclat du soleil, 
parmi toutes les recherches. 
 
Tu sens que la vie est une route tout-a-fait inconnue. 
Quels passions profondes, malcomprises, 
Sortent continuement par-desous du voile bien range 
En s’asspuyant sur chaque fibre de vie! 
 
Tu semble me chercher la, dans les endroits 
Qu’on a visites. 
Les nouages se dissipes 
L’ombre est coupe par une tache de lumiere, 
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cântecul flautului ce-aduce ploaia 
se-aude în zările 
ce se deschid-naintea ta, 
porţile ferecate sunt zdrobite, 
pe-un râu al speranţei curg 
doruri nesfârşite, 
în vârtejul Cerului îmbrăţişezi 
un drum plin de stele, 
 
o lacrimă îţi picură-n praful stelar. 
În eternitatea nopţii 
se mişcă vibraţia spre sufletele 
amorţite de-atâta departe, 
glasuri rostogolite curg, urcă, se dizolvă. 
Se naşte iubirea uitată, undeva, 
pe raftul singurătăţi pustii. 
În fâlfâiri de aripi, 
imagini vii dansează în oglindă, 
pătrunzi tot mai adânc, 
ca-n transă, - o bucurie mistică, 
concave curbe, atingeri de lumină, 
săruturi înflorite, risipă de vise, 
furtuni, fulgere, eclipse, 
străpunse doruri, 
valuri de foc, explozii, artificii - 
însingurarea apăruse să-ţi ţină 
pulsul suspendat 
pentru tot ceea ce urma. 
Peste pietre de-ncercare curge apa, 
universul tău moare 
şi renaşte-n adevărul dorit. 
Totul e încă ceaţă pe drumul 
adânc nedefinit din noi, 
în labirintul lăuntric 
ai căutat o clipă pe undele tale, 
mult prea adânci, din abisul lumilor mele. 
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Le chant de la flute amene la pluie, 
On peut l’ecouter dans l’horisons qui s’ouvrent devant toi, 
Les portes sont cassees 
Sur un ruisseau de l’espoir coulent 
Des manques sans fin des personnes cheres, 
Dans le courent du Ciel tu embrasse 
Un chemin plein d’etoiles, 
Une larme coucle dans l’ordure du cosmos. 
 
Dans l’eternite de la nuit bouge la vibration vers les ames 
Qui sont sans reaction quant a la distance 
- Des cris qui coulent, qui montent, qui se dissolvent. 
 
L’amour oublie se nait quelque part, 
Sur la table de la solitude. 
Dans le vole des ailes, 
Des vifes images dansent dans le miroir, 
En arrivant dans la profondeur, 
Comme en transe 
- Un bonheur mystique, 
Des courbes concave, des touches de lumiere, 
Des baisers qui fleurissent, des reves dissipes, 
Des orags, des tonners, des eclipses, 
Des manques de la personne chere, 
Des vagues de feu, des explosions, des feus d’artifices - 
La solitude est parru pour prendre la pulsation 
Pour tout ce qu’arrivera 
 
Parmi des pierres – epreuves 
Coule l’eau. 
Ton univers se pert 
Et renait dans la verite desiree. 
 
Tout est encore dans le brouillard 
sur le chemin profound 
Indefini en nous, 
Dans le labyrinthe interieur 
Tu as cherche une seconde sur tes ondes 
Dans l’abime de mon univers. 

 
Traduit par : Laura Lucia MIHALCA 
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Cerul din inima mea  

 
 

Eternul prezent, totul trece şi curge, 
în acea linişte nimic nu respiră, 
nimic nu se mişcă, 
scufundat în adâncuri, adevărul îşi va găsi calea, 
chiar dacă voalul ivoriu al uitării 
te-acoperă mereu şi mereu. 
Inima mea şi-a ta sunt într-o clepsidră. 
Poţi să o spargi de vrei. 
Un timp de o zi e tot ce-ţi doreşti. 
Ajunge, zilei, trăirea ei, 
să nu luăm mai mult decât putem duce! 
Cerul din noi ne vorbeşte, culorile sunt mai intense, 
sărut cerul acesta, un anotimp al iubirii, 
un anotimp al nostru. 
Contopită-n tine, încep să mă cunosc. 
Purtată de tine, zările se deschid, 
distanţele se risipesc, 
imaginea prinde contururi nebănuite. 
Păşesc în Sălile Amenti, respir aerul mistic al serii, 
primesc fragmente, copleşită, o putere 
mă ţine parcă legată în tărâmul în care eşti. 
În inima mea, trăirile tale au luat 
drumuri fără număr. Ce e imposibil? 
Un izvor se deschide mereu spre lume. 
Tot ce am nevoie port lăuntric. 
- Vino să te sărut peste tot 
- contururi, linii, puncte - 
sunt răscolit, din mine smulgi 
o fântână săpată-n adâncul pământului! 
Îmi ţii faţa în mâinile tale 
şi mă priveşti în ochi, îmi simt inima, 
totul se conturează în mine. 
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Le ciel de mon âme  

 
 

Tout en observant le présent eternel, tout coule 
dans ce silence rien ne peut respirer, ne peut bouger, 
submergée dans les profondeurs, 
la vérité trouvera son chemin, 
Même si le voile ivoire de l’oubli 
te couvre partout, partout 
Nos cœurs sont dans un sablier. 
Tu peux le casser, si tu veux. 
Un temps d’un jour est tout ce que tu désires. 
Cela suffit, nous ne pouvons 
pas demander au jour et à ses émotions 
plus que nous pouvons accepter! 
Notre ciel intérieur nous parle, 
les couleurs sont plus intenses, 
on peut caresser ce ciel, 
une saison de l’amour, la notre. 
Fusionnée avec toi, 
je commence a me connaitre vraiment. 
Portée par toi, les horizons s’ouvrent, 
les distances se dispersent, 
l’image gagne des contours insoupçonnés. 
Je marche vers les Salles Amenti, 
je respire l’air mystique de la soirée, 
je reçois des fragments, inondée, 
avec une force 
qui me tient liée là où tu es. 
Dans mon cœur, tes sentiments 
ont empruntés des chemins infinis. 
Qu’est-ce que c’est impossible dans cette histoire? 
Une source d’eau coule souvent vers le monde. 
Tout ce que j’ai besoin, je trouve à l’intérieur. 
- Viens, je veux t’embrasser, partout, 
- des contours, des lignes, des points - 
je suis ravagé, tu arraches de moi 
une fontaine creusée dans l’abysse de la terre! 
Tu tiens mon visage dans tes mains 
et tu me regardes directement dans les yeux, 
je sens mon cœur, 
tout se révèle pour moi. 
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Mă aşez în locul cel mai curat, 
acolo unde vibrează 
iubirea de noi, o dependenţă, 
ne simţim întregi, ne descoperim. 
Cu inima deschisă comunicăm, 
apare scânteia, se naşte legătura, 
parcă-l cunoşti de-o veşnicie. 
- Îţi simt cum zvâcneşte tot trupul. 
Atinge-mi inima, bate ca la o turturea 
 
prinsă-n mânile mele. 
Cu disperare se zbate, nu ştie ce se-ntâmplă, 
dorinţa de viaţă şi libertatea zborului. 
Vreau buzele tale, 
acolo simt zborul purtat spre infinit! 
- şopteşti în dansul iubirii, în dansul vieţii... 
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Je m’assois dans le lieu le plus propre, 
là ou l’amour de soi nous fait vibrer, 
comme une dépendance 
nous nous sentons complets, 
nous découvrons nous-mêmes. 
Le cœur ouvert, nous communiquons, 
L’étincelle apparait, la liaison est née, 
tu parais le connaitre il y a une éternité. 
Je sens comme ton corps lutte avec force 
Touche mon cœur, tu sentiras qu’il bat 
comme celui d’une tourterelle 
prise dans mes mains. 
Il se bat avec désespoir, 
il ne sait pas qu’est-ce qu’il se passe, 
le désir de vivre et la liberté du vol. 
Je veux sentir tes lèvres, 
car là je sens le vol vers l’infini! 
- tu murmure dans le même temps 
avec la danse de l’amour, avec la danse de la vie... 

 
Traduit par : Laura Lucia MIHALCA 

 

 
Triptic îngeri românești 
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Angi Melania CRISTEA 
 
 
 
 
 
 

Urban life  
 
 
 
În oraș lucrurile merg cumva..  
Columbii rotesc aerul în timp ce  
suflete cad pe pavelele încinse.  
Nu ai timp să observi dezordinea  
cuceritoare a lumii moderne,  
te așteaptă țara unde identitatea obscură  
îți oferă pâine și circ...  
Cerul de deasupra orașului se agită, simte intrușii  
care pedalează pe bicicleta gigantică a timpului.  
Strădania de a-ți cunoaște urmele rămase în ciment  
face din tine eroul străzii cu nume  
de general.  
Vechea căsuță cu fantomele ei claustrofobe  
s-a năruit sub catedrala ce mântuie suflete.  
 
S-a demonstrat:  
iubirea de semeni s-a metamorfozat în pasărea paradisului.  
Calea cea mai scurtă spre fericiri efemere  
într-un oraș de corifei și pamblicari  
este minutarul care scrijelește în carne  
criști.  
Ascultă nopțile orașului-creuzet...Pictează  
culori în beton, patima zilelor, albul deșirat al nopților... 
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Urban life 
 
Nella città le cose si aggiustano alquanto… 
I piccioni girano l’aria mentre anime  
crollano sul lastricato rovente. 
Non c’è tempo per osservare  
l’affascinante disordine del mondo moderno, 
il paese ti sta aspettando dove  
l’identità oscura ti offre pane e circo… 
Il cielo al di sopra la città si turba, sente gli intrusi 
che pedalano sulla gingatesca bici del tempo. 
Lo zelo di riconscere le proprie tracce nel cemento 
fa di te l’eroe della via dal nome 
di generale. 
La vecchia casetta con i suoi claustrofobici spettri 
andò in rovina sotto la cattedrale che salva le anime 
 
 
E’ stato dimostrato che: 
l’amore per i simili si tramutò in uccello del paradiso. 
La strada più breve verso efimere felicità 
in una città di corifei e ciarlatani 
è la lancetta che scalfisce nella carne 
cristi. 
Senti le notti della città-crogiuolo…Dipinge 
a colori nel cemento, la passione dei dì,  
il bianco smagliato delle notti…  
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Delir  
 
Frunze din coastele zilei  
cad de pe acoperișul caselor.  
Sufletul tău aprinde lumini,  
dansează cu îngerii nopții  
rotind galaxiile morții.  
Între noi cerul roșiatic îmbrățișează  
umbre de vânt.  
Îți scriu cuvinte de borangic,  
iar luna se rostogolește  
prin delirul toamnelor.  
mă strecor precum șerpii de apă  
în singurătatea șuierătoare.  
Îți beau metaforele, tăcerea,  
fluidul clipelor putrede,  
apoi mă așez lângă nucul  
din care se prelinge ploaia  
ca din umbrela lui Dumnezeu.  
Stau de pază inimii tale mai curând, mai aproape,  
mai spălată de ploi, de cuvânt,  
dragoste cu o mie de pori, cu picioare desculțe,  
prin ierburile vii caracatițe ale timpului mut. 43  

 

Timp ubicuu  
 
Iarna asta zăpada acoperă ochii cailor orbi.  
Aburi îmi urcă în piept și mă scutur de timpul viu,  
care continuă să se înfășoare, salamandră ce fierbe  
pe piatra filosofală.  
Îmi miroase a geruri care topesc stalagmite,  
le transformă în filigran,  
apoi se așază la masă cu propria mea ingenuitate.  
Îți arunc singurătățile la cutia milei.  
Îndrăgostiții inspiră dragostea cu aerul ei oxidat,  
iar eu scriu cu umbra mâinii tale pe gheața  
artificială zig-zagurile morții.  
Gura mea rostește cuvântul perfid cu care  
au cucerit femeile trecătorii.  
Viața este o iarnă dezghețată între mii de poeme albe.  
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Delirio 
 
Foglie delle costole del giorno 
cadono sul tetto delle case 
La tua anima accende lumi, 
balla con gli angeli della notte 
mentre girano le galassie della morte. 
Tra di noi il rossastro cielo abbraccia 
ombre di vento 
ti scrivo parole di filaticcio 
mentre la luna  rotola 
col delirio degli autunni. 
Mi insinuo come i serpenti acquatici 
nella sibilante solitudine. 
Bevo le tue metafore, il silenzio,  
il fluido degli attimi marci, 
poi mi siedo presso il noce  
dal quale sgocciola la pioggia  
come dall’ombrello di Dio, 
Faccio di guardia al tuo cuore più presto, più vicino, 
più lavata dalle piogge, dal verbo, 
l’amore a mille pori, a piedi scalzi 
per le vivide erbe piovre del tempo muto.  
 

Tempo ubiquo 
 
Quest’inverno la neve copre gli occhi dei cavalli ciechi 
Vapori  ascendono al mio petto e mi scuoto del tempo vivido, 
che continua ad avvilupparsi, salamandra che ribolle 
sulla pietra filosofale. 
Mi viene un odore di geli che sciolgono stalagmiti, 
li converte in filigrana, 
poi si siede al tavolo insieme alla mia ingenuità. 
Ti butto via le solitudini nel salvadanaio della carità. 
Gli innamorati ispirano amore con la sua aria ossigenata. 
mentre io scrivo coll’ombra della tua mano sul ghiaccio 
gli zigzag della morte. 
La mia bocca proferisce la perfida parola con la quale 
le donne hanno.sedotto i passanti. 
La vita è un inverno sciolto tra migliaia di bianchi poemi. 
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Iubirea-artefact  
 
 
Iubirea începe la noi ca un poem lichefiat.  
Luăm tăcerea și o modelăm până devine vie.  
Să cazi în trup cu toate cuvintele iată simbioza perfectă!  
Nu iubi arcadele lumii! Iubește gândul sticlos  
care odată spart nu se recompune.  
În acest azi interferăm rareori cu dragostea panoramică.  
Știu că este un act suicidar să te scrii,  
să filtrezi cu eul dinainte de zicere,  
dar a iubi înseamnă să deztrupezi cuvinte,  
să pictezi aerul care îți intră și îți iese din plămâni  
ca un șarpe albinos.  
Străzile au memorie colectivă.  
înn imaginarul lor există minutul 45  
 
când ne-am radiografiat în alb-negru,  
clișee ale iubirii-artefact.  
 
 

L’amore – artefatto 
 
 
L’amore inizia per noi come un poema liquefatto. 
Prendiamo il silenzio e l’ho modelliamo  finché diventa vivo, 
Cadere nel corpo con tutte le parole, ecco la simbiosi perfetta! 
Non amare le arcate della luna! Ama il pensiero vitreo 
che se rotto, non si ricompone. 
In questo caso interferiamo rade volte coll’amore panoramico. 
So che è un atto suicidario scrivere te stesso, 
filtrare col tuo io di prima del dire, 
però amare vuol dire togliere il corpo delle parole, 
dipingere l’aria che ispirano e respirano i tuoi polmoni 
come un serpente albino. 
Le strade hanno una memoria collettiva 
Nel loro immaginario c’e il minuto 45  
 
quando abbiamo fatto la nostra radiografia in bianco-nero, 
lastre dell’amore artefatto. 
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Ion GĂNGUȚ 
 
 
 
 

I.L.Caragiale 

O  hermeneutică   
a  viziunii  sale estetice  
despre personajul comic 

 
 

 prezentare a concepției 
teoretice a lui Caragiale despre 
personajul comic trebuie legată 

în mod necesar de părerile și convingerile 
sale referitoare  la artă  în general și  la 
arta teatrală, în special. 

Ideile sale estetice n-au constituit 
obiectul unui sistem teoretic propriu-zis  
și,  în afară de câteva articole în care 
autorul dezbate cu intenție expresă 
probleme de teorie sau artă literară, ele 
sunt împrăștiate în note, comentarii, 
cronici, trimiteri bibliografice. Articolele 
în care dezbate probleme teoretice și 
viziunea aplicată asupra artei 
spectacolului teatral sunt destul de 
puține: Câteva păreri, Oare teatrul este 
literatură?, Amatorul și artistul, Cercetare 
critică asupra teatrului românesc, Teatrul 
Naţional etc. Concepțiile teoreticianului 
sunt întregite,  materializate în mod 
magistral în opera artistului, operă 
consecventă pe tot parcursul ei cu 
viziunea despre arta spectacolului teatral. 
Cum concepția despre teatru în general și 
despre personaj în special nu poate fi 
decât una, o cercetare separată a ideilor 
teoretice și a transpunerii lor  în practica 
artistică izvorăște doar din rațiuni 
metodologice. 

Opera de artă pentru Caragiale 
înseamnă un act de comunicare, 
înseamnă a transmite un ce printr-un 
cum: „Principiul fundamental al artei în 
genere este intenția de a transmite o 
concepțiune prin mijloace convenționale 
de la om la om; încercarea de a realiza 
acea intenție constituie opera de artă; ori 
de ce fel ar fi concepțiunea […] ea merită 
să se arate lumii, numai să poată cum; și 
dacă poate cum trebuie, atunci se va 
impune înțelesului altor minți omenești. 
Aici stă rațiunea finală a artei umane: 
înțelesul omenescˮ(s.a.)6. 

În viziunea sa, nu poate exista 
niciodată o operă de artă adevărată, 
valoroasă, în afara talentului. Talentul 
este calitatea esențială a scriitorului 
care face opera viabilă: „Condiția 
esențială a operei de artă este insuflarea 
pe care nu i-o poate da decât talentulˮ.7  
Într-o formulare foarte concisă, el 
definește talentul ca fiind acea însușire a 
unora dintre scriitori de a îmbrăca în mod 
judicios, exact și expresiv o intenție: 
„Toți suntem iritabili, expresivi sunt 

                                                 
6 I.L.Caragiale, Opere, vol.4, ediție critică de Al.Rosetti, Șerban 
Cioculescu, Liviu Călin, cu o prefață de Silvian Iosifescu, 
E.S.P.L.A., București, 1965, p.315. Toate  trimiterile se fac la 
această ediție și la acest volum. 
7 Ibidem, p.60. 

O 
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numai uniiˮ8, iar „talentul este deci 
puterea de expresivitate ce o au îndeosebi 
unii, pe lângă iritabilitatea ce o au toțiˮ9 . 

Afișâdu-și disprețul față de 
învățăturile retoricii, Caragiale se 
declară adeptul unui singur stil, stilul 
potrivit (s.n.), prin care înțelege acel stil 
cu funcționalitate universală, indiferent la 
contexte și circumstanțe. Stilul potrivit 
este stilul „care le încape pe toate spre a 
se putea potrivi, după nevoie, la orice 
intențiuneˮ10.  Folosirea unui stil adecvat 
este semnul talentului, tot așa cum  
manierismul în literatură implică automat 
lipsa de talent. Pentru a fi un autor 
talentat trebuie „să ai mânăˮ, căci „se 
găsesc totdeauna oameni care cred că 
succesul se datorește manierii, nu 
mâiniiˮ11. 

Caragiale face delimitarea netă între 
teatrul considerat ca artă autonomă, ca 
artă a spectacolului adică, și textul 
dramatic aparținând genului literar 
dramatic, pe care, de altfel, nici nu-l 
recunoaște ca gen literar. El face o 
adevărată demonstrație, cu argumente 
clare și coerente în celebrul articol Oare 
teatrul este literatură?, articol evident cu 
scop polemic chiar din configurația 
titlului, în care stabilește cu precizie, 
rigoare și o mare siguranță în 
argumentare asemănările și deosebirile 
dintre teatru și literatură. Pe când 
literatura are un caracter reflexiv, teatrul 
prezintă un caracter profund constructiv, 
astfel încât el se aseamănă mai mult cu 
arhitectura: „Teatrul este o artă 
constructivă, al cărei material sunt 
conflictele ivite între oameni din cauza 
caracterelor și patimilor lor. Elementele 
cu care lucrează sunt chiar arătările vii și 
imediate ale acestor conflicteˮ12. Faptul că 
teatrul se încadrează în categoria artelor 
reprezentative îl determină pe dramaturg 
„nu la a gândi ceva, ci la a arăta cevaˮ 

                                                 
8 Ibidem, p.37. 
9 Ibidem, p.39. 
10Ibidem, p.46. 
11Ibidem, p.395. 
12Ibidem, p.316. 

(s.n.) 13. Caragiale recomandă cu  
insistență echilibrul dintre vorbă și 
faptă: „Când Othello turbă de  închipuita 
trădare și se plimbă de acolo până acolo 
ca o fiară nebună, mai are vreme să țină 
discursuri?ˮ14. Antidiscursiv, adept al 
limbajului gesturilor și al acțiunii, el vrea 
să surprindă însușii ritmul vieții: 
„Ritmul, iată esența stiluluiˮ15 (s.n.). Cât 
de modernă este această idee, putem 
constata, asociind-o observației 
teoreticianului și esteticianului Tudor 
Vianu: „Poezia dramatică dezvoltă 
facultatea graiului omenesc de a înfățișa 
acțiuni, adică lucruri care se petrec în 
timp. Prin urmare, energia verbului este 
extrasă și dezvoltată în poezia 
dramaticăˮ16(s.n.). 

