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Ultima 
Trâmbiță 

 

“3. Iisus îî răspunse (lui Nicodim, nn): Adevărat, adevărat îți spun:  
Nimeni, dacă nu se  naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu....  

5. Adevărat, adevărat îți spun: Nimeni, dacă nu se naște din apă  
si din Spirit, nu poate intra in Împărăția lui Dumnezeu.  

6. Ce'i născut din trup, trup este; iar ceea ce'i născut din Spirit, spirit este.  
7. Să nu te miri că ți-am spuss: Trebuie să vă nașteți din nou.” 

(Evanghelia dupa Ioan, cap.3) 
 

nvierea este simbolul cel mai clar al 
manifestarii divine, căci taina vieții, 
potrivit tradițiilor, nu poate fi știută 

decât de Dumnezeu. Potrivit științei, 
lucrurile sunt mai complicate, datorită 
neacceptării dualității ființei umane 
asemenea luminii. Urmând firul mitologic 
ajungem la acel moment in care Asclepios, 
fiul lui Apollo, inițiat în meștesugul 
vindecării bolilor de către centaurul 
Chiron, a făcut progrese uriașe reușind să 
învie morții, iar Zeus, judecător suprem, l-
a fulgerat, ucigându'l. Această știință era 
deci și pe atunci interzisă. 

O legendă amintește de scena ispitirii 
din Eden, înfățișându-ni'l pe șarpe ca 
paznic al tainei vieții capabil să învie 
morții. Într'o zi, un șarpe îl mușcă de 

obraz pe Tylos, fratele Mariei, iar acesta 
moare pe loc. Uriașul Damasen, chemat de 
Maria, strivește șarpele. Femela acestuia  
aleargă în pădure, culege o anumită 
buruiană pe care o așează pe nările 
soțului. Acesta își revine și fuge împreună 
cu șerpoaica. Maria, care asistase la 
întreaga scenă, folosește aceeași buruiană 
și îl aduce la viață pe fratele ei. Concluzia 
este că taina vieții nu este cunoscută de 
oameni și doar șarpele cunoaște leacul 
care învie din morți. De altfel, în Eden, 
înțeleptul șarpe (de mulți autori 
considerat a fi întruchiparea lui Lilith), 
încolăcit pe trunchiul pomului vieții, a 
ispitit-o pe Eva, pentru a-i împărtăși nu se 
știe ce taină, fapt care constituie păcatul 
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primar împotriva poruncilor divine și 
pedeapsa de a pierde nemurirea. 

Religiile ce cuprind mistere, cum ar fi 
cele de la Eleusis sau ceremoniile 
egiptene, stau mărturie nestrămutatei 
credințe omenești în înviere. Riturile de 
inițiere în marile mistere erau simboluri 
ale reînvierii așteptate de inițiați. 
Readucerea la viață a Fiului Omului și 
înălțarea Sa, ridicarea la cer în nemurire a 
Fecioarei Maria sunt astfel de exemple. 
Toate, însă,  așează principiul reînvierii în 
afara puterilor omenești. Învierea, mit, 
idee sau fapt, este un simbol al trans-
cendenței și al unei atotputernicii asupra 
vieții, care sunt, se pare, atributele 
exclusive ale lui Dumnezeu, Creatorul. Iar 
noi am demonstrat deja că trupul material 
se întoarce în atomii din care a fost 
zămislit prin legea lui Lavoisier, iar 
sufletul se așează în rețeaua noetică de 
unde va descinde pentru a determina 
ființarea unei alte existențe. Conform 
doctrinelor rosicruciene există chiar o 
periodicitate necesară monadelor. După 
cum afirmă evangheliile, marii profeți, 
precum Ilie, s'au reîntors în trup uman 
(Sf. Ioan Botezătorul) pentru a desăvârși 
profețiile. După cum afirmă și Sf. Ioan 
evanghelistul, Isus afirma că doar o 
repetare a experienței vieții terestre, 
îmbinând trup din apă și spirit divin, 
conduce la a putea cunoaște Împărăția lui 
Dumnezeu.  

Iată cum Sfântul Paul afirmă în 
scrierile sale: 35 Însă, va spune cineva: 
"Cum învie morţii? Cu ce trup vor veni?" 36 
Nebunule! Ceea ce semeni tu nu prinde 
viaţă dacă mai întâi nu moare. 37 Şi ceea ce 
tu semeni, nu semeni trupul care va fi, ci 
doar un simplu grăunte, poate de grâu sau 
de altă plantă, 38 însă Dumnezeu îi dă trup 
după cum vrea şi fiecăreia dintre seminţe îi 
dă trupul propriu. 39 Nu orice trup este 
acelaşi trup, ci unul este [trupul] 
oamenilor, altul este trupul animalelor, 
altul este trupul păsărilor şi altul, al 
peştilor. 40 Există şi trupuri cereşti şi 
trupuri pământeşti, însă alta este măreţia 

celor cereşti şi alta a celor pământeşti. 41 
Una este strălucirea soarelui, alta este 
strălucirea lunii şi alta este strălucirea 
stelelor, căci o stea diferă de altă stea în 
strălucire.  42 Tot la fel este şi învierea din 
morţi: se seamănă în putrezire şi se învie în 
neputrezire; 43 se seamănă în ruşine şi se 
învie în mărire; se seamănă în slăbiciune şi 
se învie în putere; 44 se seamănă un trup 
firesc şi învie un trup spiritual, căci dacă 
există un trup firesc, există şi unul spiritual. 
45 Aşa şi este scris: primul om, Adam, a fost 
făcut cu suflet viu, cel din urmă Adam, cu 
Duhul dătător de viaţă. 46 Dar nu cel 
spiritual [apare] mai întâi, ci cel firesc, 
apoi cel spiritual. 47 Primul om este făcut 
din pământ, este pământesc; al doilea om 
este din cer. 48 Cum este cel pământesc, la 
fel sunt şi cei pământeşti, şi cum este cel 
ceresc, la fel sunt şi cei cereşti. 49 Şi după 
cum am purtat chipul celui pământesc, 
vom purta şi chipul celui ceresc. 50 Fraţilor, 
eu spun aceasta: carnea şi sângele nu pot 
moşteni împărăţia lui Dumnezeu, nici 
putrezirea nu va moşteni neputrezirea. 51 
Iată, vă spun o taină: nu toţi vom muri, 
însă toţi vom fi schimbaţi. 52 Într'o clipă, 
într-o clipire din ochi, la sunetul trâmbiţei 
de apoi, căci va suna trâmbiţa şi morţii vor 
învia neputreziţi, iar noi vom fi schimbaţi. 
53 Căci această fiinţă supusă putrezirii 
trebuie să se îmbrace în neputrezire şi 
această fiinţă muritoare trebuie să se 
îmbrace în nemurire"( I Corintieni: 15.)  