În realizarea personajelor sale, 
Caragiale pleca de la faptul evident că 
defectele și calitățile umane sunt 
universal-valabile, iar oamenii sunt peste 
tot la fel. Cu toate acestea, personajul 
pentru a primi atributele vieții, trebuie să 
prezinte trăsături particulare și de o mare 
concretețe, care să-l individualizeze, să-l 
facă astfel de neconfundat, adăugându-i o 
notă originală,  un gest,  un tic: „Bine- 
omu-i om  oricând  și oriunde; dar și Stan, 
ca și Bran, e om;  cu toate acestea, și la 
chip, și la stat, și la port, unu-i Stan și altu-
i Bran, fiecare cu chipul lui, cu statul lui, 
cu portul luiˮ17.  

Personajul dramatic trebuie înfățișat  
ca  trăind adânc implicat  în  lumea  sa,  în 
realitatea sa,  mișcându-se  cu naturalețe 
și dezinvoltură. Manifestându-și refuzul 
față de retorismul și discursivitatea 
teatrului hugolian sau schillerian, 
dramaturgul nostru e de părere că aceste 
piese „îndoapă publicul cu un optimism 
tendențios, revoltător, arătându-i o 
galerie de păpuși- lipsite de atributele 
fatale ale vieții reale […] care toate 
vorbesc într-un lirism trandafiriu, 

                                                 
13Ibidem, idem. 
14Ibidem, p.40. 
15Ibidem, p.48. 
16T. Vianu, op. cit., p.131. 
17 I.L.Caragiale, op. cit., p.137. 
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insuportabil, fiind false și indigesteˮ18, 
altfel spus, caracteristica lor evidentă este 
artificialitatea.  

Într-o perioadă în care pe tărâmul 
artei teatrale, al literaturii, domnea 
confuzia între valoare și nonvaloare, între 
concepte, Caragiale se dovedește un 
rafinat spirit disociativ: „Ceea ce se 
cheamă în franțuzește drôle nu va să zică  
comic și nici caricatura nu înseamnă 
tipˮ19. 

Personajele pe care le numim astăzi 
secundare sau cele episodice erau pentru 
Caragiale la fel de importante ca cele 
principale: „[…] și rolele de a doua și a 
treia mână să se arate ca făcând parte vie 
din comedieˮ20.  Se știe  ce importanță 
acorda  autorul  numelor  personajelor,  
alcătuind  liste  întregi  cu nume de  
persoane.  Pentru el,  numele avea o 
contribuție substanțială în sporirea  
efectului  comic: „Închipuiți-vă într-o 
comedie modernă la noi un tip de bețivan, 
bătăuș de alegeri, care s-ar numi pompos 
Mihai Viteazul!ˮ21. 

Criteriul de apreciere a operei de artă, 
a personajului comic în ultimă instanță, 
capătă o exprimare originală, tipic 
caragialiană: „Îl prinde sau nu-l prinde- 
iată  două expresiuni populare românești 
foarte ciudate, în cari încape tot înțelesul 
frumosului; în ele se cuprinde tot ce poate 
cineva spune asupra artei, asupra 
talentului și a stiluluiˮ22. Formula îl prinde 
sau nu-l prinde trimite în primul rând la 
calitatea personajului de a fi natural sau 
artificial și înseamnă într-o traducere care 
nu se îndepărtează de gândirea sa  
estetică, armonizarea intențiunii 
artistului cu haina expresivă în care se 
îmbracă aceasta. Artist de o mare 
luciditate, Caragiale își dă seama că 
intenția nu poate fi niciodată acoperită pe 
deplin, decât la modul ideal, adevăratul 
scriitor vrând să-și comunice în mesajul 

                                                 
18 Ibidem, p. 167. 
19 Ibidem, p. 128. 
20 Ibidem, p. 143. 
21 Ibidem, p. 185. 
22 Ibidem, p. 58. 

său întreaga gândire și simțire. Astfel, 
rezultatul este spectaculos, consideră 
dramaturgul ironic și malițios: „Într-un 
cuvânt, artistul vrea să comunice tot și 
obține puțin, pe când amatorul vede că 
obține mai mult decât voiaˮ23. 

Atitudinea lui Caragiale împotriva 
mistificărilor, a nonvalorii, a plagiatorilor, 
a imposturii în artă, este vehementă și 
capătă nuanțe radicale. În această cheie 
trebuie înțeleasă și critica adusă 
discursivității și beției de cuvinte, înfierate 
și de Titu Maiorescu, spiritus rector al 
Junimii. Acestei stări de lucru din câmpul 
literelor românești, Caragiale îi opune 
echilibrul, cumpătarea și întoarcerea 
la realitățile naționale, în dorința de 
eliminare a formelor fără fond: „Poți pune 
să declame pe toți eroii generoși, toți 
martirii […], toți intriganții mizerabili, 
toate femeile sublime sau infame-
degeaba: dacă nu te prinde, nu te prinde 
(s.a.)ˮ24. 

Concepția lui Caragiale despre piesa 
de teatru, în general, și despre personaj, 
în special, se organizează în jurul ideii de 
dinamism. De aceea insistă pe aportul 
mișcării, al acțiunii, al ritmului: „Dar 
drama ce e? Este romanul în acțiuneˮ25. 
Acțiunea, mișcarea, fiind esențiale în 
teatrul de bună calitate, scriitorul, ca și 
actorul trebuie să simtă ritmul interior și 
să-și modifice mijloacele odată cu 
schimbarea acestui ritm: „Eu voi s-auz 
pocnetul paharului spart în capul lui Paul. 
Mă smulgi de lângă el printr-un marafet 
uzat; îmi oprești brutal o mișcare 
pornităˮ26. 

Personajele, odată create, este de 
părere Caragiale, trebuie lăsate să iasă în 
lume, capătă independență. Numai în 
acest fel ele pot crea iluzia realității, 
acesta fiind, de altfel,  scopul ultim al 
artei, deci și al literaturii. Dramaturgului 
nu-i rămâne decât „să se retragăˮ. Acest 

                                                 
23 Ibidem, p. 80. 
24 Ibidem, p. 60. 
25 Ibidem, idem. 
26 Ibidem, p.52. 
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lucru îl reproșează lui Victor Hugo sau lui 
Friedrich Schiller „În fine, bietele 
persoane, bune-rele, cum ar fi,                    

în loc să facă necontenit ce i-ar 
îndemna  firea lor, sunt osândite să spună 
mereu ceea ce le suflă autorul”27. Astfel, 
primele sunt ființe vii, iar celelalte sunt 
ființe artificiale, la primul autor fiind 
îndreptățiți să vorbim de stil, pe cănd la 
celălalt doar de manieră (s.n.) . Ideea 
independenței personajelor după ce 
dramaturgul le-a creat și le-a dat drumul 
în lume este surprinzător de modernă și 
actuală. A făcut carieră și s-a răspăndit în 
toată literatura europeană odată cu 
scriitorul italian Luigi Pirandello, autorul 
celebrei piese Sei personaggi in cerca 
d’autore (Șase personaje în căutarea unui 
autor). 

Este neîndoielnic faptul că în 
momentele când își concepea  viitoarele 
personaje, Caragiale le vedea deja 
mișcându-se și jucănd pe scenă, 
consecvent cu ideea superiorității lui a 
face față de a spune. Importanța 
acordată jocului actorilor este esențială, 
de multe ori o bună evoluție a actorilor 
fiind capabilă să salveze o piesă de 
calitate îndoielnică. Pentru ca o piesă să 
fie bună, să aibă atributele artei 
adevărate, trebuie să se producă 
armonizarea „concepțiunii” (care 
aparține dramaturgului) cu 
„execuțiunea” (care aparține actorilor). 

Rolul actorilor, este de părere 
Caragiale, este de multe ori mai important 
decât piesa în sine „Nu teatrul în care se 
joacă bune piese e un teatru bun; bun 
teatru este acela în care se joacă piesele 
bine”28 (s.a.). Pentru spectator, receptorul 
în actul de comunicare, este de preferat o 
piesă slabă jucată bine, decât o piesă 
genială jucată foarte prost „Executarea 
bună a unei comedii slabe poate s-o scape, 
iar o executare slabă poate face să cază 
cea mai importantă piesă. Fără îndoială, 
cine zice teatru bun vrea să zică actori 

                                                 
27 Ibidem, p.42. 
28 Ibidem, p. 354. 

buni”29. Actorul trebuie să combine 
munca asiduă cu talentul, spontaneitatea 
cu inteligența artistică, însă, în primul 
rând, actorul trebuie să fie un 
instrument fidel al spiritului său 
„Interiorul artistului-acolo stă chestiunea 
cea mare”30. Actorul, deși trebuie să joace 
cu mare pasiune, trebuie să fie stăpânul 
acestei pasiuni, să și-o domine, el fiind în 
același timp și instrument, dar și 
executant „executantul e sufletul, 
instrumentul este corpul”31. Idealul în 
artă este ca aceste două elemente să-și 
corespundă unul altuia, să se armonizeze 
„Un Paganini e foarte încurcat cu o vioară 
de la Moși, și un Stradivarius rămâne ca o 
vioară de la Moși dacă a picat în mâinile 
unui ageamiu. Un Stradivarius în mâna lui 
Paganini-iată norocul, și fapta norocului 
în artă se numește minune”32. Jocul 
actorilor trebuie să fie scânteietor, cu 
mult nerv, dar fără să-și piardă 
naturalețea și echilibrul. De la Caragiale 
ne-a rămas o descriere memorabilă 
despre felul cum trebuie să evolueze pe 
scenă actorii „Actorul, actorii, când ies pe 
scenă, trebuie să fie niște posedați, să aibă 
pe dracu-n ei prin ochi, prin sprâncene, 
prin gură, prin vârful degetelor, prin toți 
porii, să scoață pe dracul acela și să-l 
arunce asupra publicului. O clipă să nu-l 
ierte pe publica-și veni în fire și a-și da 
seama de ce vor cu el să-l ia repede, să-l 
zguduie, să-l amețească, să-l farmece, să-l 
aiurească, să-l smintească…”33. 

Fire lucidă, de o mare inteligență 
artistică, era conștient că opera perfectă și  
jocul  perfect sunt doar aspirații ideale și 
nu pot exista în realitate, iar rolul criticii 
trebuie să fie semnalarea acestor 
imperfecțiuni pentru a fi corectate și 
eliminate: „Chestia în artă nu stă în 
atingerea absolutei perfecții, ci într-o 
relativă lipsă de imperfecțiuni. Și tocmai 
aici stă rolul criticei: să semnaleze 
                                                 
29 Ibidem, p. 355. 
30 Ibidem, p. 169. 
31 Ibidem, p. 389. 
32 Ibidem, p. 390. 
33 Ibidem, p. 399. 
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imperfecțiile și să recomande eliminarea 
lor, dacă lucrul este cu putințăˮ34. 

 Impresia de naturaleţe și 
spontaneitate ce se  degajă din comediile 
lui Caragiale este rezultatul unui 
chinuitor efort de prelucrare, de 
corectare  şi de finisare, astfel încât 
impresia de  naturaleţe şi rafinament 
artistic este produsul unei  îndelungate şi 
chinuitoare trude artistice. „Dorinţa de a 
depăşi retorica, pe care o vedea 
compromisă prin faptul că a abandonat 
principiul adecvării, a făcut din Caragiale 
primul nostru  poietician, atât în planul 
teoriei cât şi în acela al producţiei 
literare”, observă  în studiul său35 Al. 
Călinescu. 

Conturând elementele unei poetici 
originale, I.L. Caragiale, fără a exclude 
importanța reflectării realității în 
spiritual realismului, accentuează asupra 
primatului subiectivității scriitorului : „Ia 
s-o luăm aşadar liniştit, băbeşte. Mă rog, 
ce este o operă de artă? Este răsfrângerea 
unei vedenii personale; este, în semne 
înţelese de spiritul omenesc, icoana 
închipuirii unui spirit omenesc.”  
Fragmentele de realitate observate de 
autor sunt prelucrate în laboratorul  
artistic personal, îmbrăcând o haină 
confecționată în viziune proprie. 

Într-o frază pe care o considerăm 
emblematică pentru efortul său de a 
înțelege până la capăt și în cele mai mici 
amănunte procesul creației, efortul 
creator, esența operei de artă, Caragiale 
își exprima într-o manieră plastică și 
expresivă crezul artistic: „A crea- a apuca 
din haosul inform elemente brute, a le 
topi împreună şi a le turna într-o formă, 
care să  îmbrace  o  viaţă ce se 
diferenţiază într-un chip absolut hotărât 
de tot ce nu este ea- aceasta este puterea 
naturii şi a artistului. Şi această putere la 
artist o numim talentˮ36. 

                                                 
34 Ibidem, p. 166. 
35Alexandru Călinescu, Caragiale sau vârsta modernă a 
literaturii, Editura Albatros, Bucureşti, 1976, p. 59. 
36 I.L.Caragiale, op. cit., p.38. 

Acesta a fost, înfățișat în liniile sale 
succinte, un tablou al ideilor teoretice 
caragialiene despre arta teatrală, despre 
personajul dramatic și despre jocul 
actorilor. Prin contribuția substanțială 
adusă la delimitarea și clarificarea unor 
probleme de estetică a artelor în general 
și a teatrului în special, el își relevă 
complexitatea personalității sale, vocația 
de scriitor, om de teatru, actor, critic 
de artă dramatică. Puțini sunt scriitorii 
care, asemenea lui I.L.Caragiale, au aplicat 
în practica artistică ideile și convingerile 
teoretice într-un mod atât de convingător 
și de consecvent. Cei care l-au cunoscut în 
epocă (și avem multe mărturii), dar și 
posteritatea critică au fost impresionați 
de conștiința sa artistică, veșnica sa 
nemulțumire, bătălia cu Verbul: 
„Conștiința artistică a lui Caragiale a fost 
una dintre cele mai scrupuloase pe care le 
putem semnala în literatura noastră”37. 

 
 

Perenitatea lui Caragiale și a 
personajelor sale 

                                               
 Am preluat termenul de perenitate 

de la  un fin  și pasionat cercetător întru 
Caragiale, Ștefan Cazimir, cel care și-a dat 
seama primul că utilizarea în exces a 
sintagmelor  actualitatea lui Caragiale sau 
Caragiale-contemporanul nostru nu poate 
aduce niciun serviciu operei pe tărâm 
estetic, ba din contra: „A invoca obsesiv 
actualitatea înseamnă totuși o falsificare a 
perspectivei. Se sugerează, involuntar, un 
provizorat, o maladie, o stare de criză. 
Este ca și cum am spune: e actual azi, dar 
n-a fost ieri sau nu va fi mâine. Astfel 
stând lucrurile, e mai potrivit să vorbim 
nu despre actualitatea lui Caragiale, ci 
despre perenitatea lui, care este de același 
tip cu perenitatea Partenonului sau a 
Glossei lui Eminescuˮ, a declarat Ștefan 

                                                 
37 T. Vianu, I.L.Caragiale, în vol. Istoria literaturii române 
moderne, Editura M.Eminescu, București, 1985, pp. 238-245. 
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Cazimir, într-un interviu acordat Agerpres 
în anul aniversar 2012.  

 Tot el observa că în ultimii ani, lumea 
este mai preocupată de actualitatea lui 
Caragiale decât de arta lui. Excesul de 
articole, comentarii, chiar cărți despre 
problema actualității lui Caragiale și a 
personajelor sale nu poate face decât 
deservicii unei creații monumentale, fapt 
observat și de Nicolae Manolescu: 
„Actualizarea forțată din comentariile 
ultimelor decenii nu îl apropie pe 
Caragiale de noi, ci îl îndepărtează de el 
însușiˮ( Nicolae Manolescu, Din nou 
despre Caragiale, în România literară, nr. 
11/2012). De altfel, Manolescu se 
pronunțase în această problemă și cu un 
deceniu mai înainte: „Atâtea replici din 
Caragiale se potrivesc la situații actuale și 
ne vin pe limbă tocmai pentru miezul și 
actualitatea lor […] În ce constă 
actualitatea, nu e greu de observat. Uitați-
vă în jur, deschideți televizorul, răsfoiți 
presa, ciuliți urechile și-i veți 
recunoașteˮ( Nicolae Manolescu, Între 
actualitate și actualizare, în România 
literară, nr.4/2002. 

În legătură cu problema pusă în 
discuție, considerăm necesar apelul la un 
nume notoriu, Hans Robert Jauss, 
conducătorul Școlii de la Konstanz, cel 
care a adus, într-un fel, o soluție de 
clarificare privind interpretarea unei 
opere literare peste timp, adică în 
diacronie. El a introdus în ecuația lecturii 
câteva concepte, precum orizont de 
așteptare și  distanțare estetică. O operă 
devine desuetă, depășită, fără valoare, în 
momentul când se produce o ruptură 
între conținulul acelei opere și orizontul 
de așteptare al publicului din  momentul 
receptării. Prin orizont de așteptare, el 
înțelege un sistem de referințe care 
determină experiența unui public 
receptor la un moment dat. Astfel, 
finalitățile  receptării pe care ni le  
propune Jauss ar fi:  o cercetare istorico-
literară repetată a operei în momente 
diferite, deplasarea accentului dinspre 

creație către interpretare, realizarea unei 
istorii hermeneutice a acelei opere. 

 În concepția sa, dacă un scriitor care 
aparține unui context istoric, social și 
cultural, reușește să impresioneze și în alt 
context, să facă adică textul viabil, atunci 
respectivul scriitor este unul valoros și a 
produs fenomenul schimbării de orizont 
sau supraviețuirea acestuia în diacronie. 
Este și cazul comediilor caragialiene? 
Oricum, teoria receptării propusă de Jauss 
este considerată ca valabilă, s-a impus 
treptat și are, iată, mare legătură cu 
personajul comic al lui Caragiale: „A râde 
de eroul comic se poate deseori 
transforma în a râde alături de el […]. 
Constatarea e valabilă într-o măsură 
sporită în legătură cu cele trei funcții mai 
sus amintite: destinderea, protestul și 
solidarizarea, pe care le poate îndeplini 
atât râsul detașat, cât și râsul participativ 
ˮ (H. R. Jauss, Experiență estetică și 
hermeneutică literară, Editura Univers, 
București, 1983, p. 306). 

Teoriile lui Jauss funcționează foarte 
bine nu numai în exemplele date de el din 
literatura europeană, ci și în cazul operei 
lui Caragiale. Eugen  Simion, cel care  are 
o contribuție fundamentală în reluarea și 
publicarea integrală a tuturor 
producțiilor lăsate de Caragiale, aducea în 
atenția contemporanilor aventura 
receptării acestuia și invoca atitudinea 
critică a grupul de intelectuali români 
interbelici autoexilați în Franța 
(Constantin Noica, Petre Pandrea, Emil 
Cioran, Mircea Eliade), care erau convinși 
că „din pricina zeflemelei sale, noi, 
românii, nu avem acces la metafizică și că 
personajele sale au creat un model 
(negativ) care ne urmărește și azi în toate 
domeniile vieții sociale și moraleˮ(Eugen 
Simion, Caragiale și lumea românească, în 
Caiete critice, Editura Fundația Națională 
pentru Știință și Artă, nr. 6/2012, p. 9). 

 Peste câțiva ani, Mircea Eliade își va 
revizui poziția destul de radical, într-un 
studiu publicat în revista Luceafărul  în 
1948, considerându-l pe Caragiale pe o 
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poziție egală cu a lui Eminescu, ca fiind 
două fețe diferite, la fel de valoroase, ale 
spiritualității românești: „Căci, în fond, 
este limpede că atât poziția reprezentată 
de Caragiale, cât și cea reprezentată de 
Eminescu, aparțin într-o egală măsură 
fenomenului românesc […]. Fără voia 
noastră, Mitică a lui Caragiale face parte, 
cu aceeași autenticitate și aceeași vigoare, 
din spiritualitatea românească la fel ca 
Dionis sau Ion al lui Rebreanuˮ( Mircea 
Eliade, Două tradiții spirituale 
românești,apud Eugen Simion, art. cit.,p. 
11).  

S-a făcut și continuă să se facă, din 
păcate,  o confuzie flagrantă, regretabilă,  
între universul real (societatea de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea) și universul 
fictiv (lumea ce populează operele 
caragialiene). Furați de pasiunea de a 
demonstra o ipoteză sau alta, criticii 
literari mai vechi sau mai noi amestecă 
perspectivele, criteriile pe care le avem în 
vedere când discutăm comediile lui 
Caragiale sau personajele sale.  Nici măcar 
nu este de mare mirare, întrucât 
personajele  par mai reale decât cele din 
realitate- aici, printre altele,  stă valoarea 
și măreția lui Caragiale. În ce ne privește, 
considerăm  că opera trebuie analizată 
după criteriul estetic, iar receptarea ei 
după acest criteriu face dovada înțelegerii 
ei în profunzime, dovada despărțirii 
apelor. De ce există o atitudine atât de 
ostilă față de lumea lui Caragiale? Există o 
multitudine de răspunsuri la această 
întrebare, dar noi ne raliem opiniei lui Al. 
Paleologu: „De aceea există la noi, 
manifestată fie direct, fie disimulat, dar 
tenace, atâta ostilitate față de Caragiale, 
abisalul Caragiale, geniul inteligenței 
radicale, cel mai eficient dintre marii 
români demascatori ai 
Prostieiˮ(Alexandru Paleologu, Comicul și 
zeflemeaua,în vol. Despre lucrurile cu 
adevărat importante, ediția a II-a, Editura 
Polirom, Iași, 1998, p.8). 

O afirmație  a lui Ştefan Cazimir 
referitoare la abundența de studii și 

articole despre Caragiale rămâne  
memorabilă  (semn al celor aleși), anume 
că niciodată nu vom izbuti să-l epuizăm 
pe Caragiale. El este acela care 
întotdeauna ne va epuiza pe noi. 

N. Iorga a fost cel dintâi  (geniile se 
recunosc între ele) care a făcut referire 
fără drept de tăgadă la conștiința artistică 
exacerbată și talentul nativ de caligraf al 
lui Caragiale: „Cântărea de o sută de ori 
cuvântul pe care-l cobora pe hârtie într-o 
caligrafie perfectă, pe care-l cetea cu o 
dicţiune fără greş, pentru a-l distruge la 
cea mai slabă îndoială despre adevărul 
corespondenţei lui cu ideea sa ori cu 
armonia operei. Un condei mai stăpânit n-
a existat vreodată, nici aiurea, şi rareori 
un creator mai mare a nimicit cu mai 
multă pasiune opera sa pentru că nu 
corespundea celor mai nobile intenţii 
artistice"( Valeriu Râpeanu, Anul 
Caragiale. Un scriitor de geniu. Permanent 
şi nemuritor, în Curierul Național, 
14.08.2012). Eminescu și Caragiale 
(denumit de contemporani moș Virgulă) 
au fost cele mai mari și exigente 
conștiințe critice ale secolului al XIX-lea, 
ridicând responsabilitatea scriitorului 
față de cuvântul scris la standarde încă 
nedepășite. 

Faptul că opera sa transmite 
semnificatii generale și valori estetice 
caracteristice scriitorilor clasici, precum 
spiritul critic, măsura în toate, armonia 
dintre intențiune și execuțiune, echilibrul 
compozitiei, importanța acordată sensului 
etic și estetic al artei,  arta de a crea 
modele, toate acestea constituie și 
argumente ale perenității sale, alături de 
componenta realistă prezentă în fibra 
intimă a scriitorului.  

„Prin Caragiale, îmi permit să adaug, 
am devenit cu toţii mai îndrăzneţi, mai 
lucizi, poate chiar mai deştepţi. Am 
învăţat să deosebim mai bine esenţa de 
aparenţă, fiinţa de mască, adevărul de 
minciună. Felul nostru de a privi în jur şi 
în noi înşine a devenit mai adînc şi mai 
sever. Această acţiune modelatoare se va 
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exercita şi în viitor. Anul Caragiale s-a 
încheiat, mileniul Caragiale continuăˮ -
afirma Ștefan Cazimir (File dintr-un jurnal 
de bord, în România literară, nr.9/2003). 
Ceea ce domină în amintirile contempo-

ranilor și se detașează și din paginile 
critice este imaginea omului-spectacol 
și imaginea lumii ca teatru, a lumii ca 
spectacol neîntrerupt. 

 
 

 
Năframa Veroncăi 
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Nicoleta VASILOIU 
 
 
 
 

Poezia ca 
esență a 
purității 
la Ion Barbu și 
Constantin Brâncuși 

  
 

xponentul cel mai de seamă din 
literatura română al unei poezii 
pure a fost Ion Barbu. Mallarmé 

propusese primul o asemenea țintă 
pentru lirica modernă, urmat de 
discipolul său, Paul Valéry, acesta reușind 
să familiarizeze conștiința literară a 
secolului al XX-lea cu termenul. Poezia 
este chemată să-și găsească propria 
natură, nealterată, singulară, golită de 
orice date cotidiene. Poezia va putea să 
devină pură doar în momentul când va fi 
pe deplin liberă spiritual. Pentru a se 
ajunge la acest scop, materia primă,  care 
constituie limbajul, trebuie să nu mai 
ființeze, deci limbajul să nu mai aibă 
funcția lui de comunicare, bazată pe 
sensuri noționale și legături sintactice 
logice. În schimb, trebuie activate virtuțile 
ascunse, strict sugestive.  

Matematician de profesie, Ion Barbu 
va face analogii, va scrie „pur”, încât va 
atrage atenția lui Lovinescu, acesta fiind 
bucuros să scrie: „Sburătorul își face o 

cinste deschizându-și coloanele acestui 
nou poet, căruia i-am dat numele de Ion 
Barbu. Nimănui nu-i va scăpa viziunea 
genetică, lapidaritatea concepției și a 
expresiei, sobrietatea relativă a acestui 
tânăr, care ne evocă în versuri frumoase 
și reci poezia forțelor naturii, a materiei 
inerte, a prefacerii universale și a 
misterelor germinației. Prin vigoarea 
geometrică și noutatea concepției, cât și 
prin stăpânirea formei pietroase, 
literatura română s-a îmbogățit cu un nou 
talent…”.38 

 
„Actul clar de narcisism ca semn al 

minții” trebuie să instaureze în poezie, 
după opinia lui Barbu, acea lume 
purificată până a nu mai oglindi decât 
figura spiritului nostru. Un asemenea 
lirism absolut este o tentație supremă și 
irealizabilă, dar din năzuința poetului s-a 

                                                 
38 Lovinescu, E., apud Crohmălniceanu, O. – Literatura română 
între cele două războaie, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 
1974, p. 457 

E 
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născut un nou teritoriu liric: interreg-
nurile, popasul insolit în zonele de trecere 
între naturi diferite. Acestea sunt văzute 
ca niște puncte critice, din care poetul 
poate porni spre întregirea existenței prin 
intermediul unor viziuni paradisiace. 
Narcisismul barbian cere configurarea 
unor plăsmuiri purificatoare, stagnante, 
sterilizate de orice infuzie a afectului, care 
ar duce la ciclu și la alterare. De aici, mitul 
increatului – topos polarizant al întregii 
poezii. Increatul este punctul critic, 
spațiul limită, derivând în creația 
barbiană din obsesia anihilantă a purității.  

Celălalt ax, opus, al poeziei lui Barbu 
este obsesia solarității, înțeleasă ca 
supremă Nuntă. Este vorba despre o 
dualitate romantică exemplară: pe de o 
parte, există tentația obsedantă a 
purificării care implică stagnarea, 
nenuntirea, rămânerea eternă la stadiul 
de increat, iar pe de altă parte, există 
dorința trăirii, a nuntirii prin epuizarea 
solară a ciclului vital. Metafizica poetică a 
lui Barbu se va desfășura între acești doi 
poli – nuntă și increat –, dezvoltând o 
simbolistică originală. 

 
 Nunta posedă, în cosmologia 

barbiană, o puritate absolută doar atunci 
când nu se determină, când nu are o 
finalitate precizată.  Această „nuntă” se 
petrece într-un spațiu ideal, infinitezimal, 
în lumea „existențelor embrionare”, o 
lume care pare suficientă sieși. Barbu 
recunoaște caracterul utopic când este 
deconectat de restul universului. 
Infinitezimalul presupune cu necesitate 
finitul, trecerea la limită, saltul din lumea 
germenilor în lumea exterioară, dată 
omului. Omul sesizează puritatea absolută 
a infinitezimalului, dar el trăiește în 
lumea existențelor finite, determinate. 
Infinitul şi infinitezimalul nu sunt 
sesizabile decât prin finit.   

În această dureroasă contradicție a 
spiritului, Ion Barbu vede însuși păcatul 
existenței umane. Cosmologia barbiană 
oferă o interesantă replică dogmei 

religioase a „păcatului originar”. Gustând 
fructul oprit, mărul cunoașterii, omul a 
trecut, în concepția creștină, din stadiul 
paradisiac în stadiul frământărilor 
distrugătoare ale spiritului. Dintotdeauna, 
chiar și în Biblie, inteligența omenească 
are virtuți demonice.    

 
Păstrând o serie de nuanțe din această 

dogmă, Barbu construiește o viziune 
schimbată în substanță, în sensul că însăși 
viziunea păcatului are un caracter 
raționalist, de ordinul dialecticii spiritului. 
Lucid în privința inevitabilului „păcat” din 
lumea reală, poetul va propune în 
cosmologia sa o schemă de convertire a 
„păcatului” în „nevinovăție”, a „impurului” 
în „pur”. Convertirea se petrece exclusiv 
pe planul sugestiei poetice și nu în 
realitate. De aceea, deși Ion Barbu 
construiește viziunile paradisiace, el se va 
apleca asupra increatului. Viziunea 
barbiană asupra increatului capătă o 
deplină conturare artistică în Oul 
dogmatic, poem ce posedă tulburătoare 
similitudini cu sculpturile lui Brâncuși 
(Începutul lumii și Noul născut). 

 
În Oul dogmatic, opoziția dintre 

existența vulgar-materială și existența în 
spirit este subliniată tranșant de la 
început: 

 
„E dat acestui trist norod 
Și oul sterp, ca de mâncare, 
Dar viul ou, la vârf cu plod, 
Făcut e să-l privim la soare!” 
 

Oul dogmatic este un ou-simbol, 
aparent asemenea celui sterp, oului roșu, 
de Paște. Oul dogmatic se obține din 
reflectarea oului sterp în lumea Oglinzii, a 
Jocului secund, de unde derivă 
asemănarea de aparență, dar deosebirea 
de esență. El este „dogmatic” pentru că 
oferă o nouă dogmă, replică a oului-
simbol al dogmei creștine și poate fi 
cunoscut doar prin situarea lui în „roata 
Soarelui”: 
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„Nevinovatul, noul ou, 
palat de nuntă și cavou.” 
 

El devine spațiul în care se săvârșește 
nunta. Misterul este aici atins, dar acest 
moment al atingerii sale coincide cu 
momentul morții sale, prin nașterea unei 
noi realități determinate, finite. Din acest 
motiv, palatul de nuntă al oului dogmatic 
este totodată și cavou. 

 
„Din trei atlazurie culcușul 
În care doarme nins albușul 
Atât de galeș, de închis 
Cu trupul drag surpat în vis.” 
 

Cele trei atlazuri reprezintă 
structurarea spațiului oului dogmatic, ce 
corespunde celor trei trepte ale 
cosmologiei barbiene. Sugestia poetică 
declanșată prin descrierea locului „nunții” 
este  de o ciudată senzualitate, transferată 
pe planul unei purități absolute în unirea 
albușului ce doarme: 

 
„Dar plodul? 
De foarte sus 
Din polul plus 
De unde  glodul 
Pământurilor n-a ajuns.” 
 

Expresia „de foarte sus” alăturată de 
imaginea lumii minuscule, în formă, a 
oului, dobândește un farmec inegalabil 
prin contradicție, transpunând în planul 
sugestiei poetice faptul geometric că, în 
raport cu structura infinitezimală a 
spațiului oului dogmatic, locul plodului 
este undeva „foarte sus”. 

 
Structura geometrică infinitezi-

mală permite descrierea măruntaielor 
lumii: 

 
„Precum atunci și azi întocmai 
Mărunte lumi păstrează dogma.” 
 

Oul dogmatic este o lume identică cu 
sine, în care devenirea, nunta, este infinit 
repetabilă, reliefându-se astfel o 
caracteristică esențială a liricii barbiene, 
remarcată de Petru Comarnescu încă 
înainte de apariția volumului Joc secund, 
într-o notă în care stabilește o interesantă 
apropiere Blaga – Barbu: „Ion Barbu 
trăiește ca geometrii de la început fiorul 
închiderii și proprietatea reîntoarcerii”.39 

 
După cum Blaga, în Trilogia 

cunoașterii, se despărțise declarat de 
dogma creștină, oferind o cosmologie 
nedogmatică, dar în care tenta mistică 
introdusă prin mitul central al Marelui 
Anonim este substanțial prezentă, tot 
astfel la Barbu, prin cosmologia Jocului 
secund, se află în opoziție față de dogma 
creștină și, în general, față de orice 
dogmă, cu deosebire că viziunea barbiană 
este, în coordonatele ei definitorii, mai 
raționalistă decât cea blagiană, fapt ușor 
de explicat prin prisma formației 
spirituale distincte a celor doi mari poeți 
români. 

 
Structurarea geometrică a spațiului 

oului dogmatic prezintă o importanță 
covârșitoare în înțelegerea cosmologiei 
Jocului secund. În Oul dogmatic apare 
cristalizată concepția barbiană asupra 
morții. Moartea este evocată cu neliniște 
înfiorată: 

 
„Și mai ales te înfioară 
De acel galben icusar, 
Ceasornic fără minutar, 
Ce singur scrie când să moară 
Și ou, și lume. Te-nfioară 
De ceasul galben, necesar …  
…………………………. 
A morții frunte – acolo-i toată…” 
 

Un destin implacabil impune 
împlinirea nunții în moarte. Moartea este 

                                                 
39 Comarnescu, P., apud Nicolescu Basarab – Cosmologia 
„Jocului secund”, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 
62 
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o fază necesară nunții, anume sfârșitul ei. 
Ea se va petrece în lumea Soarelui, ce este 
sediul cosmologic al Nunții desăvârșite. În 
acest fel se explică repetarea obsesivă în 
Oul dogmatic, dar și în întreg ciclul  Joc 
secund, a culorii galben, a aurului, semnul 
distinctiv al „curții Soarelui”. 

Omul însuși, purtător în sine al lumii 
oului dogmatic, va dispărea ireversibil. 
După cum există o infinită nostalgie a 
increatului, există totodată și o infinită 
nostalgie a morții: 

 
„Durata – înscrie-în noi o roată 
Întocmai – dogma.” 
 
Finalul poemului sintetizează 

concepția barbiană asupra increatului: 
 
„Îl lasă-n pacea întâie-a lui 
Că vinovat e tot făcutul, 
Și sfânt, doar nunta, începutul.” 
 

Impuritatea, vinovăția determinan-
tului, în opoziție cu puritatea 
indefinitului, a tinderii, este un laitmotiv 
de largă circulație. Hegel a cristalizat pe 
deplin această idee în sistemul său 
filosofic, iar Paul Valéry, de exemplu, o 
afirma explicit: „… l’univers est un défaut 
dans la pureté du non-être”.40 Morala, în 
sine, nu este nouă, însă ea își dobândește 
de fapt un conținut doar în atașarea sa de 
un anume sistem cosmologic. În acest 
sens, ideile barbiene sunt de un inedit 
total. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig. 1. Începutul lumii – sculptură, C. Brâncuși     

 

                                                 
40 Mincu, M. – Ion Barbu – Poezii, Editura Pontica, Constanţa, 
1995, p. 66 

Am menționat deja apropierea 
poemului Oul dogmatic de sculpturile lui 
Brâncuși. Versurile sunt, datorită 
conținutului lor intelectual-abstract 
deosebit de rafinat, de complex, aproape 
imposibil de vizualizat. În acest fel 
explicăm eșecul ilustratorilor poemelor 
barbiene, mai ales al poemului După 
melci. Cu Oul dogmatic se produce un 
miracol aproape, spiritul brâncușian 
întâlnindu-se cu cel barbian în cristalizări 
identice în esență, distincte doar în 
întruchiparea lor formală, în vers și în 
marmură. Subtila geometrie comună a 
făcut, poate, posibilă coincidența. 
Analogia începe chiar de la contururi. 
Alegerea formei ovale, atât în Oul 
dogmatic, cât și în sculpturile Începutul 
lumii și în Noul născut, sugerează 
neliniștea, instabilitatea existente chiar în 
esențe pure. Extrema esențializare a 
sculpturii brâncușiene permite adâncirea 
analogiei. Și în Noul născut și în Oul 
dogmatic există un plod la polul plus și se 
prefigurează un drum al nunții. 
Sculpturile brâncușiene sunt ca un strigăt 
al purității absolute în obscuritatea 
inexistentului, o manifestare vizuală a 
nunții. Nostalgia, nelipsită de accente de 
înfiorare tragică, unită însă cu seninătatea 
profundă pe care o conferă întotdeauna 
cunoașterea, împlinește apropierea 
poemului barbian de sculpturile lui 
Brâncuși. 

 

 
 Fig. 2. Nou Născut – sculptură, C. Brâncuși 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 

Psihanaliza înțeleptului  
 

«Atâta vreme cât nu știi 
acest secret murind și renăscând, 

nu vei fi decât un călător obscur 
pe acest întunecat pământ. 

Nu’l încredința decât înțelepților,  
căci mulțimea a râs de-aceste lucruri: 

Aș vrea să celebrez doar ce e viu 
Și cine nu să se dăruiască morții.» 

Goethe 
 

elația conștientă a lui Jung cu 
alchimia a început de la vârsta 
de șaisprezece ani, într'un 

moment de criză existențială și spirituală, 
atunci când mama sa, o persoană foarte 
specială, i-a spus că trebuie să citească 
Faust de Goethe. A descoperit astfel un 
om care a acceptat diavolul și puterea 
răului. E normal ca la acea vârstă să nu 
sesizeze elementele alchimice pe care 
lecturile din operele anticilor și Evului 
Mediu i le-a revelat, reușind să înțeleagă 
opus alchymicum din opera lui Goethe, 
cuprinsă în întregime de misterul nunții 
alchimice. Studiindu'l pe Jung, m'am 
întors la Faust, al cărui nume strălucește 
și ne face să visăm. Ce-ar trebui să 
înțelegi, cititorul meu, e faptul că acest om 
e un de știință, un înțelept, un alchimist 
care, într'o seară încheie un pact cu 
diavolul care îi permite să 
supraviețuiască, să întinerească, să 
posede tot ceea ce râvnise: cunoaștere, 
bogăție, dragoste.Vei spune că e 
asemenea mirajului din deșert, un vis. Dar 
care este gajul acestui pact? În schimbul 
bogăției sale, cel mai adesea materială, 
mai rar spirituală, omul trebuie să-și 
vândă sufletul diavolului (element 
imaterial, invizibil, mai mult decât o 
umbră). O schimbare absurdă, ce este 
sufletul, ce este o umbră? Am expus în 
multe prelegeri răspunsuri despre 

acestea. Cei care acceptă existența umbrei 
pentru materie și a sufletului nonmaterial 
individualizat în structura ființelor știu că 
acesta e nemuritor și lipsindu-te de el 
înseamnă renunțarea la propria 
personalitate pentru eternitate. Ceilalți 
s'ar întreba, referindu'se la această 
nebunie, cum să vinzi inexistentul? Dar, 
ceea ce pare o poveste este tragedia 
omului care se alătură diavolului, oponent 
al lui Dumnezeu. Înțelegerea diferenței 
dintre bine și rău a început prin gestul 
Evei de a se înfrupta din rodul copacului 
edenic. Mortalitatea și veșnicia s'au opus 
din același moment, sufletele cuplului 
primordial primind înveliș de carne și 
exilat din Rai. Nu trebuie să uităm că de 
aici începe căutarea acelui loc de 
îndestulare și echilibru, noi înșine 
devenind călători pe viață și în multiplele 
noastre vieți. 