O nouă viață este chiar la rădăcina 
tuturor religiilor. Practic toți locuitorii 
pământului împărtășesc un fel de credință 
în viața ulterioară. Dar ceea ce suntem 
destul de siguri, un fapt de care toate 
miliardele de oameni sunt convinși este 
că vom muri. Dacă credem că Dumnezeu 
există și există șanse ca ceea ce El poate 
face, atunci Creatorul trebuie să fie luat în 
considerare și în subiectul morții și al 
vieții după moarte. Așa cum știm și 
gândim ca oameni cu har și cunoaștere, 
acceptăm că avem un suflet nemuritor 
care supraviețuiește morții corpului 
nostru și continuă să trăiască într’o viață 
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ulterioară. În acest moment, convingerile 
variază în funcție de ceea ce este 
demonstrat științific. Multe biserici 
"creștine" cred că credincioșii merg la cer 
pentru a trăi împreună cu Dumnezeu, în 
timp ce cei răi merg la un foc de iad, 
desigur cu existența unui Purgatoriu 
catolic intermediar. În ceea ce privește 
concepția religiilor orientale este 
acceptată transmigrarea sufletelor sau o 
reîncarnare în care noi toți suntem 
reciclați. 

 

 
 

Totuși, se remarcă faptul că Sf, Paul nu 
se referă la Ziua Judecății raportându-se 
la învierea din capitolul 15 (1 Corinteni). 
"Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul 
în care toți cei din morminte vor auzi 
glasul lui  și vor ieși, care au făcut binele 
întru învierea vieții, iar care au făptui răul 
întru învierea judecății "(Ioan 5:28, 29) 
Combinând Isaia 26:19 și Daniel 12: 2, se 
poate înșelege împărțirea sufletelor în 
două direcții opuse, analizându-se faptele 
din perioada conviețuirii cu corpul 
muritor. Aceasta se numește judecata 

asupra celor vii și celor morți atunci când 
urmează întoarcerea  Maestrului. (Matei 
24: 45-25.46; Luca 12: 35-48; 19: 12-27) 
potrivit parabolei lui Isus despre 
Semănător, sau a celei referitoare la 
neghină, (Matei 13:29, 30, 41-43).  

Dar ce mai are Paul de spus despre 
acest subiect al învierii? El edifică 
diferențele dintre existența fizică (degra-
dabilă în mormânt, praf sau pământ, 
slabă, dezonorantă, modelată după Adam 
cel căzut, omul prafului) și cea sufletească 
(asemănătoare spiritului, cerească, 
puternică, incoruptibilă, glorioasă, 
modelată de Cristos cel Înviat). În 
rezumat: " Fraţilor, eu spun aceasta: 
carnea şi sângele nu pot moşteni împărăţia 
lui Dumnezeu, nici putrezirea nu va 
moşteni neputrezirea"(1 C 15:50).  

Aș încheia aceasă sumară prelegere cu 
unul dintre cele mai sublime și trans-
cendente pasaje din toate Scripturile. Paul 
își concentrează atenția asupra momen-
tului învierii în timpul ultimei trâmbițe 
din Viziune (Apocalips). El scrie: " Iată, vă 
spun o taină: nu toţi vom muri, însă toţi 
vom fi schimbaţi. 52 Într-o clipă, într-o 
clipire din ochi, la sunetul trâmbiţei de 
apoi, căci va suna trâmbiţa şi morţii vor 
învia neputreziţi, iar noi vom fi schimbaţi. 
53 Căci această [fiinţă] supusă putrezirii 
trebuie să se îmbrace în neputrezire şi 
această [fiinţă] muritoare trebuie să se 
îmbrace în nemurire. Iată, vă spun o taină: 
nu toţi vom muri, însă toţi vom fi 
schimbaţi. 52 Într'o clipă, într-o clipire din 
ochi, la sunetul trâmbiţei de apoi, căci va 
suna trâmbiţa şi morţii vor învia 
neputreziţi, iar noi vom fi schimbaţi. 53 Căci 
această [fiinţă] supusă putrezirii trebuie să 
se îmbrace în neputrezire şi această [fiinţă] 
muritoare trebuie să se îmbrace în 
nemurire. 54 Dar când [fiinţa] aceasta 
supusă putrezirii se va îmbrăca în 
neputrezire şi [fiinţa] aceasta muritoare se 
va îmbrăca în nemurire, atunci se va 
împlini cuvântul scris:"Moartea a fost 
înghițită în biruință" (Isaia 25: 8) 

(Continuare în p.379) 
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H. Spencer LEWIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Spencer Lewis, founder of the Rosicrucian Order, AMORC 
 

"There is nothing so inspiring, so filled with peace, happiness, perfect health, joy, 
and contentment as the development of the spiritual nature." 

 
“orthodox Christianity in the Western world today too greatly slights the mysticism 
and mystical principles which are fundamental to Christianity and which 
constituted the pristine Christianity of ancient times. In other words, too much 
thought is given to the literal meaning of words and the material interpretation of 
all of the principles involved in Christianity, which leaves almost a total neglect of 
the pure mysticism that makes possible a real understanding or spiritual 
comprehension of Christianity in its original form.”  

The Mystical Life of Jesus  
 

“sense of pride that I write these few lines introducing this book dedicated to the 
exceptional individual that was Harvey Spencer Lewis. With an extraordinary 
personality, he was a great figure of Rosicrucianism. He was an avant-garde 
pioneer and was resolutely modern. Harvey Spencer Lewis directed his gaze toward 
the future and toward that which he liked to call “the Cosmic.”  

Master of the Rose Cross  
 

 “man is essentially a soul clothed with a body, and not a body animated with a 
soul.”  

Mansions of the Soul: The Cosmic Conception  
 
 “Thus we, as individuals, can become the victims of our own poisonous thoughts, 
but we cannot become the victims of the poisonous thoughts of another.”  