Personajul lui Faust, se pare, a existat 
într'adevăr, mitul bazându-se pe fapte 
reale. Faust s'a născut  în 1488, probabil 
în Knittlingen sau Kundling, lângă Bretten 
în Württemberg și a murit în 1539 sau 
1543. Numele său complet este Georg 
Sabel (Sabellicus), poreclit Junior Faustus. 
A fost maestru universitar în 1507, 
licențiat în teologie în 1509, profesând la 
facultatea de filosofie la Heidelberg. Era 
un om foarte talentat, cărturar prin 

R 
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cunoștințe, dar, de asemenea, recunoscut 
ca un om leneș, bețiv și hoț. Datorită vieții 
sale agitate este exclus din învățământ și 
este forțat să plece din oraș în oraș. Face 
pact cu diavolul, își numește câinele 
Prestigiar și afirmă că negrul său cal 
reprezintă diavolul, abuzând astfel de 
credulitatea concetățenilor săi, încercând 
prin orice mijloace să obșină de la ei 
beneficii materiale. Surprizele, surprizele, 
detonările și excesele sale lovi imaginația 
celor din jurul lor. Sfârșitul lui este 
misterios, este găsit mort în camera unui 
han, a fost luată de către stăpânul său 
diavolul, cel mai probabil victima unei 
crime, urmele de sânge de pe pereți fiind 
interpretate ca fiind rezultatul pactului cu 
stăpânul iadului... 

Asemenea dedublării Doctorului 
Henry Jekyll și alternativei sale de 
personalitate, Mr. Edward Hyde, din 
romanul lui Robert Louis Stevenson, 
Mefisto devine dublul negativ al lui Faust, 
acest diavol fiind antiteza calităților 
omului de știință. Odată ce sufletul său a 
fost vândut prințului iadului, Faust este în 
mod constant însoțit și asistat de Mefisto, 
(cel care urăște lumina), care după 
Satana, este văzut ca cel mai important 
lider al iadului41. 

Goethe a transformat figura medievală 
a lui Mefisto într'un simbol metafizic. 
Dacă omenirea nu se încadrează 
preceptelor divine acesta primește de la 
Dumnezeu libertatea de a se juca cu 
soarta oamenilor, având un rol 
fundamental în evoluția umană ca un 
factor-cheie, chiar și unul negativ, pe care 
și'l asumă pentru a crea binele prin 
intermediul răului. Dar viziunea 
armonioasă a acestui progres își are 
înțelegerea limitată, prin blestem, 
descoperă la final mântuirea prin care 
mistificatorul este mistificat. 

                                                 
41 Collin de Plancy, Infernal Dictionary, Paris, 1863, 454 

Am putea vedea în Mefisto tendința 
perversă a minții umane, „partea întu-
necată a forței“42, care trezește inconști-
entul pentru a trage din puterile și 
satisfacțiile primare, asemenea ucenicului 
vrăjitor care se joacă cu inconștientul și îl 
ridică la lumina conștiinței doar pentru a 
evita conștiența mentală. Mefisto poate fi 
considerat și o provocare a vieții, o 
încercare inițiatică. Potrivit lui Carl 
Gustav Jung43, Faust nu a reușit să 
trăiască pe deplin o mare parte din tine-
rețe, rămânând cu frustrarea unei ființe 
incomplete, semi-ireală, pierdută într'o 
călătorie metafizică zadarnică, ale cărei 
obiective nu fuseseră realizate. Fiind reti-
cent să facă față provocărilor, să 
experimenteze răul și binele, acceptă 
deșteptarea părții întunecate a perso-
nalității, energia pe care aceasta o 
reprezintă și rolul ei în pregătirea pentru 
o tranziție de marcă. De aceea văd în 
această dramă concepția metafizică 
goetheană despre lumea noastră, simbo-
lurile și valorile numerice reflectându-se 
cu pregnanță în lucrarea sa enigmatică 
Șarpele Verde, despre care am mai 
discutat. În contrast, aici intervine 
Margareta, una dintre cele mai frumoase 
suflete umane, plină de dragoste naivă, 
curată, iar dacă Faust nu ar fi căzut în 
noaptea sălbatică a Walpurgilor, senti-
mentele lor ar fi simbolizat o iubire 
nemuritoare. Mitul lui Faust ar fi fost mult 
mai simplu dacă Goethe s'ar fi limitat la o 
singură versiune a lucrării. Așa i s'a 
permis lui Faust accesul la identitatea'i 
supremă44, adăugând înțelepciune, 
cunoaștere și dragoste. Poemul metafizic, 
în a doua variantă, asociază mitul troian al 
Elenei, femeie împlinită cu frumusețe 
antică, preotesă inițiatică cu care este 
căsătorit. Euforion este sufletul ultimei 

                                                 
42 ca să facem o asociere ideatică cu mitologia Star Wars 
43 Omul cu descoperirea structurii sufletului său: structura și 
funcțiile inconștientului, Geneva 1946 
44 prima versiune, din 1790 și este prima parte a tragediei 
publicate în 1808 și ediția completă și post-mortem care a fost 
publicată în 1833 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
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sale încarnări, un suflet eliberat din 
lanțurile sale materiale. 

Legenda omului care'și vinde sufle-
tului diavolului dovedește slăbiciunea 
umană. Omul nu poate realiza tot ce vrea, 
viața lui este prea scurtă, forțele sale prea 
limitate, inteligența sa prea îngustă. 
Pentru a'și îndeplini una dintre sarcinile 
sale, el recurge la o putere ocultă, la una 
dintre forțele sale ascunse pe care le 
cheamă, dar nu le cunoaște. Pentru a 
străpunge întunericul care'l înconjoară, 
omul, pentru a triumfa peste capcanele 
vieții, apelează la vechea formulă de 
înțelegere materială, sângele, element 
alchimic sublim, uitând că nu este bine să 
forțezi un secret, să vrei să-ți schimbi 
destinul, să cunoști în avans cursul 
imprevizibil al vieții. Iubite cititor, poate 
cineva să spargă ușa pentru a intra în 
cabinetul alchimistului? Putem intra în 
Sfânta Sfintelor, unde vom găsi cheia 
tuturor tainelor? Suntem pregătiți să 
cerem lui Dumnezeu să ne ajute într'o 
căutare a supranaturalului? El a creat ziua 
și noaptea, luminătorii care să ne îndrume 
și noi ne-am lăsat atrași, avizi de 
cunoaștere să aflăm ce'i bun și ce'i rău, 
frumosul și urâtul. Oare Sofia, Lucifer, 
precum magicianul (diavol în gândirea 
unora) nu sunt creațiile Lui? Depășind 
ordinea stabilită de el  revenim, oare, la 
haos? Totuși, învățatul, cărturarul, mag și 
alchimist prin excelență, poate fi 
îndrumătorul omului spre ultimile ceruri 
pentru a cunoaște emanația, vibrația, 
Cuvântul dăruit de Dumnezeu, care 
strălucește în frumusețea Sa radiantă, 
pentru această lume în egală măsură 
inteligentă și păcătoasă. 

Problema lui Faust, a omului care'și 
vinde răului sufletul, este cea a dramei 
omenirii. Este cea a conștiinței umane 
care își cunoaște imperfecțiunile și 
dorește să facă față acestei situații. Este 
cea a omului care se revoltă împotriva 
tuturor acelor legi care par nedrepte, 

împotriva tuturor inegalităților și care 
luptă împotriva fenomenului morții. De ce 
venim pe pământ, trăim un moment scurt, 
înțelegem doar parțial ceea ce am văzut și 
apoi dispărem ca și cum n'am fi fost? 
Omul se răzvrătește împotriva acestui 
dezechilibru, împotriva acestor legi 
inexorabile. Astfel a creat ritualuri, un 
vocabular încântator și magic. Poeții s'au 
confruntat la rândul lor cu această 
dezamăgire, născând legende și acestea 
au fost reflectate în memoria umanității. 

Personajul și povestea lui Faust a luat 
o dimensiune specială de-a lungul 
secolelor, devenind un simbol al 
omuluidedicat magiei și vrăjitoriei, care îl 
neagă și se opune lui Dumnezeu, 
reprezintând frământările lumii noastră. 
În Faust, fiecare om se recunoaște ... ca 
într-o oglindă, oglindă în care își 
cercetează calitățile și viciile. Acest 
personaj care își vinde sufletul diavolului 
reprezintă complexitatea noastră 
multiplă, dincolo de pasiunile egoiste, de 
căutarea spirituală, dar plină de forță 
creativă. Astfel, Faust poate fi uneori 
confundat cu Don Juan, pentru că ambii 
eroi ai exceselor sunt își satisfac cu greu 
dorințele, dar Faust este profund penetrat 
de gândirea metafizică. El are nevoie de 
dominație, de a'și conduce ascensiunea 
până la ceea ce pare a fi scopul cel mai 
inaccesibil. Datorită legilor comple-
mentarității, el ajunge totuși la sacru și 
conduce în mijlocul unei apocalipse 
secrete, treptă cu treaptă, participând la 
accedere divină. Puține subiecte au reușit 
să aprindă generații întregi și să genereze 
aceeași nebunie în literatura lumii, pentru 
că Faust corespunde unui sentiment 
universal uman, unui arhetip cosmic - un 
univers abreviat al aspirației omenirii. 
Faust este un entuziast sentimental, îl 
simțim aproape de noi pentru că este un 
om și, ca și noi, face greșeli, reprezentând 
drama umană prin excelență. 

● 



104 vol. 29,  175-177| ianuarie-februarie-martie, 2019 

 

Ioan Aurel POP 

 

Semnale de alarmă 
 
Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop45, rectorul 
Universității Babeș-Bolyai a susținut o 
cuvântare despre importanța culturii și a 
studierii istoriei în școli, punând accentul pe 
necesitatea „dimensiunii istorice din studiul 
moștenirii culturale a umanității și a națiunii”. 
În cadrul sesiunii organizate de către 
Academia Română cu ocazia Zilei Culturii 
Române, profesorul Pop a exemplificat 
magistral unde duce educația de tip nou din 
școlile românești, arătând că astfel se obțin 
generații întregi de analfabeți funcționali. 
Iată discursul integral46: 

 
a inceputul anului 2018, 
președinta Coaliției pentru 
educație trăgea iarăși, prin 

mijloacele de difuzare în masă, un semnal 
de alarmă: „40% din generațiile viitoare, 
din cei care vin din urmă și trebuie să 
susțină România din punct de vedere 
economic, social, cultural și politic, sunt 
analfabeți social și funcțional, adică vor fi 
un balast în viitor și nu un activ, ca acum, 
pentru piața muncii, pentru business, 
pentru economie, pentru România. Ce 
înseamnă analfabet social și funcțional? 
Nu pot înțelege, nu pot exprima, nu pot 
explica ceea ce citesc, nu pot face mai mult 
decât operațiuni simple, mecanice, fizice”. 
Oare este posibil ca România 
contemporană să se afle tocmai într-o 
astfel de situație? Și dacă este așa sau 
aproape așa, cum se va fi ajuns aici? În ce 

                                                 
45 Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și 
rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, membru titular și 
președinte al Academiei Române. Opera sa este axată pe 
cercetarea istoriei medievale a românilor și a Europei Centrale 
și de Sud-Est. Este adept al curentului naționalist. Wikipedia 
46

 https://www.stirisinoutati.ro/prof-ioan-aurel-pop-

indobitocirea-generatiilor-viitoare-..... 

raport se află acest „analfabetism social și 
funcțional” cu ceea ce numim îndeobște 
cultură? 

S-au dat, de-a lungul timpului, 
numeroase definiții ale culturii, fără să se 
cadă de acord asupra uneia general 
acceptate. Sub aspect etimologic, cuvântul 
cultură este latinesc. Verbul latin colo, -ere, 
colui, cultum are accepțiuni destul de 
variate: a cultiva (pământul), a locui, a 
împodobi, a îngriji, a ocroti, a îndrăgi, a-i 
cinsti pe zei etc. Cultura spirituală 
(intelectuală) de grup, însă, este un 
concept mai bine circumscris și acesta se 
referă, cred, la ansamblul manifestărilor 
spirituale ale unei comunități, concretizate 
în creații și realizate, de regulă, în 
instituții. Cultura aceasta spirituală s-a 
făurit de-a lungul istoriei și se făurește și 
acum, sub ochii noștri. Ea este, prin 
urmare, o moștenire, transmisă deopotrivă 
prin memoria individuală și prin memoria 
colectivă, dezvoltată mereu. Nimeni nu 
poate elabora o creație spirituală – oricât 
talent ar avea – dacă nu este depozitarul 
acestei moșteniri, dacă nu a asimilat 
valorile culturale anterioare, dacă nu are o 
anumită forma mentis alcătuită prin 
educație, transmisă dinspre trecut. Dar nu 
este menirea mea aici să vorbesc despre 
cultura individuală, ci despre cultura acelei 
comunități umane care se cheamă națiune 
și, în primul rând, despre cultura națională 
românească. Această cultură a românilor 
ca națiune nu are niciun înțeles fără 
componenta sa istorică, iar lipsirea ei de 
dimensiune istorică este un act 
iresponsabil. 

L 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan-Aurel_Pop
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De regulă, azi există o reticență bine 
întreținută față de trecut (și, implicit, față 
de istorie), repudiat prin mijlocirea a cel 
puțin două motivații: 1. Trecutul este mort 
și, prin urmare, el nu prezintă nicio 
importanță în „competiția” sa cu prezentul 
și, mai ales, cu viitorul; oamenii și 
grupurile de oameni trebuie să se ocupe, 
așadar, de ceea ce este și de ceea ce va fi. 2. 
Trecutul este incognoscibil, fiind definitiv 
îngropat în uitare. Trecutul nu poate fi 
reconstituit în funcție de criteriul 
adevărului, fiindcă adevărul nu există. 
Trăim în epoca post-adevărului și suntem, 
astfel, liberi să ne construim/ inventăm 
fiecare propriile „adevăruri”, în funcție de 
nevoi, sensibilități, gusturi, interese, 
comenzi sociale, pregătire etc. Repudierea 
componentei istorice din societățile 
contemporane, inclusiv din România, este 
vizibilă în toate domeniile, dar ceea ce ne 
interesează aici este consecința acestui 
fenomen asupra culturii. 

Primele noțiuni de cultură națională se 
dobândesc în anii fragezi de viață, în 
familie și se sistematizează și desăvârșesc 
apoi în școală, prin educația organizată. 
Una dintre cele mai importante instituții 
de cultură este școala și orice capitol 
important de istoria culturii unui popor 
începe cu învățământul. Toate disciplinele 
școlare contribuie la formarea culturii 
individuale și a conceptului de cultură în 
general, în mințile tinere. Creațiile care ne-
au precedat au fost clasificate – cel puțin 
de la Renaștere încoace – în filosofice, 
istorice (istoriografice), teologice 
(religioase), beletristice, juridice, științifice, 
artistice, medicale etc. iar de atunci 
încoace aceste forme de creație s-au tot 
diversificat și perfecționat. În lumea 
contemporană, creația din domeniile 
științelor exacte, ale naturii și tehnice este 
considerată, de către mulți exegeți, drept 
cea mai importantă parte a culturii. În 
timpurile revolute nu a fost însă așa, de 
aceea moștenirea culturală a omenirii și a 
națiunii se transmite, în primul rând, în 
școală, prin discipline ca limba și literatura 

română, limbi și literaturi străine, istorie, 
limba și literatura latină, filosofie, religie, 
geografie etc. Niciuna dintre aceste 
discipline nu se poate studia și înțelege în 
afara componentei sale istorice. Spre 
exemplu, între primele națiuni care trebuie 
însușite la literatura română se află 
succesiunea și definirea curentelor 
cultural-literare, iar faptul este verificat 
cel puțin din secolul al XVIII-lea încoace, 
secol în care elitele credeau că prin cultură 
se poate ajunge la libertate. Am văzut 
relativ recent că, în programele școlare, 
aproape orice referință istorică din studiul 
literaturii este eliminată, iar creațiile sunt 
abordate pe teme mari, generoase, dar 
neadecvate înțelegerii elevilor. 

Astfel, la tema iubirii, se exemplifică 
prin Iliada, Dante, Eminescu, Shakespeare, 
Mircea Cărtărescu, Mircea Eliade și Camil 
Petrescu, la romanul social prin „Ciocoii 
vechi și noi” și prin „Răscoala”, la literatura 
religioasă prin Dosoftei și Arghezi, la 
literatura istorică prin Grigore Ureche, 
Walter Scott, Costache Negruzzi și Maurice 
Druon etc. Firește, nimeni nu mai citește 
operele literare respective în întregime, ci 
profesorii și elevii se mulțumesc cu 
„povestiri” despre aceste opere, cu pastișe, 
cu reproducerea unor comentarii ale 
altora și, rar, cu fragmente din lucrările în 
cauză. De aceea, asistând la ore în școli, 
mi-a fost dat să aud în anii din urmă 
întrebări și remarci de genul: „De ce scrie 
Nicolae Filimon așa de naiv în comparație 
cu Mircea Eliade?”, „De ce să-l mai studiem 
pe Dimitrie Cantemir din moment ce 
Nicolae Iorga a scris mai bine despre 
aceleași teme?”, „Ce rost mai are azi 
Alecsandri, care este clar inferior lui 
Nichita Stănescu?” etc. Disciplina numită 
„Istorie” – atât cât mai există ea în școală, 
la dimensiunea unei ore pe săptămână – 
abordează tot „teme mari”, reluate la nivel 
superior (după cum ni se spune) în fiecare 
clasă următoare. De exemplu, se compară 
revoluțiile din epoca modernă și 
contemporană, de la Revoluția Engleză din 
secolul al XVII-lea până la Revoluția 
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Română de la 1989. La fel se întâmplă cu 
războaiele sau conflictele armate, de la 
Războiul Troian până la Războiul celor 
Două Roze (într-o primă etapă) sau de la 
Războaiele Napoleoniene la Al Doilea 
Război Mondial (în altă etapă). Astfel, unii 
elevi pot învăța câte ceva despre Napoleon 
Bonaparte înainte de a ști date despre 
Marea Revoluție Franceză, care l-a produs 
pe Napoleon. În urma unei lecții de acest 
fel – de altfel, judicios predate de profesor 
– privind organizarea conflictelor din 
Antichitate până azi (adică de la catapultă 
până la metodele digitale de luptă) am 
auzit o întrebare stupefiantă: „Oare Iulius 
Caesar era un om deștept, din moment ce 
nu-și stabilea strategia de luptă la 
calculator și din moment ce nu comunica 
prin e-mail?”. Despre Evul Mediu 
„întunecat” ce să mai spun? Mințile tinere 
se dezorientează complet când află că 
universitățile sunt o „invenție” tocmai a 
„barbariei medievale” sau când văd că, în 
scriptoriile mănăstirilor, călugării 
truditori au copiat manuscrisele întregii 
înțelepciuni antice și le-au păstrat ca pe 
odoare de preț pentru viitorime. 

Cum s-a putut ajunge la asemenea 
aberații educaționale? Evident, prin 
eliminarea dimensiunii istorice din studiul 
moștenirii culturale a umanității și a 
națiunii. Elevii nu mai știu și nu mai 
trebuie să știe ce a fost clasicismul greco-
latin, care a precedat literatura 
cavalerească a Evului Mediu, nici ce este 
umanismul sau raționalismul, nici cărui 
secol îi aparține romantismul și nici cum s-
a manifestat iluminismul. Am făcut 
experimentul neinspirat de a-i pune pe 
studenții mei din anul I să așeze în ordine 
cronologică câteva curente cultural-
literare, anume iluminism, romantism, 
simbolism (plasate de mine aleatoriu), 
spunându-le că s-au manifestat în trei 
secole succesive. Marea majoritate au fost 
complet neștiutori, iar unii mi-au spus că 
nici nu-și obosesc mintea, fiindcă pot să 
caute pe telefon dacă au nevoie. Alții, mai 
versați în formele de comunicare actuale, 

au pretins că împărțirea aceasta vetustă 
pe curente culturale, literare, de idei este o 
convenție umană și că lumea trebuie 
studiată și cunoscută global, pieptiș, fără 
bariere și fără domenii. I-am întrebat 
atunci despre universalismul titanilor 
Renașterii sau despre enciclopedismul din 
Secolul Luminilor și mi-au cerut voie să 
caute pe Google. 

În aceste condiții, cum să mai 
îndrăznești să întrebi ceva despre lipsa de 
informații din manuale privind umanismul 
românesc, cronicarii, Dosoftei, Varlaam, 
Ienăchiță Văcărescu și Sadoveanu, Coșbuc 
și Goga și chiar Topârceanu și Minulescu? 
Ți se sugerează ori ți se spune clar – după 
punerea unor asemenea întrebări – că ești 
depășit de vreme, bătrân, nostalgic sau, 
mai rău, naționalist și xenofob. Prin astfel 
de concepții ale noilor „propagandiști”, 
tinerii ajung la un nivel minim de 
cunoștințe de cultură generală și de 
cultură națională, nivel care nu-i ajută 
deloc să se orienteze în lumea 
contemporană. De aceea, se duc, de 
exemplu, la Roma și te cred dacă le spui că 
Michelangelo a făcut Capela Sixtină la 
1300, animat de concepții iluministe! 
Astfel, prin eliminarea componentei 
spirituale a educației, ne trezim cu 
promoții animate doar de aspectul 
material, de câștigul bănesc, de competiția 
după cât mai multe averi. Campaniile de 
denigrare a educației (școlii) și a instituției 
bisericești conduc în aceeași direcție de 
repudiere a valorilor culturale. 

Să ne înțelegem bine: toate acestea nu 
înseamnă deloc că acești tineri au un nivel 
scăzut de inteligență sau că sunt mai puțin 
capabili decât alte generații, din trecut; 
dimpotrivă, sunt convins că au abilități 
mult mai bune și potențial mult mai ridicat 
decât odinioară. Numai că, fiind unilateral 
și nepotrivit educați, după precepte așa-zis 
moderne, dar falimentare, ajung victime 
sigure ale celor care dirijează actualmente 
comunicarea. 

Principiul conform căruia elevii nu 
trebuie să memoreze totul, adică să-și 
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însușească mecanic ceea ce-i învață alții, 
este unul corect, în esență. Dar de aici și 
până la a nu memora nimic sau aproape 
nimic este o mare deosebire! Există 
educatori care cred (și aplică în practică 
această convingere) că dacă elevii învață 
azi cum să lucreze la computer, dacă știu 
(eventual) cum se deschidă o afacere, cum 
să mănânce sănătos, cum să-și dezvolte 
anumite grupuri de mușchi sau cum să 
practice metodele contraceptive, atunci ei 
nu mai trebuie sau nu mai pot să știe și 
conjugarea verbelor neregulate, să învețe 
versuri, să înțeleagă pictura murală a 
Voronețului, să explice noțiunile de „horă” 
și de „doină” sau să știe „pe de rost” unde se 
află Pietrosul Călimanilor. Este aceasta, 
probabil, o gândire de tip digital: memoria 
tinerilor, ca și memoria calculatorului, este 
limitată (că doar nimic nu este infinit pe 
lumea asta pământească!) și atunci de ce 
să le-o ocupăm cu „vechituri”, cu aspecte 
„revolute”, cu „balast” și să-i lăsăm 
neadaptați la epoca Facebook-ului, a 
Instagram-ului sau a WhatsAp-ului? 

Toate bune și frumoase, dacă ar fi așa, 
dar nu este, fiindcă mintea omului nu 
funcționează pe principii digitale, mintea 
omenească nu este un computer. 
Capacitatea noastră de memorare este, 
practic, nelimitată, iar nefolosirea acestei 
capacități devine, în anii din urmă, un 
pericol social. Nedotarea creierului uman 
cu noțiuni de cultură istorică precum cele 
menționate mai sus îl transformă pe om 
într-un ogor fertil necultivat. Încă din 
vechime, câmpurile cultivate intens cu 
anumite plante erau lăsate după un timp 
să „se odihnească”, erau lăsate „în 
pârloagă” sau „în moină”, dar numai cu un 
scop: ca să poată produce apoi mai mult și 
mai bine ulterior! Dacă însă noi, în 
perioada celor 12 ani de studii elementare 
și secundare, îi lăsăm pe elevi să „se 
odihnească” și nu le inoculăm deloc sau 
aproape deloc cultură (experiența 
culturală a națiunii și a omenirii, 
moștenirea generațiilor care ne-au 
precedat) îi lăsăm complet de izbeliște, îi 

lăsăm pradă celor mai dureroase și 
periculoase experiențe și experimente. 

Mulți spun că nu știu, fiindcă au uitat. 
Este cel mai adesea fals: ca să uiți, trebuie 
mai întâi să ai din ce uita. Se spune că – în 
chip paradoxal – cultura generală este 
ceea ce-ti rămâne în memorie după ce ai 
uitat ceea ce ai învățat în școală! 

Azi nu sunt ignorate doar domenii de 
cunoaștere precum istoria, istoria literară 
și culturală, istoria dreptului sau 
etnografia ori geografia, ci și istoria 
matematicii, fizicii sau chimiei, istoria 
medicinei, istoria tehnicii. Vă rog să 
întrebați un tânăr care sunt mecanismele 
simple din fizică, sau când a trăit Newton, 
sau ce este un postulat, sau când a fost 
inventat motorul cu ardere internă, sau 
cum, când și de ce s-a ajuns la vaccinuri. 
Tinerii nu știu din capul lor dacă pelagra, 
scorbutul sau poliomielita sunt boli ori 
nume de ciuperci exotice (nici cum au fost 
salvate în lume, în ultimele două secole, să 
zicem, prin vaccinare, sute de milioane de 
oameni). Nu știu ce/ cine este „Făt-Frumos 
din lacrimă”, nu mai știu ce să creadă 
despre Mihai Viteazul, despre Bălcescu și 
Kogălniceanu, dar știu sigur de Pokemoni, 
de Harry Potter, de Războiul Stelelor, de 
Stăpânul Inelelor ori de felurite droguri. 
Nu este rău deloc, evident, că știu aceste 
lucruri despre lumea care-i înconjoară, dar 
este greșit să fie privați programatic din 
zestrea lor mentală de moștenirea 
culturală a omenirii. 

Necultivarea memoriei – individuale și 
colective – este rețeta sigură pentru 
limitarea inteligenței oamenilor. Un om 
neinformat crede mult mai ușor o știre din 
mass-media, iar astăzi se manifestă, în 
peisajul cotidian, adevărați specialiști în 
„știri false” (fake news), adică în 
dezinformare. Cum să poți distinge între 
adevăr și minciună, dacă nu ai 
înmagazinate în mintea ta cunoștințele de 
bază despre lumea aceasta, ca să poți 
compara? Ca să compari ce afli cu ce știi, 
este nevoie să știi! Prin urmare, 
nealimentarea memoriei umane cu date 
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culturale pregătește ademenirea ușoară a 
publicului spre direcții dorite de 
comunicatorii interesați. Nu digitalizarea 
este cauza acestei orientări contemporane 
– despre care am mai scris și am fost rău 
înțeles de unii – ci plonjarea în epoca 
Facebook fără pregătirea necesară, iar 
pregătirea înseamnă cultură, înseamnă 
cunoștințe despre societate, despre 
experiența de viață a poporului tău și a 
omenirii. 

Revin la afirmațiile de la început, ca să 
închei. Este o mare eroare să credem și să-i 
convingem și pe tineri că trecutul este 
mort. Trecutul este viața noastră în care se 
concentrează toată viața celor care ne-au 
precedat. În noi se sintetizează tot 
prezentul oamenilor care au trăit în trecut. 
Să ne reamintim unul dintre cele mai 
renumite citate ale lui Faulkner: „Trecutul 
nu este mort. Nici măcar nu este trecut”. 
Prin urmare, dacă ne propunem să 
ignorăm trecutul, ne decidem să ignorăm 
sau să punem între paranteze viața însăși. 

Este drept că noi, oamenii, nu stăpânim 
adevărul absolut, dar de aici și până la 
campania de discreditare a adevărului 
nostru, omenesc și pământean, este o mare 
diferență. Adevărul- echivalență (acela 
care tinde să suprapună perfect discursul 
nostru cu realitatea descrisă) poate să fie o 
iluzie, dar atunci post-adevărul/ adevărul-
semnificație (adevărul fiecăruia, după 
împrejurări și interese) este o iluzie și mai 
mare, o șarlatanie frumos ambalată. Nu 
sunt mai multe adevăruri – cum încearcă 
să ne convingă unii „exegeți” – ci există 
doar adevăr relativ, la care ajungem în 
măsura în care putem, noi, oamenii, dacă 
facem eforturi în acest sens. Adevărul 
nostru, chiar dacă nu este imuabil, există și 
este cu atât mai fascinant. Ce poate fi mai 
tulburător decât căutarea adevărului 
omenește posibil și valabil într-o anumită 
etapă a cunoașterii? 

Prin urmare, chiar dacă adevărul este 
relativ, dar el rămâne adevăr. Iar adevărul 
nostru se află în legătură cu valorile 

noastre. Avem un creator de talia lui 
Eminescu și ne dezicem uneori de el, avem 
o sărbătoare a culturii naționale și ne 
rușinăm de ea, dacă nu de substantivul 
„cultură”, atunci de adjectivul „națională”, 
ca și cum ar fi ciumat. Deocamdată însă – 
până la reușita deplină a globalizării – un 
străin venit spre noi nu ne va întreba de 
Sofocle, de Rabelais, de Michelangelo sau 
de George Washington, ci de creatorii 
noștri de valori, de Ulpia Traiana, de 
Densuș și de Șurdești, de „Balada” lui 
Porumbescu și de Victor Babeș, de un 
contemporan român al lui Lamartine sau 
despre constructorul Podului de la 
Cernavoda. Cei mai mulți vor tăcea în fața 
unor astfel de întrebări sau vor spune – în 
păcătoasa tradiție românească – că nu 
avem nimic, că nu am creat nimic și că nu 
reprezentăm nimic. Ne complăcem uneori 
în această ieftină filosofie a nimicniciei, 
autoflagelându-ne cu pasiune. Noi nu 
suntem, firește, creatorii culturii 
universale, dar fără noi (ca și fără ceilalți), 
cu siguranță, cultura lumii ar fi mai 
săracă. 

Cultura românească, învățată la școală 
din perspectivă istorică – ca să nu mai 
auzim oameni spunând că Eminescu sau 
Coșbuc nu au scris ca Jacques Prévert sau 
ca Edgar Alan Poe – ar putea fi salvarea 
noastră, salvarea minților noastre, dar și 
calea de a înțelege universalitatea. Cultura 
lumii – dacă există – este formată din toate 
culturile naționale și regionale. Ca români, 
vorbitori de limbă română, ca să-l 
receptăm pe Goethe într-o bună traducere 
românească, trebuie să-l pătrundem pe 
Eminescu, fără de care am fi cu toții mult 
mai labili sau nici nu am mai fi. De aceea, 
este bine să veghem aici, la Academia 
România, ca noi, românii, să nu uităm 
niciodată „să ne cuprindem de acel farmec 
sfânt”, așa cum ne îndeamnă, din veșnicie, 
Eminescu. Las pentru un alt prilej critica 
acelor opinii care neagă valoarea 
culturilor naționale în general și a culturii 
naționale românești, în special. 
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 Comuniune cu natura 
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Evadare românească 
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Petru SOLONARU 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meditând spre sine 
 

   A deșertăciune umbre cu alint, 
semne mișcătoare, drept făcute, mint... 
Meditând spre sine n-are a pieri 
pururi cel ce vede Neclintitu’în clint... 
 
   El, precum eterul, întru cer atent, 
și de se așează-în trup, omniprezent, 
pilduie sălașul fără-a-se-întina 
câmp sub câmpul tainic, sieși oponent. 
 
   Chiar plutind aproape, treptele-i tresar 
parte depărtării, ne-împărțire doar... 
stinge și aprinde străluciri ce stau 
inimă luminii Totului zadar. 
 
   Semănând cu vântul strâns cu-al său parfum, 
e legat de forma-i mistuită-a drum 
fără tulburare când învață ce-i 
veșnicia vidă sub „aici și-acum”... 
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Peste zei Stăpânul... 
 

 
   Cel ce împlinește roata și-a atins 
Sinea întru sine, rămânând desprins 
de mișcarea înseși, află că’în grindei 
sacrificiul spiței sale înadins 
 
   Calea cea prescrisă o întoarce dar... 
Fără datorință celora de par 
liniștea urmează în a dobândi 
pururea nimicul dezlegării chiar. 
 
   Dincolo de-ascunsa fumegare, foc 
stăruie-în oglinda marelui soroc, 
întrebându-i spuza dintru credințar: 
- Jos cum sus, undirii, ce îl ține loc?... 
 
   - Contemplat, El, Unul, clipei veghetor!... 
Velă, vânt și apă celor care mor, 
întărind oceanul simplei rătăciri... 
Peste zei Stăpânul, matcă tuturor... 

 
 
 
 

Vortex taciturn 
 

 
   Întru cei ai spaimei gânduri își asmut 
umbra viitoare spre un van trecut... 
Surde oscilații sub trădat respir 
fac din haos ritmul golului umplut... 
 
   În lentoare, mirii unei nunți de fum 
ce-a uitat jertfirea focului din scrum, 
se dedau suitei urmelor părând... 
fără-a ști sălașul lui „aici și-acum”... 
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 iar, mai mult a toate, că nimic din ce-i 
nu-i durat schimbării, ci ascuns curmei, 
deapănă pănură si’în același chip 
stins o desfășoară sterpelor nedei... 
 
   Pot a mântuire, cum dintâi Saturn, 
calea s-o primească-a jocului diurn, 
secerând contrastul dintre sus și jos. 
N-au decât să intre-în Vortex taciturn... 
 

 
 
 

Trezire... 
 

 
   Jos, cum sus, legate-s... Ordinul uman 
celui cosmic suie Căii sub alean 
ca în echilibrul castelor de zei 
corporală, „artha”, dincolo de van, 
 
   nins reflex al undei, să purceadă vis 
către-acea dorință-a „kamei”, chiar de i-s 
binele și răul sufletului nod,  
za analogiei derivând abis... 
 
   Însă împlinirea, toate cum o cer 
contigentei spuze dintru foc-mister 
revelată-i „dharmei” care, prin acord, 
cu eternul spirit, ofrandează Cer, 
 
   cât, apoi, mirune, „moksha” peste gând 
să trezească-a umbrei luminare blând 
și’în vacuitatea firii pilda sa 
tristelor neliniști mântuire dând... 
 

 
Călimănești, nov. 2018 
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Cîmașa crucificată 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 

 

Un om sfârșit și sensul vieții 
 

 
Caspar David Friedrich (1774-1840) 

Călător pe Marea Norilor, 1818 

rozator, jurnalist, poet, auto-
didact asiduu, Giovanni Papini 
(1881 – 1956) a fost o figură 

marcantă și controversată a Florenței 
primei jumătăți a secolului al XX-lea. Ateu 
militant până în 1921, când se 
convertește la catolicism, membru din 
1937 al Accademia d’Italia, profesor de 
literatură italiană la Universitatea din 
Bologna, fondator și conducător de 
reviste, apropiat cercurilor artistice 
futuriste, Giovanni Papini a fost un 
publicist cu o bogată operă, care l-a făcut 
cunoscut în lumea întreagă. Multe din 
cărțile sale au fost traduse în limba 
română și amintim dintre acestea: 
Amurgul filosofilor; Un om sfârșit; 
Gog; Diavolul; Cartea neagră; Chipuri de 
oameni: povestiri; Dușmanul somnului; 
Fără nici un motiv; Martorii patimilor, 
Viața lui Isus. 

Giovanni Papini a debutat editorial cu 
cartea Amurgul filosofilor (1906), o critică 
devastatoare a întregii tradiții filosofice a 
secolului al XIX-lea (Kant, Hegel, 
Schopenhauer, Comte, Spencer, 
Nietzsche), un manifest prin care tânărul 
intelectual florentin urmărea o răsturnare 
definitivă a vechii filosofii, un Sturm und 
Drang al spiritului. „Cartea aceasta nu 
este o carte scrisă cu bună-credință. Este 
o carte plină de patimă și, de aceea, 
nedreaptă – o carte inegală, parțială, fără 
scrupule, violentă, contradictorie, 
insolentă, ca toate cărțile celor ce iubesc 
și urăsc, fără să le fie rușine nici de 
iubirile nici de urile lor”, sunt primele 
propoziții ale cărții în care autorul se 
declară un „dușman nesățios”, un 
„distrugător necesar”, unul care a curățat 
drumul pentru a se putea merge mai 
departe. Același spirit critic îl regăsim și 
în volumul Il Pragmatismo, redactat în 
primul deceniu al secolului al XX-lea, 
respingând pozitivismul și cultura italiană 
care stagnau, în viziunea sa, într-un 
intelectualism academic, și avansând 
ideea că doar pragmatismul, filosofia 
acțiunii, era remediul impasului în care se 
afla filosofia clasică. 

De departe cea mai cunoscută scriere 
a lui Giovanni Papini este Un uomo finito / 
Un om sfârșit, apărută în 1913. Am amintit 
mai devreme cele două cărți ale lui Papini 
pentru a face legătura cu Un om sfârșit, 
carte care vine în siajul lor, fiind o 
autobiografie intelectuală în care 
Giovanni Papini este necruțător cu sine, 
cu societatea vremii sale. Cartea a fost 
bine primită, tradusă imediat în multe 

P 

https://www.esoterica.ro/2018/11/un-om-sfarsit-si-sensul-vietii/
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țări. Ea s-a bucurat de apreciere și în 
România unde a cunoscut în aproape cinci 
decenii trei traduceri: traducerea lui Gh. 
(George) Călinescu, cu o introducere de 
Alexandru Marcu, București, Editura 
Cultura Națională, colecția „Literatura 
universală”, îngrijită de Vasile Pârvan, 
1923; traducerea lui Alexandru Marcu, 
București, Editura Socec & Co, 1943; 
traducerea lui Ștefan Augustin Doinaș, 
prefață de Edgar Papu, București, Editura 
pentru Literatură Universală, 1969. 