Mental Poisoning  
 

https://www.goodreads.com/work/quotes/21003682
https://www.goodreads.com/work/quotes/44501690
https://www.goodreads.com/work/quotes/44536130
https://www.goodreads.com/work/quotes/45295535
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“There are carvings and writings upon the stones of the mountainsides in Oregon 
on the west coast of the United States, in the Klammath section, which by their very 
nature indicate that they were carefully placed there with some important motive, 
and intended for permanency and the revelation of great wisdom at some distant 
time. As to when these writings were carved in the stone and what the carefully 
executed hieroglyphs mean, no authority has yet ventured to state, and research 
has led to no clue.”  
 
“In order to evolve and become what nature and God intended us to be, we must 
attune ourselves with this process of constant change.”  

Master of the Rose Cross  
 
“The Egyptian word Pir-em-us meant to them something of great vertical height. 
From this the Greek form Pyramis, or the plural Pyramides was formed.”  

The Symbolic Prophecy of the Great Pyramid  
 
 

“and one of the regulations indicates that they were always cautious in expressing 
opinions of one another or of those outside of the organization, and they were not 
critical of the lives or affairs of the people they were trying to reform or assist. They 
also adhered strictly to one of their laws: “Judge not—lest ye be judged also.”  

The Essenes: Digest  
 

 
“More fortunes in money and in the material things of life have been lost by those 
who hesitated out of fear than by those who ventured too quickly and without 
caution.”  
 
“After all, it is far better, reasonably, to have continual satisfaction and mild 
enjoyment in your job than to daily do something you detest only because it pays 
you that big money that makes the occasional more expensive pleasures possible.”  
 
“Enjoyable work is creative work,”  

Master of the Rose Cross  
 
“Yielding to an urge or an inspiration, or submitting to an impulse or temptation, or 
taking advantage of an opportunity with no other warrant or reason than the 
judgment based upon analytical reasoning, is equivalent in most cases to choosing 
between right and wrong by the toss of a coin. Man’s reasoning cannot rise higher 
than the premises upon which it is based, and the premises of knowledge forming 
the foundation of man’s analytical reasoning may be faulty because they may not 
include a knowledge of the external influences and the natural laws governing his 
life and his affairs. As” 

Self Mastery and Fate with the Cycles of Life  
 
 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    

https://www.goodreads.com/work/quotes/44501690
https://www.goodreads.com/work/quotes/45284681
https://www.goodreads.com/work/quotes/45476715
https://www.goodreads.com/work/quotes/44501690
https://www.goodreads.com/work/quotes/1916871
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Geo VASILE 
 

 
 

Tecnica dello stupore         
 

efinendo la propria arte poetica, 
Gellu Naum scoraggia ogni 
tentativo di esame critico dei suoi 

interpreti: “infatti compivo un minimo di 
sacrilegio, un semplice esercizio di poco 
conto per equilibrare il sublime e 
rimuovere la sua spaventevole tendenza 
d’isolarmi“. Fedele alla propria esperienza 
negativa del sublime che tende ad alienare 
il poeta da se stesso, dalla propria vita 
quale espiazione, Gellu Naum non esita a 
sovvertirlo dal di dentro, anche sotto la 
maschera di un terribile commediante 
esorcista. Il poeta eletto della generazione 
della sfida e della ricerca onirica, della 
guerra totale contro il Demiurgo funesto, 
controlla la tecnica dell’immaginario atto a 
scattare stupore in discontinuità, avendo 
cura però che esso agisca nel rivolgere 
messaggi sconvolgenti e al tempo stesso 
coinvolgenti. L’evento onirico nella tavola 
dei valori di Gellu Naum nasce a scapito 
del libresco residuale, attestando 
l’ingenuità e la forza impareggiabile della 
vita.  

Figli prodighi ci tormentiamo 
nell’affanno del ritorno al grembo 
amniotico delle dolcissime madritombe 
natíe: “scavammo corridoi verso di voi, la 
terra incollata alla bocca/ amate nostre 
non vi rendete conto/ ci avviciniamo a 
schiere noi i soli a non scordarvi/ potete 
anche partorirci vale lo stesso/ rotolati 
alla rinfusa come delle ruote dimentiche/ 
ahi voi mietitrici ci sotterriamo sotto la 
soglia“.   

Raffigurando la solitudine tragica del 
suo segno, ma anche il rigore, la lucidità 
feroce, il poeta non esita di atteggiarsi a 
filosofo cinico, offrendo un’indimenticabile 

diffamazione autoironica della poesia: 
“l’oceano inalberato al cielo è strapieno/ 
ah ne sento stridere la sabbia e le scaglie 
mentre il mio barile di GEDICHTE galleggia 
dinanzi agli occhi/ galleggia come anatra 
fucilata/ In fin dei conti cosa lo fece 
consacrarsi alle prove intatte e all’inutile 
spazzar le strade/ ah sembrerebbe che 
talvolta agisca solo una penosa voglia di 
essere amato“. Non conta la gloria della 
vanità, tanto meno il poetizzare l’evidenza, 
bensì il sogno medianico dei “Commenti 
sulla vita quotidiana degli uccelli”. 
L’erotopaegnia testuale della “Descrizione 
della torre” o del “Cavallo erotico”,  i giochi 
erotici in senso agonistico, allargano il 
carnevale metafisico, non senza dare un 
fortunato impulso alla coppia verso l’altra 
parte, cioè nel limbo della promessa vitale.  

Una lucidità apparentata al sogno della 
ragione magica, una specie di irrazionale 
sorvegliato per essere più autentico, più 
espressivo sulle orme di Swedenborg o 
Dali, presiede “La descrizione della torre”:  
„Mentre tracciavo nell’aria la forma di un 
cerchio/ facevo pure il gesto di buttarlo 
nel vuoto/ ma non mi fate raccontare 
adesso i miei sogni più/ sporchi/ e non mi 
fate dire quanto m’amava la signorina 
Lola/ per convinzione/ come mi portava 
alle università mentre io mi sarei 
seppellito/ nell’arena del deserto per 
sostenere che la teoria annulla il 
sentimento/ non mi fate ricordare come 
avrei voluto essere qualcosa come/ un 
guercio su delle acque libere/esule dalle 
principali cinque forme della paura/ le 
grinfie ficcate nell’albero/ né come mi 
strappavo all’aspra tentazione“.  

Ricorrendo sempre alla tecnica della 

D 
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demolizione del melodramma romanzesco 
con la sua serietà mimetica, la poesia di 
Gellu Naum incastra dei circuiti 
stupefacenti, eccitanti, turbolenti, per far 
riemergere e significare figure della non-
comunicazione e gesti che ostacolano la 
naturalezza della vita, che rivelano “le 
convulsioni di un regno cui non 
appartengo più da tempo“.   

L’atto poetico gestuale, action-poetry, 
può ancora sostituirsi alla stanchezza 
cognitiva del mondo, con emissioni di 
emblemi augurali, tipo Elena Ohrida, 
Tetonia o Zenobia. Nuove effigi femminili, 
poiché la stessa mitologica, vertiginosa 
Circe viene usurpata dalla sua virtù magica 
a favore di una prosaica oralità parodica, a 
doppio senso: “senti Alessandro il 
grandine gli diceva una donna/ vuoi 
passare la notte con me/ ho qui del pesce 
in salamoia si fa anche all’amore/ (adesso 
parlava in sordina ma la si sentiva 
benissimo/ era molto colta)/ noi 
sbattevamo la fronte contro le antenne 
immergevamo/ gli occhi nell’acqua meglio 
mangiarli vivi/ i pesci pur di non esser 
colti nel suo letto in campagna/ senti 
Alessandro il grandine ci diceva lei non far 
finta/ di nulla/ senti argonauta ti do il mio 
vello d’oro/ così è la legge ti rilascio anche 
la ricevuta/ Era un’epoca qualunque. 
Cominciava la notte“. La notte della 
dissoluzione generalizzata, della rottura 
tra l’uomo e se stesso, tra l’uomo e le sue 
radici genetiche. Iato, soluzione di 
continuità, disarmonia, esilio, temi che 
trovano la loro foto nella “Grammatica del 
labirinto“, un saggio sulla tecnica della 
discontinuità, del dislocamento 
dell’immagine. Il repertorio gestuale 
retorico, e al tempo stesso frivolo, 
manierista e amoroso viene compendiato 
quale scroscio di riso sarcastico in una 
Waste Land, “in questa zona dove non c’è 
anima viva“.  

Sempre sarcastico è anche il modo di 
accogliere l’amata che appare quale 
penombra insidiosa e pseudonima, con un 
deciso appetito tellurico nel difendere e 

illustrare la convenzione stereotipata, 
nell’immortalare la posa della coppia 
romantica, con la sua prosodia svenevole e 
soporifera.  

Il poeta stravince non solo con la 
tecnica dello stupore, effetto di 
aggregazione di sequenze dissimili, 
dadaiste, ma soprattutto con la 
promozione al rango di logica poetica degli 
illogismi: „Vidi la Ragnolocusta su un 
tavolo ricoperto di zinco/ in una cucina 
estiva/ Era un tenue cielo alcune/ bambole 
dai nomi scordati Tutto si accalcava per/ 
assorbire per ampliare/ ciò era in una 
bella sporcizia Gli inalterabili vestivano/ 
corsés di terra/ era rimasta solo la casa 34 
della strada Vi si svolgeva/ la stessa scena 
gli stessi personaggi morti o risposati/ 
sotto le rovine parlavano ai tavoli sulla 
terrazza/ Quel tipo bruno mi assomigliava 
perfettamente“. Si tratta di versetti che 
trasmettono dei messaggi medianici, 
presagi nostradamici, simboli e visioni 
crepuscolari, con luci come il sangue nero 
dell’oro rosso, allucinante, a differenza del 
sogno notturno, mistico e un pò affollato di 
Swedenborg. La trascrizione “cum figuris“ 
di quelle visioni incise dallo stesso azzardo 
si fa nel volume “Vantaggio delle vertebre” 
con grafo-poemi, calligrammi, vetrine 
parodiche del consumismo d’idee prêt-à-
porter, luoghi comuni strepitosi 
annunziando i nostri stereotipi di 
divoratori di pubblicità.  

      La guerra del poeta contro la falsità 
del lamento nelle figure romantiche si fa 
anche più dura nel ciclo delle “mattinate 
con la signorina pesce”, in nome dei codici 
della vita bramata, che comprendono, 
difendono e tutelano la verità. La 
penetrazione di essi si esprime nel modo 
intimo, inimitabile della sua arte poetica 
snodandosi in un linguaggio perspicace e 
fascinoso, basato sulla restaurazione dei 
giacimenti avariati, sul ricalco parodico 
della smania dei pettegoli, sdolcinati e 
prolissi, sotto la cui crosta sanguina la 
naturalezza della vita, il mistero della 
spontaneità primordiale. Intorno a un 
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registro prosaico-sermoneggiante, talvolta 
melo-oracolare, ampolloso e altisonante, si 
coagulano rivelazioni ontologiche, siderali, 
erotiche, radicate nel più anonimo e 
squallido quotidiano. Alimentato da 
sconcertanti astrazioni, non prive di 
terribilismo associativo, esegetico e 
digressivo, il testo naumiano  innesta la 
visione poetica, con la stessa dinamica della 
percezione e dell’espressione, tramandone 
un raffinato susseguirsi di approcci e 
ritrattazioni affabulatorie.  

Tra impulso, parola e sentimento, il 
poeta, sopraffatto dall’agiografia 
romantica del sentimento, non nasconde il 
suo deliberato sforzo, uguale al suo credo 
artistico: “mi affannavo per vietare alle 
parole di farsi sentimenti“. Sentimenti che, 
ormai logori per abuso, non trasmettono 
che la farsa della sonorizzazione dell’aria. 
La lotta contro questo clima accidioso non 
si può combattere se non con le medesime 
armi contagiose, adottando la fraseologia 
affettata e gli atteggiamenti sofistici-
deliranti di quella zona intermedia 
dell’assurdo cacofonico, del crepuscolo 
babelico. Il pohema verbalizza il nulla, con 
parole di gergo filosofico, fatto di 
sdolcinati paradossi e mimetici slanci 
sillogistici. Simultaneamente alla denuncia, 
tramite divagazioni smoderate e 
arborescenti, di quell’ambiente intrigante, 
tossico, falsato, il poeta discerne l’accesso 
verso la verità della vita: „ecco perché 
preferivo gli iniziali vaneggiamenti non 
intenti/ a diventare pohemi né agire come 
tali/ essi almeno riflettevano 
maggiormente le mie naturali tendenze/ 
mi decifravano un senso oltre qualunque 
infiltrazione della soggezione“.  