Dar semn al aprecierii scrierii lui 
Giovanni Papini nu este numai traducerea 
în limba română, cu un cuvânt de 
mulțumire al autorului, la zece ani de la 
apariția în Italia, ci și consemnările pe 
care le face Mircea Eliade după lectura 
plină de entuziasm a cărții lui Papini. 
Mircea Eliade citește Un om sfârșit la 
îndemnul prietenului său Haig Acterian 
(„Are să-ți placă. Seamănă cu tine”). Nu 
doar că i-a plăcut, dar l-a și influențat, iar 
aceasta se observă în Romanul 
adolescentului miop și în Memorii. 
În Memorii, Mircea Eliade notează: „Mă 
regăseam aproape pe de-a-ntregul în 
copilăria și adolescența lui Papini. Ca și el 
eram urât, foarte miop, devorat de o 
curiozitate precoce și fără margini, voind 
să citesc tot, visând să pot scrie despre 
toate. Ca și el eram timid, iubeam 
singurătatea și mă înțelegeam numai cu 
prietenii inteligenți sau erudiți; ca și el 
uram școala și nu credeam decât în cele ce 
învățam singur, fără ajutorul profeso-
rilor.” Citindu-l pe Papini, Eliade recitea 
capitole din Romanul adolescentului miop 
și avea impresia că paginile sale sunt copii 
ale celor scrise de Papini: „Am citit 
astăzi Omul sfârșit al lui Giovanni Papini. 
De-acum, sunt și eu sfârșit. Romanul meu 
nu se va mai închega niciodată în pagini și 
capitole. Iar eu trebuie să mă schimb. 
Trebuie, ca să nu mi se spună că am imitat 
pe Giovanni Papini. L-am urât și l-am iubit 
o după-amiază întreagă. L-am urât pentru 
că el cuvântase lumii ceea ce voiam să 
cuvânt eu. Și l-am iubit pentru că mi-a 

scris viața. (…) De acum va începe 
adevărata viață. Și adevărata luptă. Luptă 
împotriva lui Papini, a Lumii și a 
Demiurgului. Și lupta împotriva mea: cea 
mai crâncenă luptă … Papini mi-a fost cel 
mai neîndurat dușman și cel mai darnic 
prieten. M-am chinuit și m-am desfătat 
cetindu-l. M-am aflat pe mine însumi. 
Lumină neașteptată s-a coborât în 
adâncurile sufletului meu”, scria Mircea 
Eliade în capitolul „Papini, eu și lumea”. 

Giovanni Papini ne înfățișează 
aspectele relevante ale biografiei sale și 
experiențele sufletești pe care le-a 
încercat, care l-au încercat, folosind ca 
titluri de capitole denumirile unor 
tempouri muzicale: andante, 
appassionato, tempestoso, solemn, 
lentissimo, allegretto. Dacă viața are un 
sens el nu poate fi decât imanent vieții 
înseși, Giovanni Papini încercând să-i 
surprindă notele, tonalitățile, urmând, 
probabil, îndemnul lui Platon 
din Apărarea lui Socrate: „că nu este de 
trăit pentru om într-o viață necercetată”. 

„Eu n’am fost niciodată copil. N’am 
avut copilărie”. Cu aceste propoziții 
începe cartea lui Giovanni Papini despre 
propria-i viață, începută în singurătate, o 
singurătate străbătută mai tot timpul de 
gânduri În această viață solitară, copilul, 
apoi adolescentul, Giovanni se refugia în 
lectură, adâncind tăcerea, dar sporind 
dorința de a cunoaște, de a ști. Câtă 
durere trebuie să se fi strecurat în sufletul 
său când la biblioteca publică i s-a spus că 
nu are vârsta necesară pentru a putea citi 
în sala de lectură. Odată acceptat începu 
să citească cu nesaț, cu bucurie, fără un 
plan dinainte stabilit, într-o căutare a 
neterminatului, a grandiosului, a 
totalității lucrurilor. Biblia, Hesiod, Tales, 
Calderon, Poema Cidului, sunt doar câteva 
repere pe calea avântului adolescentin de 
a cuprinde totul: „Toată viața mea, și după 
asta, a fost așa – un veșnic avânt spre tot, 
spre univers, pentru a recădea apoi în 
nimic sau după gardul unei grădini de 
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zarzavat: o înlănțuire de ambiții uriașe și 
de renunțări prăbușitoare. Această scurtă 
istorie de ispite copilărești e una din 
tălmăcirile cu putință ale tainei vieții 
mele.” Stingher, lipsit de dragoste, fără 
noroc, Giovanni se simțea un adolescent 
„urgisit”, așteptând ziua când va fi ceva, 
iar ceilalți vor continua să fie nimic, „și 
când voi trece eu, toți mă vor privi și 
femeile frumoase vor avea o privire”. 
Peste câțiva ani, citindu-l pe Papini, 
Mircea Eliade scria: „Papini e urât, e 
spaimă, e miop. Eu voi fi frumos, voi vrăji 
femei. Voi avea pătrunzători și limpezi 
ochi” … Uneori disperarea lui Papini 
întrecea bucuria pe care i-o aducea 
lectura, tristețea sporea și-și îngropa „în 
somn dorurile nespuse și visele 
nehotărâte”. 

Un sentiment de sfârșeală pusese 
stăpânire pe trăirile și pe gândurile 
tânărului care se întreba deseori dacă 
viața merită să fie trăită. Nu era totuși un 
pesimism radical, ci, după propria 
mărturisire, unul „sentimental, poetico-
literar”. Ieșit din singurătate, Giovanni 
întâlnește un tânăr, Iulian, care-i va 
deveni prieten, amândoi descoperind 
împreună gândirea; deși apropiat de 
vanitatea lui Leopardi și de pesimismul 
lui Schopenhauer, tânărul Papini se 
avântă pe tărâmul filosofiei atras de 
monism, de credința în unitatea profundă 
a lucrurilor. Dar nu era un timp al 
stabilității, al certitudinii dobândite, era 
un timp al căutărilor, al bucuriei 
trecătoare , al dizolvării credinței altora 
într-un gest de răzbunare pe propria 
neputință. 

Un moment luminos al încercărilor 
tinereții a fost apariția mult visatului ziar, 
„Il Leonardo”, publicație în care se 
întâlneau arta, literatura și filosofia, totul 
fiind „un amestec vesel, o răsturnare 
veșnică, o furie nervoasă”. Dar și acest vis 
dură puțin, autorul revenind cu obstinație 
la ceea ce numea nodul central al 
cugetării sale, fuga de realitate, o fugă 
determinată de neîmpliniri, de așteptări și 

năzuințe repede transformate în cumplite 
dezamăgiri. Din când în când vălul 
apăsător se destrăma lăsând să pătrundă 
încrederea, lumina, speranță. De unde 
veneau acestea? Veneau din frumusețea 
poeziei (Dante, Leopardi, Shelley, 
Baudelaire, Heine, Goethe, Poe, Novalis), a 
prozei Cervantes, Dostoievski, Stendhal), 
a muzicii (Bach, Beethoven, Wagner), din 
filosofie (Platon, Schopenhauer, 
Nietzsche, Stirner, Montaigne, Voltaire). 
Dar nu era numai vremea căutărilor 
livrești, era și anotimpul iubirilor, vremea 
în care „omul nu mai e singur și nu mai e 
cu totul al său”. Giovanni Papini nu este 
însă povestitorul iubirilor, deși 
recunoaște că a fost îndrăgostit, că nu i-au 
lipsit „chinurile nesiguranței, tulburările 
îndoielii, tristele așteptări”; i-a lipsit însă 
femeia ideală, și o recunoaște cu tristețe; 
femeile nu l-au corupt, dar nu l-au 
purificat, nu l-au abătut nicicum de la 
calea metafizicii. 

Lumea trebuia schimbată din temelii, 
iar tânărul Papini simțea că poate 
inaugura o nouă eră: „Ca să-mi încep 
misiunea, trebuia să fiu eu însumi sigur de 
mine; să mă curăț și să mă ridic – să ajung 
la perfecțiunea morală și la sublimitatea 
intelectuală: să mă prefac în sfânt și în 
geniu!” Uneori avea certitudinea că toate 
chemările sale răsună în gol, că intențiile 
sublime se stingeau timpuriu, înainte ca 
sclipirile să apară pe firmament. 
Apropiata transfigurare a omului părea 
doar un vis al său plămădit din 
înflăcăratele lecturi din Divina Comedie și 
Faust, la care adăugă judecata de apoi, 
Dies Irae. Ca și în cazul altor încercări 
piscurile au rămas neatinse, semețe, 
trimițând spre pământ sclipirile lor: „Și 
astfel am ajuns încetul cu încetul să 
recunosc fățiș neputința mea și să svârl 
deoparte planurile divine și jurămintele 
eroice pentru a povesti cu melancolică 
seriozitate înfrângerea unui suflet.” Tot 
timpul simțea apăsarea neîmplinirii, a 
lucrului început cu entuziasm și sfârșit în 
blazare, lipsa certitudinilor, toate 
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nefericirile îndemnându-l să se întrebe 
„Cine sunt deci?” Un om care caută să țină 
într-un suflet două suflete care nu se pot 
împăca, care mărturisește cu amărăciune 
„sunt sfârșit fiindcă am vrut să încep prea 
multe lucruri și că nu sunt nimic pentrucă 
am vrut să fiu tot.” 

Dornic să cuprindă totul într-o privire, 
într-un gând, să trăiască într-o clipă 
intensitatea unei vieți, privind în urmă 
totdeauna cu dușmănie, cu gândul 
neîmplinirii, cu gândul la o viață trăită în 
afara autenticului, preocupat totdeauna 
să înțeleagă și să creeze, Giovanni Papini, 
prin tulburătoarea sa carte, vorbește 
despre fragilitatea unei conștiințe care nu 
acceptă un șir de nefericiri, ci caută un 
licăr de speranță. Un om sfârșit este o 
carte despre insatisfacție, dar insatisfacția 
poate fi negativă sau pozitivă. 
Insatisfacția negativă ține de o anume 
incapacitate, de o lipsă, de neîmplinire; 
este starea autorului veșnic nemulțumit 
de încercările sale care niciodată nu-l 
satisfac, el acumulând doar note 
pregătitoare, ciorne, proiecte care nu vor 
prinde contur. Insatisfacția pozitivă este a 
creatorului, a celui care adună retușuri, 
încercări, ciorne care formează o serie 
convergentă care apropie încercările de 
operă, unde insatisfacția fecundă face loc 
sentimentului de împlinire. O carte scrisă 
la 30 de ani, cititorul se întreabă, pe bună-
dreptate, unde a încăput atâta suferință, 
unde, când s-au pierdut atâtea iluzii. Dar 
se naște o întrebare: fără iluzii ar fi putut 
scrie? Și nu gândim la iluziile obișnuite ale 
tinereții, ci la cele esențiale care 
guvernează gândurile, sentimentele, 
cuvintele, acțiunile. 

Oare dacă lui Giovanni Papini i s-ar fi 
propus să-și aleagă un „dublu afectiv” din 
rândul filosofilor, pe cine ar fi ales? Pe 
Schopenhauer și pe Nietzsche nu pentru 
că erau printre cei asimilați amurgului 
filosofilor. I-ar fi plăcut să fie asemenea 
lui Heraclit, lui Platon, lui Socrate, lui 
Montaigne sau lui Pascal? N-a fost atras 
de întemeierea unui sistem filosofic, nici 

n-a urmat sistematic vreo doctrină, poate 
i s-ar fi potrivit mai bine asemănarea cu 
un moralist. Cum ar fi decurs o întâlnire 
cu Cioran? 

Albert Camus spunea că singura 
problemă filosofică cu adevărat serioasă 
este de a ști dacă viața merită să fie trăită; 
paradoxal nimeni nu crede mai mult în 
sensul vieții decât cei care îl contestă. În 
timpurile moderne primul filosof care a 
vorbit în mod explicit despre sensul vieții 
a fost Friedrich Nietzsche, cel care spunea 
că majoritatea oamenilor nu se consideră 
indivizi; omul nu este individ decât în trei 
forme de existență: ca filosof, ca sfânt sau 
ca artist. În cazul lor viața are un sens, ei 
sânt artizanii propriului destin. Se pare că 
Nietzsche asociază noțiunea de sens al 
vieții cu o concepție puternică asupra 
individualității, care caracteriza gândirea 
sa, dar și epoca modernă. Viața nu are 
sens decât pentru cel care urmărește un 
scop, de aceea sensul vieții este un sens 
direcțional, care desemnează direcția 
mișcării. O viață care are un sens va fi 
totdeauna un parcurs cu o anume 
semnificație. Viața poate fi o primăvară, 
dar poate fi și o lungă iarnă siberiană; o 
filosofie a sensului vieții nu poate fi o 
filosofie a fericirii, pentru o filosofie a 
sensului vieții, fericirea este ceva rareori 
întâlnit. O filosofie a sensului vieții nu 
poate învăța cum se produce fericirea. 
Întreaga filosofie, întreaga viață se 
întemeiază pe speranță, pe articularea 
sensului. 

La moartea lui Giovanni Papini, 
Eugenio Montale spunea despre scriitorul 
florentin că a fost „o figură unică, de 
neînlocuit, căreia îi datorăm cu toții ceva 
din noi.” Surprindea în aceste cuvinte 
tumultul unei vieți, zbuciumul 
neobositului căutător, frământările, 
curiozitățile și exaltările unui tânăr care 
dorea să cuprindă necuprinsul. 

*În redactarea acestui text am folosit traducerea lui 
George Călinescu, cu ortografia vremii, apărută la 
Editura Cultura națională, 1923. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Sufletul,  
parte esențială a lumii 

 
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, 

 cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta  
(Deut. 6: 5). 

 

ealitatea sufletului distinciv față 
de trup a fost și este una dintre 
cele mai importante probleme 

ale filosofiei, mai ales fiind legată de 
doctrina unei vieți viitoare. Sufletul poate 
fi definit ca fiind ultimul principiu intern 
prin care gândim, simțim și dorim și prin 
care corpurile noastre sunt animate (grec 
psyche; latină anima). Termenul minte ar 
putea desema acest principiu ca fiind 
subiectul stărilor noastre conștiente, în 
timp ce sufletul ar fi și sursa activităților 
noastre vegetative. Să nu confundăm 
termenii implicând aici și spiritul, 
elemente care au constituit tema a 
numeroase prelegeri susținute de mine 
de-a lungul ultimilor ani. Dacă există o 
viață după moarte, motorul activităților 
noastre vitale ar avea capacitatea de o 
existență separată de corp. Chiar și 
popoarele care păstrează modul de 
conviețuire ancestral ajung la conceptul 
sufletului fără nici un efort psihic, adesea 
reprezentat ca fiind migrat în și în timpul 
viselor și transelor, bântuind după 
moarte. Misterele nașterii și morții, 
sfârșitul vieții conștiente în timpul 
somnului și în somn, imaginația, viziunile 
și memoria ce distrage omul din prezența 
sa fizică când este treaz, sugerează fără 
echivoc ființarea a ceva existent pe lângă 
organismul vizibil, independent de acesta, 
adesea asemuit cu ceva volatil, ca un 
parfum sau o respirație.  

De la începuturile relatate în scrierile 
păstrate ori citate, observăm insistența 

relatărilor despre dualitatea primordială 
a omului, dar și a întregii Creații. 
Animismul era credința religioasă că 
obiectele, locurile și creaturile posedă o 
esență spirituală distinctă, fiind  cea mai 
veche religie din lume, conținînd cea mai 
veche perspectivă spirituală și 
supranaturală din lume. Aceasta datează 
din cele mai vechi timpuri, prezentă și pe 
continentul Mu într-un moment în care 
oamenii comunicau cu Duhul naturii, 
adică fiind totuna cu energia pură noetică. 
Termenul de animism este utilizat azi în 
antropologia religiei ca termen pentru 
sistemul de credință a multor popoare 
indigene, în special în contrast cu 
dezvoltarea religiilor relativ organizate de 
azi. Perspectiva animistă este încă 
prezentă la colectivitățile așa-zise 
primitive, termenul aparținând limbajului 
științific modern drept o definiție 
antropologică47. 

Pentru a aprofunda elementele biblice, 
în multe pasaje ale Cuvântului Sacru se 
spune din inimă și din suflet sau din toată 
inima și din întregul suflet și prin aceasta 
se înțelege că este de la toată voința și 
toată înțelegerea. Suntem capabili să 
înțelegem binele și adevărul dar și ceea ce 
este rău și fals. Acesta este statusul uman 
în accord cu cel ceresc, și așa a fost în 
biserica celestă, numită Om sau Adam. 
"Dar cu biserica spirituală sau spirituală, o 
facultate a fost separată de cealaltă, 
                                                 
47 Wikipedia.com 
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înțelegerea de la voință, iar omul este 
reformat de Domnul în ceea ce privește 
partea intelectuală și în aceasta se 
formează o nouă voință și o nouă 
înțelegere. Noua voință care este de la 
Domnul de o parte, în cealaltă parte, este 
ceea ce se numește inimă și noua înțelegere 
este ceea ce se numește suflet și când se 
spune, de la toată inima și de la tot sufletul, 
prin aceasta este însemnat din toată voința 
și din toată înțelegerea48. 

În "Rig-Veda" găsim referiri la venirea 
și plecarea mana (mintea sau sufletul). 
Filosofia indiană, fie că este brahminică 
sau budistă, cu diferitele sale sisteme de 
metempsihoză, accentuează distincția 
dintre suflet și trup, făcând viața 
corporală un simplu episod tranzitoriu în 
existența sufletului, nemurirea limitată 
terminându-se fie cu distrugerea peri-
odică a lumii (în brahminism), fie cu 
realizarea Nirvanei (în budism). Chiar și 
doctrina unui suflet mondial într'o formă 
extrem de abstractă este întâmpinată încă 
din secolul al VIII-lea î.C. ca fiind 
văzătorul nevăzut, ascultătorul nemai-
auzit, gânditorul neînsușit, necunoscutul, 
veșnicul în care spațiu este țesut și care 
este țesut în el.  

Apoi referirea filosofică despre suflet 
suferă o expansiune semantică 
remarcabilă mai ales în timpul secolului al 
șaselea și al cincilea dinaintea lui Cristos. 
Până la sfârșitul secolului al V-lea, când 
este datat finalul trupesc al marelui 
Socrate, sufletul este gândit în mod 
obișnuit ca semn distinctiv al lucrurilor 
vii, ca un subiect al stărilor emoționale, 
responsabil al gândirii practice și cel care 
deține o serie de virtuți printre care 
curajul și dreptatea. Cu toate că din triada 
trup-suflet-spirit am analizat toate 
acestea în prelegerile mele anterioare, 
consider oportun să mă opresc asupra 
unor aspecte tratate deseori eronat, chiar 

                                                 
48 E. Swedenborg (1688-1772), Our Life after Death: A 
Firsthand Account from an 18th-Century, Scientist and Seer, 
2013 

și de oamenii de știință, dar și de filosofii 
contemporani. Analizăm, iubite discipol, 
obiectiv și subiectiv totodată, evoluția 
sufletului spre o înțelegere completă a 
concepției potrivit căreia această a doua 
parte a lumii vii, nu doar ca fiind 
responsabilă pentru funcțiile mentale sau 
psihologice precum gândirea, percepția și 
dorința, ci și ca purtătorul calităților 
morale proprii ființării Creației, foarte 
asemănătoare cu imaginea concepută de 
Aristotel. În epoca elenistică, prin 
contrast, conexiunea limbajului obișnuit 
dintre suflet și viață este eludată, 
restrângându-i-se funcțiile. Așadar, se 
observă că poemele homerice folosesc 
cuvântul suflet în două ipostaze distincte, 
adică ceea ce se pierde prin moarte și 
ceea ce se desprinde de trup plutind în 
lumi paralele ca o umbră sau imagine a 
persoanei decedate. Prin urmare, 
prezența sufletului distinge un corp uman 
viu de un cadavru49. Deci, subliniez că în 
poemele homerice se afirmă că numai 
ființele umane au suflet50. Astfel, Ahile 
spune că își riscă continuu sufletul, 
conceput ca fiind asociat cu viața. În 
schimb Thales din Milet a atribuit suflet 
magneților, pe motiv că magneții sunt 
capabili să miște particulele de fier, 
raportând sufletul la mișcare. În scrierile 
lui Platon și Aristotel nu se mai acordă 
credit ideii de pierdere a sufletului prin 
moarte51. Iar în scrierile epocii apar 
împliniri culinare ori sexuale ale aceluiași 
suflet (Euripide) sau că acesta deplânge 
mizeria orașului și a locuitorilor săi, ori 
faptul că puterea sufletului poate 
determina curajul ca virtute (Herodot, 
Hippocrate), reprezintă gândurile bune în 
contexte emoționale (Sophocle). 
Concluzionând toriile antice influențate 
de credințele orfice și pitagoreene despre 

                                                 
49 Snell, B., Die Entdeckung des Geistes, Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht; translated as The Discovery of the 
Mind: The Greek Origins of European Thought, Oxford, 1975 
50 Furley, D., 1956, “The early history of the concept of soul”, 
Bulletin of the Institute of Classical Studies, University of London, 
No. 3: 1–18 
51 Bremmer, J., 1983, The Early Greek Concept of the Soul, 
Princeton: Princeton University Press. 
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natura și nemurirea sufletului, observăm 
o extensie semantică prin care "sufletul" 
denotă caracterul moral al unei persoane 
și este responsabil pentru gândirea și 
cunoașterea practică52. Se spune că 
sufletul semnifică afecțiunea adevărului 
din inimă, deoarece există și afectivitate a 
adevărului care nu pornește din inimă, 
precum cea care sunt din dragostea de 
sine, dominate de mărire și câștig care nu 
sunt autentice, fiind din voia cărnii, și nu 
din inimă: ceea ce este din inimă este de 
la Dumnezeu, întărind Cuvântul Sacru, 
viața universală în conexiune spiritul 
Duhului Sfânt ce coordonează în om 
înțelepciune și înțelegere. 