Nemico a vita di ogni soggezione della 
poesia a mode, modelli, ideologie, e amico 
fidato della naturalezza umana, il poeta 
non esita a far uso di rimedi omeopati e 
affabulatori, come  l’arte della cogitazione, 
l’oralità pruriginosa, surreale per il ricorso 
al non-sense tipo Lewis Carroll, e la 
ridondanza dei dettagli. Un vero 
compendio di formule alienanti viene 

rigurgitato da un esorcista - guaritore delle 
emozioni poetiche e del poeta che aspira 
all’inaugurazione del silenzio accolto con 
l’oblio del mondo tangibile, fenomenico, 
storico. Dal momento che  “il silenzio 
stillava da me come una clorofilla o 
viceversa“, il poeta si gode l’investitura 
della rivelazione, confessando “la mia 
adesione a un nuovo e strano principio“. 
Tutto questo, solo dopo aver smascherato 
ragionamenti, ideali e atteggiamenti marci, 
manieristi, come sarebbe “la malinconia 
dello sviluppo“, “l’ombrello onorifico“, “la 
signorina pesce“, altrettanti sinonimi 
dell’emozione floscia o del sublime 
sgonfio, altrettanti stilemi 
dell’inautenticità, dell’utopia romantica  
nel suo perverso angelismo.  

Apparentato, ma tuttavia diverso da 
quello di Swedenborg (il primo 
esploratore scientifico dell'aldilà), il sogno 
di Gellu Naum è il nucleo generatore e 
ordinatore dello spirito poetico, atto a 
decifrare la realtà umana caduta nella 
disgrazia del purgatorio. Riferimento 
assoluto, analogico e dialogico sarà l’altra 
parte, quella dove il poeta stesso cerca la 
sua redenzione per la divina grazia 
dell’opera spirituale. Perché tutto, in quel 
salvifico topos chiamato l’altra parte, è piu 
intenso, più autentico, le sensazioni più 
vivide, le forme e i colori più numerosi e 
più avvenenti. In ovvio contrasto con la 
nostra parte, zona di ombre rissose, di 
cospirazione e castigo, dove gli emissari 
del sognato limbo della vita autentica si 
svelano solo al poeta già esperto di magia 
nelle corrispondenze universali. Gellu 
Naum ricorre come Swedenborg allo stato 
di deliquium, di somnia sperimentale, per 
poter accogliere i segnali dell’accesso 
all’altra parte, la parte salvata, arcana della 
Creazione.  

Tra veglia e sogno, tra mondo naturale 
e mondo spirituale, tra visibile e invisibile, 
la vita e l’opera di Gellu Naum è uno slalom 
ad alta quota tra colonne senza fine, 
chiamate Milarepa, Diogene, Swedenborg, 
la generazione della seconda guerra, 
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profetica e perduta con in capo i romeni 
Urmuz, Gherasim Luca, Tonegaru, Dimitrie 
Stelaru, i post-simbolisti Dino Campana, 
Seferis, Luzi, Dali (che avrebbe invidiato il 
nostro poeta per la straordinaria metafora 
genetica del poema “Il cavallo erotico“). 
L’opera poetica di Gellu Naum, unica in 
Romania per la sua matrice stilistica 
inconfondibile, ma anche per l’ostinata 
avventura ontologica, riesce a svelare il 
prezzo della redenzione dal nostro esilio 
nella storia, promuove la poesia romena 
d’oggi tra le vette della poesia europea, 
legittimandovi al tempo stesso l’autenticità 
del sogno poetico senza frontiere.  
 

Cronologia biobibliografica   
Gellu Naum  

 
• La famiglia del padre del futuro poeta 

Gellu Naum si trasferisce nel XIX secolo 
dalla Macedonia in Romania, per paura dei 
turchi. Era una famiglia di pecorai, 
romeno-macedoni, armâni, nel loro 
idioma.• Il padre di Gellu Naum, Andrei 
Naum, impiegato e autore lui stesso di 
alcune poesie apparse sui periodici del 
tempo, muore nei combattimenti sul 
fronte antitedesco di Mărăşeşti (1917). 

• Gellu Naum, nato il 1 agosto del 1915 
a Bucarest, è il beniamino tra i sette 
bambini della famiglia Naum (cinque 
femmine e due maschi). 

• Laureato del liceo “Cantemir” a 
Bucarest. 

• 1923. Conosce di persona, in 
occasione di una mostra presso il Palazzo 
„Universul“, il già rinomato pittore 
surrealista Victor Brauner, che il poeta 
ammirerà per tutta la vita. L’amicizia con 
Victor Brauner frutterà un vero sodalizio 
artistico, promosso dal movimento 
avanguardista. 

• 1933. Studi di filosofia presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Bucarest, 
continuati qualche anno dopo, a Parigi, 
dove frequenta i circoli dei surrealisti 
francesi. Fa la conoscenza del poeta André 

Breton, l’autore del primo manifesto 
europeo del surrealismo (1924). 

•  1939.  Di ritorno a Bucarest, viene 
mobilitato e inviato sul fronte dell’Est. 

• 1941. Viene fondato il gruppo 
surrealista romeno (molto attivo 
soprattutto tra 1945 e 1947), Gellu Naum 
essendo uno dei capofila. 

• 1947. Sposa Lygia, predestinata a 
essere l’amata, la musa medianica di 
alcune esperienze spirituali decisive per la 
vita e l’opera dello scrittore. 

 

Opere di Gellu Naum 
 
“Il viaggiatore incendiario”, poemi 1936 (con 

tre disegni lucidati di Victor Brauner); 
“La libertà di dormire su una fronte””, poemi 

1937 (con un disegno di Victor Brauner); 
Vasco da Gama”, poemi 1940 (con un disegno 

di Jacques Hérold); 
“Il corridoio del sonno”, poemi 1944 (con un 

ritratto di Victor Brauner); 
“Il terribile vietato”, con un frontespizio di Paul 

Păun, manifesto, 1945  (Collana surrealista); 
“Medium”, prosa, 1945 (comprende la teoria 

dell’oggetto efialtico e del procedimento dell’uovo 
nero); 

“La critica della miseria”, manifesto, in 
collaborazione con Paul Păun e Virgil Teodorescu, 
1945 (Collana surrealista); 

“Lo spettro della longevità: 122 cadaveri”, 
poesia, in collaborazione con Virgil Teodorescu, 
1946 (Collana surrealista); 

“Il castello dei ciechi”, prosa 1946 (collana 
surrealista); 

“L’infra-noir”, manifesto, in collaborazione con 
Gherasim Luca, Paul Păun, 

 Virgil Teodorescu e Trost, 1947 (Collana Infra-
Noir); 