Corpul material se întoarce în 
Pământul Mamă de unde a apărut. 
Elementele sunt apoi folosite pentru 
formarea altor corpuri, scrie pe tăblițele 
Nakal citate de James Churchward. Omul, 
spiritul, este cel ce se întrupează din nou. 
Omul nepieritor este o Scânteie Divină 
peste care se înalță o casă ori un trup 
format din elemente (electroni împărțiți în 
patru părți – Forța Vieții). După vremea 
cuvenită, această alcătuire elementară se 
uzează și revine în PĂmântul Mamă, 
eliberând astfel Scânteia Divină. La timpul 
cuvenit, un nou set de celule elementare 
este alcătuit și o nouă casă este construită 
pentru a înveșmânta Scânteia Divină. Fiind 
elementară această casă se întoarce la 
Pământul Mamă, eliberând din nou 
Scânteia Divină. Și astfel, Scânteia Divină 
ocupă o casă după alta până când este 
chemată și revine de unde a pornit, la 
Izvorul Divin.53 De aceea, într'o primă 
religie a omului, se afirma, în urmă cu 2-
300000 ani, că pe pământ era numai o 
viață reprezentată prin sufletul omului, 
deci omul în sine, omul pe dinăuntru, 
învelișul său trecător îmbracând miezul 
etern de viață adevărată.  

 

                                                 
52 Burnet, J., 1916, “The Socratic doctrine of the soul”, 
Proceedings of the British Academy, 7: 235–59. 
53

 James Churchward, Copii continentului Mu, ed. 

Vestala, București, 1998 

 

 

Expansiunea 
semantică a sufletului 
 

Cu sufletul meu Te-am dorit noaptea; 
 da, cu spiritul meu în inima meu,  

Te-am căutat mai devreme;  
căci după judecățile Tale pe pământ,  
locuitorii lumii învață neprihănirea  

(Isaia 26: 9) 
 

extele care relevă gândirea 
filosofică asupra sufletului apar 
cu precădere, și au devenit 

referențiale, în Grecia antică. Atât 
Empedocles cât și Pythagora au atribuit 
suflet și regnului vegetal, primul folosind 
cu precădere cuvântul daimôn, cu atribu-
irea unei reîncarnări anterioare în păsări 
ori pești.  Să nu uităm că Empedocles, 
precum Anaxagora și Democrit, se referă 
la plante asemeni animalelor pentru că 
sunt vii (zên, din care derivă cuvântul 
pentru animal, zôon), urmat de Platon 
(Tim.), dar nu și de Aristotel (De Anima). 
Pitagoreanismul era preocupat, printre 
altele, de existența în continuare a unei 
persoane asemănătoare celei în viață 
după moarte, foarte asemănător 
concepției homerice, ceea ce ne duce la 
școala zamolxiană a geto-dacilor. "Odată, 
spun ei, trecea când un cățeluș era biciuit, 
și s'a răzgândit și a spus: nu'l bateți; este 
sufletul unui prieten pe care l-am 
recunoscut atunci când i-am auzit vocea 
sufletului!"(o poveste despre Pythagora, 
raportată de Xenophan) 54. Heraclit a fost 
primul gânditor care a articulat o legătură 
între suflet și funcțiile motrice: "Un om 
când este beat", remarcă el, "este condus 
de un băiat necăjit, se împiedică și nu știe 
unde merge, având sufletul său umed" 
afirmând că sufletul este parte a trupului, 
dar compus dintr'o materie neobișnuit de 
fină sau rară, de exemplu aer sau foc. Deci 

                                                 
54 “The Pythagorean Conception of the Soul from Pythagoras to 
Philoloaus”, in Body and Soul in Ancient Philosophy, D. Frede 
and B. Reis (eds.), Berlin: Walter de Gruyter. 
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sufletul și trupul nu s'au considerat a fi 
radical diferite în natură; diferența lor 
fiind de consistență55.  

Mă opresc la gândirea lui Platon a 
cărui teorie despre suflet o concep ca o 
continuare a celei dezvoltate în poemele 
homerice, cea care conduce la viața de 
după moarte, atestându'i imortalitatea. În 
Phaedo Platon furnizează cadrul 
conceptual necesar pentru a spune că 
trupul și sufletul diferă în natură, primul 
fiind perceptibil și perisabil, celălalt  
inteligibil și scutit de distrugere56. 
Glaucon, în ultima carte a Republicii, este 
surprins de întrebarea lui Socrate: "Nu 
v'ați dat seama că sufletul nostru este 
nemuritor și niciodată distrus?" El s'a 
uitat la mine cu mirare și a răspuns: "Nu, 
pentru Dumnezeu, nu am facut-o. Chiar ai 
putea să afirmi asta?" Astfel remarcăm 
două întrebări: este sufletul nemuritor și, 
oare, își păstrează puterea și 
înțelepciunea? Sau este dispersat și 
distrus precum trupul? Să nu uităm că 
Socrate include inteligența ca pe ceva 
divin care nu poate fi exonerat. Iar trupul 
este mai degrabă o ființă perceptibilă și 
perisabilă. Și atunci sufletul ar avea un 
statut intermediar între ființa inteligibilă 
și cea perceptibilă din om. Socrate 
lansează cel mai elaborat și ultim 
argument pentru nemurirea sufletului 
afirmând că deoarece viața aparține 
sufletului în esență, sufletul trebuie să fie 
fără de moarte - adică, nemuritor. El 
susține că sufletul este ca ființă 
inteligibilă pe motiv că nu este vizibilă și, 
în general, nu este perceptibilă și că 
împărtășește funcția sa naturală cu 
divinul. Folosind simțurile și participând 
la percepții este influențat negativ; când 
se interiorizează și investighează 
inteligibilul, atinge stabilitate și 
înțelepciune, plin de energie pozitivă. 
Astfel argumentația socratică se apropie 

                                                 
55 Huffman, C. A., 1999, “The Pythagorean Tradition”, in Long 
1999: 66–87.  
56 Bobonich, C., 2002, Plato's Utopia Recast: His Later Ethics 
and Politics, Oxford: Clarendon Press. 

de ceea ce eu, mult mai târziu, concep 
prin interferența sufletului, al doilea arc 
reflex, între trup și noos, omul (precum 
toată Creația) jonglând între pământ și 
eter, fără inhibiție și interferență și în 
deplină conformitate cu propria sa 
natură, asociind realitatea lumii vizibile 
cu cea invizibilă pentru a-și atinge starea 
cea mai complet dezvoltată și optimă, 
înțelepciunea. 

Sufletul, caracterizat de trăsături 
cognitive și intelectuale într'un mod care 
implică și elaborează judecăți eficiente cu 
privire la ceea ce este mai bine să facă și 
cum este mai bine să se comporte, se 
asociază cu virtuți cum ar fi temperanța, 
dreptatea și curajul. Totuși nici la Platon 
el nu este pur și simplu mintea, așa cum o 
reprezentăm majoritatea dintre noi, fiind 
poate mai mult (fiind ceea ce animă viața) 
sau chiar mai puțin, atunci când prin 
argumentele lui Socrate din Phaedo nu i 
se recunosc trăsăturile psihologice. De 
aceea nu poate fi clar dacă ceea ce 
distinge viul de neînsuflețit susține 
caracteristicile morale semnificative, cum 
ar fi curajul, temperanța și justiția, și 
funcțiile cognitive și intelectuale, în 
special planificarea și gândirea practică, 
sufletul fiind purtătorul de calități morale 
cum ar fi dreptatea, curajul etc.Doar un 
pasaj din Republica sugerează că Platon a 
prezentat noțiunea obișnuită de suflet, în 
toată bogăția și complexitatea sa. Socrate 
atribuie o mare varietate de stări mentale 
corpului viu, cum ar fi credințele și 
plăcerile, dorințele și temerile, funcțiile 
sufletelor nereționale și ale corpului 
nefiind limitate la dorință și emoție, ci 
includ cunoașterea și evaluarea acestora. 
Top of Form 

Top of Form 

Deci îi atribuie sufletului funcția de 
îngrijire pentru lucruri, conducere și 
deliberare și adaugă că viața este parte a 
funcției sufletului. În Republica se afirmă 
că sufletul uman întrupat are (cel puțin) 
trei părți sau aspecte, și anume rațiunea, 
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spiritul și apetitul, explicând 
contradicțiile între elementele opuse 
gândirii în care sunt implicate cele trei 
părți, conflicte între trup și suflet, într'o 
unitate a minții, concept ce reprezintă 
sufletul ca fiind un ansamblu mult mai 
amplu decât înțelegem noi termenul de 
minte, sufletul reprezentând nu numai 
conțtiența ci și conștiința vieții 
organismului însușit, conțtientizat, în 
sensul în care sufletul omenesc nu se 
referă doar la funcții mentale precum 
gândirea și dorința, ci și la alte funcții 
vitale, cum ar fi activitățile sistemelor de 
nutriție și de reproducere57. 

Dacă la Homer sufletul este greu 
conceput ca având o existență 
substanțială proprie, fiind separat de 
corp, ca o umbră simplă, incapabilă de 
viață energică, alte școli au conceput 
sufletul ca un fel de forță cosmică, 
comparabil cu pan-psihismul anumitor 
oameni de știință moderni, iar alți filosofi 
au descris natura sufletului în termeni de 
substanță (Anaximandru - constituție 
aeriformă, Heraclit  - un foc), eterul 
cosmic sau focul fiind cel mai subtil 
element (flacara hrănitoare care conferă 
căldurii, vieții, sensului și inteligenței 
toate lucrurile în mai multe aspecte). Mai 
târziu pitagoreenii au învățat că sufletul 
este o armonie, esența sa constând în 
rapoartele matematice perfecte care sunt 
legea universului și muzica sferelor 
cerești. Cu această doctrină a fost 
combinată, conform lui Cicero, credința 
într-un spirit universal al lumii, din care 
derivă toate. Toate aceste teorii devreme 
au fost mai degrabă cosmologice decât 
psihologice. Teologia, fizica și știința 
mentală nu erau distincte. La Platon cele 
două puncte de vedere, cosmologice și 
epistemologice, sunt un tot. 
Concluzionând, dacă în Timaeus sufletul 
are influențe pitagoreene fiind creat 
conform legilor simetriei matematice și 

                                                 
57 Lorenz, H., 2008, “Plato on the Soul”, in The Oxford 
Handbook of Plato, G. Fine (ed.), Oxford: Oxford University 
Press. 

muzicii sferelor cu cele două elemente: 
tauton, care corespunde ordinii 
universale și inteligibile a adevărului și 
tateron, care corespunde lumii sensibile și 
existențe speciale, în rest Platon afirmă 
doctrina pluralității sufletelor, sufletul 
rațional fiind localizat în cap, cel pasionat 
în piept iar cel al dorinței în abdomen. 
Sufletul și trupul sunt părți distincte ale 
realității, primul o închisoare, mormântul 
sau chiar iadul sufletului. La Aristotel 
elementele nu sunt distincte, dar spiritul, 
gândirea - nous poetikos fiind o entitate 
separată, inertă, destul de dificil de 
interpretat. 

(continuare în ediția de primăvară) 
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Cunoaștere, revelație, știință  

 
Ultă  vreme indisocia-
bile, știința și filosofia 
au optat pentru căi 

divergente la începutul secolului 
al XVII-lea. Atunci știința s-a 
lansat în cucerirea naturii 
pentru a pune stăpînire progre-
siv pe toate sectoarele realității, 
privînd puțin filosofia de obiec-
tul său și chiar de legitimitatea 
sa. A rezultat o îndepărtare 
crescîndă, oamenii de știință 
avînd tendința să considere 
filosofia drept o întreprindere 
sterilă, în vreme ce filosofii 
găseau instrumentele stiințifice 
ca fiind utile, dar nereușind să 
satisfacă interesele superioare 
ale rațiunii. În secolul al XIX-lea, 
Hermann Helmholtz spunea că 
filosofia hegeliană era absolut 
golită de sens, ceea ce era 
revelator pentru prăpastia din-
tre cele două discipline. Perpe-
tuarea unei asemenea stări nu ar 
fi benefică nici uneia dintre 
comunități, dimpotrivă ele se pot 
întîlni și pot dialoga. Filosofia 
rămîne un element fundamental 

și un orizont de netrecut. 
Apărute în Grecia antică, acum 
2500 de ani, au locuit în bună 
înțelegere în aceeași cetate pînă 
la revoluția lui Galilei. Filosofia 
reflectează asupra metodelor și 
rezultatelor cunoașterii științifi-
ce, asupra practicilor omenești, 
printre acestea numărîndu-se și 
religia. Chiar ateismul filosofic 
implică o reflecție asupra 
religiei, filosofia manifestînd cu 
religia o profundă afinitate. 
Distincția între filosofie și religie 
a fost făcută de Platon, la nivel 
de metodă, și de Descartes, la 
nivelul conținuturilor, nu apare 
așa de clară dacă ne referim la 
civilizațiile orientale acolo unde 
filosofia este mai curînd o formă 
abstractă a religiei. După 
îndelungi tatonări și delimitări s-
au conturat o filosofie religioasă, 
în care autorii aderă explicit la o 
confesiune determinată, și 
filosofia religiei care a evoluat 
către o hermeneutică spirituală. 
Rîndurile de mai sus au conturat 
raporturile între filosofie și 

știință, între filosofie și religie, 
termenul median fiind filosofia. 
Se poate discuta despre raportul 
între filosofie, religie și știință. 
Dar putem gîndi și la modul în 
care un filosof privește raportul 
între știință și religie, cu alte 
cuvinte ceea ce ne propune 
Bertrand Russell: Religie și 
știință, traducere din limba 
engleză de Monica Medeleanu, 
București, Editura Herald, 
colecția „Mathesis”, ediția a 2-a, 
2018, 224 p. 

Bertrand Arthur William 
Russell (1872-1970) a studiat 
matematica, apoi „științele mo-
rale” la Trinity College, 
Cambridge, într-o atmosferă in-
telectuală stimulantă, contras-
tînd cu singurătatea anilor de 
adolescență; la Cambridge, s-a 
împrietenit cu G.E. Moore, care l-
a convertit la filosofie, și cu N.A. 
Whitehead. După o perioadă 
petrecută în diplomație, la Paris, 
Bertrand Russell își continuă 
studiile la Berlin, apoi susține la 

M 

https://www.esoterica.ro/2018/08/cunoastere-revelatie-stiinta/
https://www.edituraherald.ro/religie-si-stiinta-538-detail
https://www.edituraherald.ro/religie-si-stiinta-538-detail
https://www.edituraherald.ro/religie-si-stiinta-538-detail
https://www.edituraherald.ro/religie-si-stiinta-538-detail
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Trinity College o teză de 
inspirație kantiană despre 
fundamentele geometriei. A fost 
profesor la Trinity College, la 
universități din Chicago, Los 
Angeles și Philadelphia. Împre-
ună cu N.A. Whitehead a scris 
Principia Mathematica, una 
dintre cele mai importante 
lucrări de logică din toate 
timpurile. Dintre alte lucrări ale 
lui Russell, amintim: Philoso-
phical Essays, The Analysis of 
Mind, Mysticism and Logic, The 
Conquest of Happiness, The 
Principles of Mathematics. În 
anul 1950 a primit Premiul 
Nobel pentru literatură. 

Bertand Russell își începe 
studiul cu o afirmație fără 
echivoc: „Între religie si știință a 
existat un conflict prelungit, în 
timpul căruia, pînă în ultimii 
cîțiva ani, știința a ieșit 
victorioasă de fiecare dată.” 
Filosoful englez va urmări în 
cartea sa punctele care au 
generat conflicte sau continuă să 
facă aceasta, iar unul dintre 
conflicte este despre raportarea 
la adevăr: „Un crez religios 
diferă de o teorie științifică prin 
faptul că susține că încorporează 
un adevăr etern și absolut cert, 
în timp ce știința este 
întotdeauna provizorie, aștep-
tînd ca mai devreme sau mai 
tîrziu să se dovedească necesare 
modificări în teoriile ei actuale și 
fiind conștientă că metoda ei 
este logic incapabilă de a ajunge 
la o demonstrație completă și 
finală.” Dar Bertrand Russell nu 
se limitează la considerații 
generale, el aduce în discuție 
cîteva momente în evoluția 
științei contrapuse cu poziția 
Bisericii. Una dintre primele 
dispute s-a purtat pe tărîm 
astronomic. Nicolaus Copernic a 
revoluționat lumea afirmînd că 
Pămîntul se rotește în jurul axei 
sale și în jurul Soarelui, teorie 
combătută atît de catolici, cît și 
de protestanți.  Au urmat alți 
pași în astronomie pe care i-au 
făcut Kepler, Galileo Galilei sau 
Tycho Brahe. Au fost decenii 
zbuciumate, reprezentanții și 

aderenții la noile teorii fiind 
supuși prigoanei, obligați să 
abjure, teoriile lor fiind interzise 
a fi predate în universități. 
Alături de astronomie, epoca 
modernă a adus noi concepții 
despre evoluția vieții în univers 
sau pe Pămînt. Teoria Kant-
Laplace care vorbea despre 
infinitatea universului material, 
teoria lui Buffon care vorbea 
despre apariția munților și a 
altor forme de relief, teoria lui 
Darwin care susținea evoluția 
speciilor din lumea animală și 
vegetală. Oamenii au acceptat 
inovațiile și progresul cu greu-
tate, după ce mai întîi le-au 
respins cu vehemență, pentru că 
totul a venit dintr-o dată, iar 
surprinderea era prea mare 
pentru a fi acceptată; filosoful 
englez consideră că o prezentare 
graduală a noilor teorii ar fi fost 
mai lesne acceptată, chiar dacă 
nu în întregime, și nu de toți 
membrii unei comunități. 

Bertrand Russell încercînd o 
formalizare a tuturor domeniilor 
cunoașterii, găsește multe lacu-
ne în psihologie, disciplină care 
nu lucra cu date experimentale 
așa cum o făcea fizica; de ce ar fi 
făcut-o? Discuția este despre 
suflet și corp, despre nemurire, 
despre iad și rai. Cu trecerea 
timpului, cu răspîndirea cunoș-
tințelor științifice în cercuri tot 
mai largi, conflictul între știință 
și religie s-a estompat, oamenii 
de știință admițînd că există 
domenii în afara științei, iar 
clericii recunoscînd ceea ce 
poate fi dovedit științific. Într-o 
altă carte, Misticism și logică, 
Bertrand Russell abordează 
subiectul misticismului; acesta 
exprimă o emoție care nu poate 
fi nici confirmată, nici contrazisă 
de știință, așa încît nici în cartea 
care a prilejuit aceste rînduri nu 
putea lipsi acest subiect. Lui 
Russell definitorie în discuția 
despre misticism i se pare relația 
dintre aparență și realitate, sau 
calea opiniei și calea adevărului, 
pentru a relua distincția operată 
de Parmenide. Bertrand Russell 
reproșează misticismului inca-

pacitatea de a separa importanța 
trăirilor emoționale de validi-
tatea științifică, deși nici un 
mare mistic nu a cerut vreodată 
ca viziunile sale să fie altceva 
decît expresia a ceea ce simte el 
în momente de intensă trăire 
religioasă. Recunoaște că o 
emoție mistică trăită în forma 
elevată oferită de contemplație 
poate să-i deschidă misticului 
întinderea perspectivei, calmul 
și profunzimea în care „mintea 
devine o oglindă pentru vasti-
tatea universului”. 