“Athanor" 
“Poemi scelti”, 1970 (con un ritratto di Victor 

Brauner); 
“Poetate, poetate”, prosa, 1970; 
“L’albero-animale”, poemi, 1971; 
“Il mio padre stanco”, poema, 1972; 
“Poemi scelti”, 1974; 
“La descrizione della torre”, poemi 1975; 
“L’isola”, “L’orologeria Taus”, “Forse Eleonora” 

– commedie, teatro, 1979; 
“L’altra parte”, poemi 1980; 
“Zenobia”, romanzo 1985; 
“La sponda azzurra”, poemi 1990; 
“La faccia e la sopraffaccia assieme a La sponda 

azzurra”, poemi, 1994; 
“Il fuoco nero”, poemi 1995; 
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“Sorella fontana”, poemi 1995; 
“L’interrogatore”, prosa 1999; 
“L’albero-animale, assieme a Il vantaggio delle 

vertebre”, poesia, 2000; 
“Asceta alla baracca di tiro”, poemi 2000. 
“La via del Serpente”, 2002 (Edizione di un 

manoscritto inedito del 1948, contenente versetti 
di „auto-iniziazione“, a cura e con uno studio di 
Simona Popescu e con un disegno di Lyggia Naum). 

“Sull’identico e differente”, 2004 (Antologia, 
prefazione e riferimenti critici a cura di Simona 
Popescu). 

 

 
 

Letteratura per bambini: 
“Il più grande Gulliver”, 1958; 
“Il libro di Apolodor”, 1959; 
“Il secondo libro di Apolodor”, 1964. 
 

Volumi di traduzioni da: 
Diderot (sceneggiato tratto da Il nipote di 

Rameau), Stendhal, Nerval, 
Kafka, Apollinaire, René Char, Samuel Beckett, 

Julien Gracq ecc. 
• Premi nazionali e internazionali accordati: 
Il premio dell’Unione degli Scrittori (Romania) 

per la poesia, 1975; 
Il premio speciale dell’Unione degli Scrittori 

per l’intera attività letteraria, 1986; 
Il premio nazionale Mihai Eminescu, 1992; 
Il premio d’eccellenza artistica della 

Fondazione Culturale Romena, 1995; 
Il premio Opera Omnia dell’Unione degli 

Scrittori, 1996; 
Il premio della rivista „Flacăra“, Mago della 

Parola,1997; 
Il premio della Città di Bucarest, 1999; 
Il premio Europeo per la Poesia, 1999 

(Münster, Germania); 
The American Romanian Academy Arts Award, 

2000; 

Il premio nazionale Tudor Arghezi, 2000. 
Negli anni ’90 e 2000 è stato proposto per il 

Premio Nobel. 
 

Volumi di versi originali tradotti in: 
ungherese: Balog Iózsef (1977); 
francese: Paul Celan; Sebastian Reichmann 

(1983 e 2002); Annie Bentoiu e Andrée Fleury 
(1991, 1998); 

tedesco: Anemone Latzima (1983), Oskar 
Pastior e Georg Aescht (1993); 

inglese: James Brook (1993). 
svedese: Ion Miloş (2004) 
italiano: Geo Vasile (2008) 
 
• Il romanzo “Zenobia” fu tradotto in: 
tedesco: Georg Aescht (1990); 
greco: Victor Ivanovici (1995); 
inglese: James Brook e Sacha Vlad (1995); 
francese: Liuba Jurgenson e Sebastian 

Reichmann (1995).  
• L’isola.Teatro Drammatico di Braşov, 1986: 

prima assoluta della sua commedia a sfondo 
surrealista nella visione artistica di Mircea Marin. 

* Fu il protagonista di un film biografico in 
parecchie puntate (sull’uomo, artista e poeta), 
realizzato da Cornel Todea nel 1999; la maggior 
parte della lunga intervista televisiva si svolge nella 
casa di vacanza di Gellu Naum a Comana, già luogo 
di pellegrinaggio di amici, letterati, artisti ecc. 

* Una delle rare e ultime apparizioni pubbliche 
del poeta è la partecipazione alla prima assoluta di 
un suo testo drammatico, “L’orologeria Taus”, 
messo in scena (febbraio 2001) dal regista Mircea 
Marin, presso il Theatrum Mundi (Bucarest, Sala 
Izvor del Teatro Bulandra). 

Si spegne a Bucarest il 29 settembre 2001. 
 

Lavori dedicati a Gellu Naum e alla sua opera: 
Gellu Naum, poète roumain prisonnier au 

château des aveugles,  Rémy Laville, 1994; 
Gellu Naum. Poezia contra literaturii ( in 

rumeno), Ion Pop, Editrice Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2001; 

Salvare la specie. Sul surrealismo e Gellu Naum 
(  in rumeno), Simona Popescu, Editura Fundaţia 
Culturală Română, 2001; 

Per/For Gellu Naum (testi in romeno, tedesco, 
francese e inglese, volume omaggiale curato de 
Iulian Tănase, con un disegno di Lyggia Naum),  
Editura Vinea/Editrice/ICARE, 2002; 

La Clava, critifiction con Gellu Naum ( in 
rumeno), Simona Popescu, Pitesti, Editura Paralela 
45, 2004. 

Gellu Naum. Monografie. Antologie comentată. 
Receptare critică (in rumeno), Vasile Spiridon, 
Braşov, Editura Aula, 2005 

●
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GELLU NAUM  
(1915 -2001) 
 

Descrierea turnului 
 

Trasând în aer forma unui cerc făceam şi gestul 
de a-l arunca în gol 
dar să nu mă faceţi să povestesc aici visele mele cele mai murdare 
să nu mă faceţi să spun cum mă iubea domnişoara Lola 
din convingere cum mă ducea la universităţi pe când eu 
m-aş fi îngropat în nisipul deşertului ca să susţin că teoria 
pierde omenia 
să nu mă faceţi să mai amintesc cum aş fi vrut să fiu măcar 
un chior acolo pe nişte ape libere 
refugiat din cele cinci mari forme ale spaimei 
cu ghearele înfipte în copac 
nici cum ieşeam brutal din aspra mea tentaţie 
să nu încep descrierea bazată pe tot ce am văzut în lungul 
meu pelerinaj 
să nu vă felicit că m-aţi născut la timp 
alături se desfăşurau ceremonii înverşunate Cum pe atunci nu 
existau prea multe bucurii duram câte o săptămână fiecare 
 

  Ascet la baraca de tir 
 

Dimineaţa şi seara stăteam la baraca de tir câştigam obiecte 
lei albi pe care îi dăruiam cu generozitate 
odată a venit o persoană avea sprâncene pictate 
o iubeam nemaipomenit aşteptam să-mi vorbească 
avea o plasă neagră pe picioare 
o îmbrăcam mă plimbam cu ea prin oraş 
ceilalţi erau liniştiţi ce conta o persoană 
îşi trăgeau bezna pe cap ca pe o pătură călduroasă 
câţiva făceau şi glume ea îmi punea o mică mână pe umăr pe 
Calea Floreasca 
pe acolo nu mai ştiu când fusese un hipodrom noaptea se mai 
auzea tropotul cailor 
câte un jockeu trecea plângând în hohote prin mijlocul străzii 
eu nu scoteam o vorbă ea ma ţinea de umăr 
ceilalţi îşi rezemau coatele pe masă se bucurau de fiecare 
fum de ţigare 
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Descrizione della torre 
 

Mentre tracciavo nell’aria la forma di un cerchio facevo pure il gesto 
di buttarlo nel vuoto 
ma non mi fate raccontare adesso i miei sogni più sporchi 
e non mi fate dire quanto m’amava la signorina Lola 
per convinzione come mi portava alle università mentre io mi 
sarei seppellito nell’arena 
del deserto per sostenere che la teoria annulla la 
filantropia 
non mi fate ricordare come avrei voluto essere qualcosa come 
un guercio su delle acque libere 
esule dalle principali cinque forme della paura 
le grinfie ficcate nell’albero 
né come mi strappavo all’aspra tentazione 
meglio non cominciare la descrizione di tutto ciò che vidi nel 
mio lungo pellegrinaggio 
né congratularmi con voi d’avermi messo al mondo in tempo 
accanto si svolgevano cerimonie ostinate Poiché allora non 
c’erano troppe gioie duravamo una settimana ciascuno 
         

Asceta alla baracca di tiro 
 

Mattina e sera mi trattenevo alla baracca di tiro guadagnavo 
degli oggetti leoni bianchi che regalavo con tutto il cuore 
una volta è venuta una persona dalle sopracciglia dipinte 
l’amavo straordinariamente aspettavo che mi parlasse 
le gambe coperte da una rete nera 
la vestivo passeggiavo con lei per la città 
gli altri non si preoccupavano cosa contava una persona 
si tiravano il buio sulla testa come una calorosa coltre 
qualcuno pure scherzava lei mi passava una piccola mano 
sulla spalla in via Floreasca 
pare vi fosse stato tempo fa un ippodromo di notte 
ancora si sentiva lo scalpitio dei cavalli 
dei fantini passavano piangendo dirottamente in mezzo alla strada 
io non facevo parola lei mi teneva per la spalla 
gli altri i gomiti poggiati al tavolo si godevano ogni fumo di 
sigaretta 
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Divanul 

 
 
Desfiguraţi de tehnica brutală a exemplului 
când întâlnim logodnica aceea persistentă 
luăm o scară ne urcăm pe umerii ei ne cuibărim acolo 
pe divan 
şi medităm la fel de fel 
“tu îmi cam tremură glasul gândindu-ne la ea 
în noi e strania clătinare a unei ape străvechi 
stăm pe divan cu palmele peste ochi cu neştiinţa pe gură 
şi ascultăm ecourile ei incontrolabile 
tu să vezi ce adâncă e apa ajunge până la cer 
vreau să spun că ea ne şopteste ceva 
şi noi amuţim prin comunicare” 
          

 
 

Mărgelele de sticlă 
 
 
Până mă spăl de noroi până dreg undiţele astea ude  
totul se va sfârşi La stânga mea  
băiatul care mi-a turnat lapte pe scară  
adulmecă apropierea unei obscure devastări  
nu poate să vorbească zice a a a îşi târâie picioarele  
Acum pleacă şi el Are un tren la 9  
Oricum ar fi momentul să mă car şi eu  
cu sufletul deasupra peste piele  
printre bastoanele albe cu care se bat orbii  
pe lângă sârma nenorocită pe care îţi usuci fusta de vară  
pe lângă zidul vechi sub care se dărâmă  
îmbrăţişările noastre înghiţite de umbră  
Oh m-am oprit lângă tine  
ca un copac care umblă lângă un copac care stă  
şi numai frunzele noastre disperate încearcă să se agaţe de cer  
pe când ne cad în iarbă mărgelele de sticlă                           
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Divano 
 

 
Sfigurati dalla brutale tecnica dell’esempio 
quando c’imbattiamo in quella fidanzata persistente 
prendiamo una scala saliamo alle sue spalle ci annidiamo là 
sul divano 
e riflettiamo a ogni specie di cose 
“sai che la voce mi trema un po’ mentre la pensiamo 
dentro di noi c’è lo strano dondolìo di un’acqua ancestrale 
sediamo sul divano le dita sopra gli occhi l’ignoranza sulla bocca 
sentiamo i suoi incontrollabili echi 
tu vedrai che profonda è l’acqua raggiunge il cielo 
voglio dire che essa ci sussurra qualcosa 
e noi ammutoliamo per comunicazione” 
 
 
 

Le perline 
 

 
Fino a che mi lavo dal fango e aggiusto queste lenze bagnate 
tutto andrà a finire Alla mia sinistra  
il ragazzo che mi versò del latte sui gradini 
fiuta l’avvento di un oscuro saccheggio  
lui non può parlare dice solo a a a trascina i piedi  
Adesso parte pure lui Col treno delle 9  
Comunque dovrei anch’io svignarmela  
con l’anima per di sopra la pelle  
tra i bianchi bastoni con cui combattono i ciechi 
lungo il disgraziato filo sul quale asciuga la tua gonna estiva  
di fianco al vecchio muro sotto il quale crollano 
i nostri abbracci ingoiati dall’ombra  
Oh mi fermai presso di te  
come un albero che cammina presso un albero che sta fermo  
e solo le nostre foglie disperate tentano di attaccarsi al cielo  
mentre cascano nell’erba le nostre perline  
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A cincea esenţă  
 

Şi-au amintit ascunzătoarea Pe dedesubt îşi vâră una câte una 
ciudatele lor feţe  

Şi-au pus pe frunte steme şi sigilii  
 
eu strig ceva încerc să le arăt gimnastici simple Mâinile în plămâni  
genunchii pe vertebre ochii în gură Închişi unul spre altul  
le spun exact ce trebuie  
o fată şi-a tăiat corsajul Pe bustul ei sunt tatuate mecanisme şi figuri  
Dovadă lampa asta udă 
 