De la presocratici la Platon 
și Aristotel, de acolo la Toma de 
Aquino, filosofii și teologii s-au 
arătat preocupați de apariția 
vieții, de mecanismele care 
veghează  bunul mers al univer-
sului. Mitul platonician al caver-
nei arăta limitele cunoașterii 
umane, limite cărora doar 
filosofia le putea scăpa, făcînd 
saltul către absolutul lumii 
Ideilor. Socrate îi spunea lui 
Glaucon că lumea în care trăim, 
lumea vizibilă, tangibilă, lumea 
în care răspund simțurile 
noastre, este în adevăr o lume 
iluzorie, căci toate realitățile 
noastre sînt umbre ale unei alte 
lumi, o lume care este reală, dar 
care ne depășește și ne 
transcende. Este lumea Ideilor 
pure, Ideilor eterne și imuabile. 
În transcriere modernă, alegoria 
platoniciană vorbește despre 
lumea fizică și sensibilă care ne 
înconjoară și care nu ar fi decît o 
lume virtuală. Nici religia, nici 
știința nu vorbesc despre lumea 
Ideilor, despre umbrele acestei 
lumi, fiecare încercînd să-și 
impună discursul, viziunea, unii 
întemeindu-se pe tradiție și pe 
cuvîntul biblic, alții pe experi-
ment, pe filosofia evoluției. S-au 
scris biblioteci întregi despre 
întîlnirea vechii filosofii a naturii 
cu noua fizică, despre ciocnirea 
între dogmă și știință, despre 
disputa creaționism vs evolu-
ționism, crearea lumii în șase 
zile vs evoluția progresivă, într-o 
lungă perioadă de timp, a 
speciilor acestei lumi. Cînd 
vorbim despre știință primul 
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gînd ne duce la metodologie 
științifică, la scientism, la teorie 
științifică, la știința fundamen-
tală. Poate conviețui știința 

alături de Tradiție, alături de 
cunoașterea întemeiată pe reve-
lație, pe credință, pe contempla-
ție? Primul răspuns duce la o 

diferență de netrecut, apoi la o 
privire nuanțată pot fi văzute 
posibilitățile înrudirii! 

 

 

Istoria dogmei  

 

dolf von Harnack (1851-
1930) este considerat cel 
mai important teolog 

protestant german și istoric al 
religiilor de la sfîrșitul secolului 
al XIX-lea și începutul celui de-al 
XX-lea. După studii la Universi-
tatea din orașul natal, Dorpat, 
astăzi în Estonia, apoi la 
Universitatea din Leipzig, Adolf 
von Harnack devine profesor 
extraordinarius la Leipzig, apoi 
profesor la universitățile din 
Giessen, Marburg și Berlin, unde 
a fost și director al Bibliotecii 
Regale. Adolf von Harnack a 
propus în lucrările sale 
separarea dogmei de ceea ce el 
numea esența creștinismului. 
Dintre cărțile sale amintim: Das 
Wesen des Christentums; Kleine 
Schriften zur Alten Kirche; 
Marcion. Das Evangelium vom 
fremden Gott. Aceste rînduri sînt 

despre una dintre cele mai 
importante cărți scrise de 
teologul german: Istoria dogmei. 
Introducere în doctrinele creș-
tine fundamentale, traducere și 
îngrijire ediție: Walter Fotescu, 
București, Editura Herald, 
colecția „Arhetip”, ediția a 3-a, 
2017, 448 p. 

Inițial Istoria dogmei/ Grundriss 
des Dogmengeschichte, a apărut 
în șapte volume, între anii 1886 
și 1890, și este considerată un 
monument al istoriografiei 
creștine liberale. Este o lucrare 
impresionantă, care aducea o 
nouă perspectivă asupra dogmei 
creștine, după ce anterior Adolf 
von Harnack a aderat și apoi a 
respins teoriile altor școli 
teologice. El nu ezită să vor-
bească despre un declin al 
credinței creștine, transformarea 

creștinismului evanghelic sub 
influența filosofiei grecești și 
închistarea credinței într-o 
dogmă: „Pretenția Bisericii că 
dogmele expun pur și simplu 
revelația creștină, fiind deduse 
din Sfînta Scriptură, nu este 
confirmată de cercetările isto-
rice. Dimpotrivă, devine clar că, 
în concepție și construcție, 
creștinismul dogmatic (dogmele) 
a fost lucrarea spiritului elenic pe 
teritoriul Evangheliei.”  Harnack 
subliniază de la început două 
aspecte în istoria creștinismului 
neîntîlnite în cadrul altor religii: 
puține încercări majore de 
reformă și predicarea adresată 
tuturor, greci, romani sau 
barbari, ceea ce a făcut din 
creștinism o religie universală. 
Primele secole ale creștinismului 
au adus și primele confruntări, 
atît în exterior, cît și în interior. 

A 

https://www.esoterica.ro/2018/09/istoria-dogmei/
https://www.edituraherald.ro/watts/istoria-dogmei-introducere-in-doctrinele-crestine-fundamentale-272-detail
https://www.edituraherald.ro/watts/istoria-dogmei-introducere-in-doctrinele-crestine-fundamentale-272-detail
https://www.edituraherald.ro/watts/istoria-dogmei-introducere-in-doctrinele-crestine-fundamentale-272-detail
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Romanii care stăpîneau întinse 
teritorii în Asia au persecutat 
primele comunități de creștini; 
influența filosofiei grecești 
asupra religiei creștine a primit 
un suflu nou, puternic prin ampla 
mișcare sincretică gnostică. Și 
din simpla parcurgere a fișei 
bibliografice a autorului se 
observă atenția de care s-a 
bucurat în scrierile sale, Marcion, 
întemeiator al unui curent creș-
tin de sorginte gnostică, primul 
eretic al Bisericii. Urmărind 
instituirea creștinismului ca 
doctrină, Adolf von Harnack 
supune atenției tezele primilor 
apologeți (Aristides, Iustin, 
Tațian, Melito, Teofil, Tertullian, 
Minucius Felix) care au dezvoltat 
elementele raționale, filosofice 
ale creștinismului. „Creștinismul 
poate fi definit ca o cunoaștere a 
lui Dumnezeu transmisă de el 
însuși și ca o conformare virtu-
oasă la legea rațională, în 
aspirația și strădania de a obține 
viața veșnică și în certitudinea 
recompensei. Prin cunoașterea 
adevărului și săvîrșind fapte 
bune, oamenii devin virtuoși și 
au parte de binecuvîntarea su-
premă”, afirmă teologul german. 
Cu Clement Alexandrinul și cu 
Origen, filosofia și știința greacă 
s-au așezat alături de teologia 
creștină, moment important în 
constituirea dogmei creștine, pus 
în evidență de autor. 

Una dintre sintezele teolo-
gice creștine ale primului mileniu 
o reprezintă gîndirea lui 
Augustin către care convergeau 
linia savanților greci și linia 
savanților latini, punctul premer-
gător lui Augustin fiind Ambrozie 
din Milano. Augustin a descoperit 
religia în religie, el avînd un 
interesant parcurs spiritual; 
Augustin „a pus în fața fiecărui 
suflet propria sa glorie și 
responsabilitate – Dumnezeu și 
sufletul, sufletul și Dumnezeul 
său. El a salvat religia de formele 
ei comune și cultice și i-a redat 
locul în inimă ca un dar și o viață 
în har”. Dar construcția doctrinei 
creștine nu s-a făcut numai prin 
adăugarea unor noi piese bine 
articulate așa cum au fost 
contribuțiile dogmatice ale lui 
Clement, Origen sau Augustin, ci 
și prin dispute cu ereziile care 
încercau să speculeze o breșă sau 
o poziție insuficient fortificată. 
Adolf von Harnack prezintă 
disputele dintre pelagianism și 
augustinism, controversa pre-
destinării, cea cu privire la 
Filioque și icoane, dar și noile 
sinteze ale științei ecleziastice 
avîndu-i ca protagoniști pe 
Anselm, Bernard, Bonaventura 
sau Toma de Aquino. Mișcarea 
lui Luther și frămîntarile din 
societate la ieșirea din Evul 
Mediu a determinat organizarea 
unui conciliu, cel de la Trento 

care a lăsat neschimbate obiș-
nuințele și practicile Bisericii, 
asupra cărora aveau să revină 
conciliile din Vatican. Începutul 
secolului al XVI-lea avea sa aducă 
ruptura în sînul catolicismului; 
Martin Luther l-a redescoperit pe 
Dumnezeu în Evanghelii, a res-
taurat viziunea religioasă a 
Evangheliilor: „Pentru Luther, 
întreaga religie era cuprinsă în 
interiorul acestui cerc. Dumne-
zeu cel viu – nu abstracțiunea 
filosofică sau mistică – cel reve-
lat, cert, Dumnezeu cel milostiv, 
inteligibil oricărui creștin”, 
afirmă Adolf von Harnack. Luther 
și-a îndemnat semenii să caute și 
să-și împlinească credința în 
rînduiala vieții lor naturale, nu în 
ceea ce instituțiile suprapuseseră 
inutil. 

Istoria dogmei a lui Adolf 
von Harnack este o lucrare care 
își păstrează actualitatea, rămîne 
o lucrare de referință pentru cei 
preocupați de definirea concep-
tului de dogmă. Termenul gre-
cesc dogma, opinie sau decizie, s-
a impus relativ tîrziu și desemna 
ceea ce în substanța sa nu 
suportă nici alterare nici diminu-
are, și se aplica în principal 
doctrinelor filosofice și ereziilor. 
Dogmele sînt cuvintele care 
pentru Biserică au valoare de 
obligație si trebuie considerate 
ca manifestări ale unui fenomen 
de ordin universal. 

Mihai Bogdan MANDACHE 
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Doctorul Emil Brumaru s'a 
retras în Parnas 

âtă tristețe! Am stat de vorbă o 
oră despre proiecte, despre 
manuscrisele lăsate acasă. Îngerii 

așteaptă să fie publicați cu ilustrații naïve 
(parcî întreaga lume devenise naivă!!) – 
acum, după ce inima'i sătulă de dragoste 
și aventură s'a hotărât să'și facă de cap și 
la propriu, doctorul și poetul Emil 
Brumaru a plecat, sâmbătă seara, pe 5 
ianuarie după ce împlinise 80 de ani, în 
Parnasul plin de îngeri.  

Unul dintre puținii poeți adevărați ai 
Iașilor și unul dintre cei mai importanți 
poeți români contemporani, Emil 
Brumaru s'a născut la 25 decembrie 1938 
(înregistrat la 1 ianuarie 1939) în comuna 
Bahmutea (Mihailovca), jud. Tighina, 
Basarabia (azi în Republica Moldova). 

A fost membru al Uniunii Scriitorilor 
din România. După studiile la Școala 
medie nr. 1 „Mihail Sadoveanu” (actualul 
Colegiu Național) din Iași, a urmat 
cursurile Facultății de Medicină, 
absolvind în 1963. În perioada 1963-1975 
a fost medic în comuna Dolhasca, jud. 
Suceava, loc esențial în imaginarul operei 
sale, pe care l-a numit „rezervația 
naturală de îngeri”. Chiar am programat 
un periplu în acel loc mirific de pe malul 

Siretului. S'a dedicat apoi scrisului, în 
paralel cu activitatea de corector (1983-
1989) și redactor (1990-1996) la revista 
ieșeană Convorbiri literare. A debutat cu 
poezii în revista Luceafărul (1967), apoi 
editorial în 1970, cu două volume de 
poezie, Versuri, Ed. Albatros, (Premiul 
Uniunii Scriitorilor pentru debut) și 
Detectivul Arthur, Ed. Cartea Românească. 

Cărți publicate: Julien Ospitalierul, Ed. 
Cartea Românească, 1974; Cântece naive, 
Ed. Cartea Românească, 1976; Adio, 
Robinson Crusoe, Ed. Cartea Românească, 
1978; Dulapul îndrăgostit, (volum 
antologic), Ed. Cartea Românească, 1980; 
Ruina unui samovar, Ed. Cartea 
Românească, (Premiul Uniunii 
Scriitorilor), 1983; Dintr-o scorbură de 
morcov, Ed. Nemira, 1998; Poeme alese. 
1959-1989, Ed. Aula, 2003; Opera poetică, 
vol I-II, Ed. Cartier (Chișinău), 2003, 2005 
- ediție revăzută și adăugită; Fluturii din 
pandișpan, 2003; Cerșetorul de cafea. 
Scrisori către Lucian Raicu, Ed. Polirom, 
2004; Infernala comedie, Ed. Brumar, 
2005; Submarinul erotic, Ed. Polirom, 
2005; Commedia dellArte, vol. I, Ed. 
Liternet, 2005; Dumnezeu se uită la noi cu 
binoclul, Ed. Polirom, 2006; Commedia 
dellArte, vol. II-III, Ed. Liternet, 2006; 

C 
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Cântece de adolescent, Ed. Brumar, 2007; 
Povești erotice românești, 2007; Ne 
logodim cu un inel din iarbă (carte obiect), 
Ed. EIS ART, 2008; Povestea boiernașului 
de țară și a fecioarei, Ed. Trei, 2008; Opere 
I. Julien Ospitalierul, Opere II. Submarinul 
erotic, Ed. Polirom, 2009; Basmul prințesei 
Repede-Repede (în colaborare cu Veronica 
D. Niculescu), Ed. Polirom, 2009; 
Antologia Versuri - colecția Poeți laureați 
ai premiului național de poezie „Mihai 
Eminescu”, Ed. Paralela 45, 2010; 
Intelectuali la cratiță (volum colectiv), Ed. 
Humanitas, 2012; Povestea boiernașului 
de țară și a fecioarei (ediția a II-a 
adăugită), Ed. Trei, 2012; Rezervația de 
îngeri, Ed. Humanitas, 2013; Sfâșiat în 
umbra unui înger (antologie), Ed. 
Contemporanul, 2013; Opere III. 
Cerșetorul de cafea, Ed. Polirom, 2014; 
Opere IV. Dumnezeu se uită la noi cu 
binoclul, Ed. Polirom, 2014; Cad castane 
din castani. Amintiri de ieri și de azi (în 
colaborare cu Veronica D. Niculescu), Ed 
Polirom, 2014; 111 cele mai frumoase 
poezii (antologie), Ed. Nemira, 2014; 
Infernala comedie (ediția a II-a), Ed. 
Adenium, 2015; Prietenii noștri imaginari 
(volum colectiv), Ed Humanitas, 2015; 
Opere V. Crepusculul civil de dimineață, Ed. 
Polirom, (Premiul „Mihai Eminescu” al 
Academiei Române), 2015; Amintiri din 
Rai, Ed. Humanitas, (Premiul USR pentru 
poezie), 2016; Eu, Îngerul jongler 
(antologie), Ed. Cartier, 2017. 

Este laureat al Premiului Național de 
Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera 

Omnia, Botoșani, 2001; Premiul pentru 
Opera Omnia acordat de către Uniunea 
Scriitorilor din Republica Moldova, 2003; 
Premiul de excelență „George Bacovia” al 
revistei Ateneu, 2005; Premiul revistei 
Flacăra pentru literatură, 2005; Premiul 
pentru Opera Omnia la Colocviile revistei 
Transilvania; Premiul „Gheorghe Crăciun” 
acordat de revista Observator Cultural 
pentru Opera Omnia, 2011; Premiul 
„Nichita Stănescu” la Festivalul de poezie 
de la Ploiești, 2011; Premiul Președintelui 
UNITER în cadrul Galelor UNITER, 2013; 
Premiul pentru Literatură în cadrul galei 
„Oamenii Timpului”, 2014; Premiul 
Național „Lucian Blaga” pentru Opera 
Omnia la Festivalul „Lucian Blaga” - 
Lancrăm, 2018, Premiul pentru Opera 
Omnia la Bac-Fest, Festivalul Național 
„George Bacovia” Bacău, 2018 și, onorând 
redacția noastră, Premiul "William Blake" 
al Editurii Contact international, acordat 
în anul 2018, în perspectiva celor 
șaisprezece luștri de viață.  

Este al doilea mare prieten  medic scriitor 
(după Augustin Buzura) care pleacă între 
îngeri după ce le-am fost eu, la rându'mi 
medic, Și nu‛mi pot șterge din minte 
versurile lui: „Parcă-s mereu c-un ceas în 
urmă!/ Ziua-i înceată. Timpul scurmă/ 
Necontenit în trupul meu/ Și-oriunde stau 
dau doar de Dumnezeu.//…// E-n oboseala 
ce începe să mă doară…/ Îmi simt odaia ca 
pe-o subsuoară/ Umedă, caldă și îmi vine-a 
șterge/ Cadranul ceasului ce nu mai poate 
merge…” (L.P.) 

 
 

Dulap 
 

Dulap obscur, în tine arde-un înger 
Îmbobocit pe râşniţi de cafea 
Visând piper rotund şi zahăr cubic, 
Fără să-ţi ştie taina nimenea. 
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Ouă adânci cu-amiezi sub coaja fină 
Tu-ascunzi tăcut, miresme ce le ierţi, 
Dulci farfurii cu sufletul ca roza 
De parfumat lângă mari peşti inerţi. 
 
Dar la amurg cotloanele de umbră 
Pline-s de spaima furilor gândaci! 
Unde e cheia tandră şi subţire 
Spre-a rupe neputinţa-n care zaci? 
 
Ca s-auzim cum pentru-ntâia oară 
Cuţitele vorbesc de mărul acru 
Şi scos suav din căni miezul de apă 
Să-ţi tremure pe rafturi, dulap sacru. 

 
din Dulapul îndrăgostit (1980) 

 
 
 
 

Să nu uit că sunt poet 
 

Poetului îi şade bine  
Să fie trândav, bleu şi pur.  
Mânânce miere de albine,  
Beie din sticle borş de-azur. 
 
Îmbuibă-se printre chiftele,  
Cu târtiţe de fluturi moi.  
Poetul trebuie să-şi spele  
Zilnic picioarele-n oloi. 
 
Şi mâinile în lapte dulce,  
Şi faţa-n bulion de crin.  
Dânsul de-a pururi va să-şi culce  
Pe plusuri trupul longilin. 
 
Să nu citească, să nu scrie,  
Ci numai doar poet să fie,  
Cu papanaşi la pălărie  
Şi c-o iubită fistichie  
Ce are sâni cât garderoba 

 
(1977) 
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*** 
 

Mi-e sufletu împins de rouă 
În groapa unui crin adânc. 
Mă ţin cu mâinile-amândouă 
De marginile lui şi plâng. 
 
Nu vreau miresmele să-mi umple 
Gura cu fluturi, nici lumini 
Să mă îmbrace-n raze scumpe 
Cu nasturi ticălos de fini. 
 
Ci îmi doresc o portocală 
Mare şi grea (oh, pe-ntuneric!) 
Ca să mă joc în pielea goală 
Cu trupu-i copilin şi sferic. 
 

din Ruina unui samovar (1983) 
 
 

Sonetul vechiului cotoi 
 
 

Crin înţărcat mi-e dragostea de-acuma?  
Chiar dacă-ţi pipăi şoldul, sânul, ceafa,  
În gură nu-mi mai plescăie lin apa,  
Pe creieri mă apasă-n creţuri bruma.  
 
Sunt prea sătul sau e-o nevolnicie  
De vechi cotoi blazat în bleu smântâne?  
O, doar cuvântu-n lobodă-mi rămâne,  
Mâna-mi vioaie-i. Sufletul meu ştie  
O mie de palate şi-altă mie  
 
De melci mirifici, de izvoare-ovale.  
Aşează-te-n genunchi şi-a tale şale  
Îndoaie-le. Clădesc o-mpărăţie  
De vorbe dulci ce-ţi umplu pîn'la greaţă  
Cu fluturi sparţi de raze-ntreaga viaţă! 
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