Grammatica del labirinto 
 

Înainte de a muri mama avea o barbă de patriarh îi crescuse între 
timp Mă încuia în pod într-o imensitate albă într-o pădure fără  
amintiri  
atunci aparţineam comunităţii sigure adeseori pierdută şi oricum 
invizibilă aflată undeva în prelungirea noastră într-un ţinut în care mă 
plimbam prin limpezimi şi umbre venite de departe  
nedefinit ca o răcoare (vorbesc de mine din obişnuinţă)  
acolo o femeie uriaşă mă obliga să-i port barca pe piept 
Reinventa DISCONTINUITATEA Firul de iarbă ne acoperea 
castelul Rotaţia se şi evaporase  
de câte ori mă vizita îmi scutura covorul bea din mine ca dintr-
o găleată de lemn  
era un cui acolo care vorbea cu noi 
                        

Pământul şi apa ca mame 
 

Deznădejdea le dă o amploare care mă îndreptăţeşte  
                         să-i socotesc fraţii mei buni  
în drum spre unul dintre ei am întâlnit statuia cu sabia ridicată  
câteva străzi mai încolo o descendentă se plimba 
însoţită de doamna aceea cu un ciorap alb şi unul negru  
eu le spuneam că într-o mlaştină la mii de kilometri de acolo mă 
aşteaptă o barcă pe care mi-am făcut-o singur din  câteva scânduri şi 
câteva cuie  
ele continuau să existe ca nişte orbi născuţi abia pe jumătate  
erau afară  
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La quint’ essenza  
 

Si sono ricordati il nascondiglio. Per di sotto si spingono uno ad uno i 
loro strani volti  

Si sono messi sulla fronte stemmi e sigilli  
grido qualcosa tento di mostrar loro dei movimenti ginnici elementari  
Le mani nei polmoni i ginocchi sulle vertebre gli occhi nella bocca  
Chiusi l’uno contro l’altro dico loro esattamente ciò che si deve  
una ragazza si tagliò il corpino Sul suo busto sono tatuati meccanismi 

e figure 
Lo prova quest’umida lampada. 
 

Grammatica del labirinto 
 

Prima di morire la mamma aveva una barba da patriarca le era 
cresciuta intanto Mi chiudeva nell’ abbaino in una bianca immensità 
in una selva senza ricordi in quel tempo mi attenevo all’innegabile 
comunità spesse volte perduta e in ogni modo invisibile collocata da 
qualche parte a prolungarci in una zona in cui passeggiavo tra 
limpidezze e ombre giunte da lontano  
indefinito come una freschezza (parlo di me per abitudine)  
là una donna gigantesca m’obbligava a portare la sua barca sul petto 
Inventava di nuovo LA DISCONTINUITÀ Il filo d’erba copriva 
il nostro castello La rotazione s’era già evaporata  
ogni volta che mi visitava spolverava il tappeto s’abbeverava di me 
come da una secchia di legno  
vi era un chiodo che parlava con noi       
                  

La terra e l’acqua come mamme 
 

L’angoscia dà loro un’ampiezza che mi autorizza di  
             prenderli per i miei veri fratelli  
avviato verso uno di loro m’imbattei nella statua con la spada alzata  
qualche strada più in là una discendente passeggiava  
in compagnia di quella signora con una calza bianca e una nera 
io dicevo loro che in una palude distante migliaia di 
chilometri mi sta aspettando una barca che feci da solo da qualche 
asse e chiodo  
loro continuavano a esistere come ciechi nati appena a metà 
erano fuori                                 
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 Zenobia  
 
 
 
Printre exodurile mele  
exista şi una Zenobia supranumită refuzul falsei conştiinţe  
pe o şosea cânta purta baticuri  
ne adoram ştia două trei cuvinte mai scurte într-o limbă  necunoscută  
eu treceam singur ca orice fihinţă umană o adoram mă făceam că nici 

n-o observ  
îi dădeam târcoale într-un camion de transport ghemuit printre 

prelate şi busturi de marmură  
în dreptul ei  coboram intram în cabina telefonică  
formam un număr oarecare îmi ceream scuze apoi  
mă ghemuiam lângă ea era poate singura fericire posibilă  
era plăcut ne culcam cu oasele noastre îmbibate de amintirea  unei 

străvechi adoraţii  
cu ochii noştri lucioşi înăuntru era o puternică adoraţie  
filozofam prostii ne simţeam bine  
departe rătăciţi orbiţi de faruri  
nu se putea să nu mă adore era o fihinţă umană  
ţinea degetele bine întinse pe o coapsă bine întinsă  
ne adoram Ce nevoie ai tu de cuvintele astea cam scurte  
(o dar cum le rostea ce superbi eram fiecare în adoraţia celuilalt)  
să nu uiţi adoraţia asta ce fihinţă ai fi tu fără ea 
  cunosc o pasăre care ne adoră nici nu ne vede  
ne pune gheara pe frunte ne poartă în marea ei limpezime  
o supranumită Zenobia pe o şosea internaţională  
de fapt ce fihinţă ai fi şi mai vrei să plantezi busturile astea pe stânga 

şoselei  
notează în carnet adoraţia  
stăteam aşa cu degetele bine întinse era o lumină gălbuie  
ceva între fulger şi gheaţă respiraţia noastră acoperea  
vuietele totul se legăna liniştit mă speria ferocea mea luciditate                      
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Zenobia  
 
 
 
Tra i miei esodi  
c’era anche una certa Zenobia soprannominata il rifiuto della falsa 

coscienza  
cantava su un’autostrada portava dei batik  
ci adoravamo sapeva due tre parole più brevi in una lingua 

sconosciuta  
io passavo da solo come ogni essehere umano l’adoravo fingevo di non 

notarla nemmeno  
le ronzavo intorno in un camion da trasporto accovacciato tra incerate  
e busti di marmo di fronte a lei scendevo entravo nella cabina 

telefonica 
facevo un numero qualunque chiedevo scusa poi 
mi accovacciavo accanto a lei forse la sola felicità possibile era gradito  
a coricarci le ossa pregne del ricordo di una stravecchia adorazione 
gli occhi brillanti dentro era una forte adorazione 
ragionavamo stupidaggini ci sentivamo bene  
lontano smarriti accecati dai fari  
non poteva non adorarmi era un essehere umano  
si teneva le dita ben tese su una coscia ben tesa  
ci adoravamo Che bisogno hai tu di queste parole alquanto brevi  
(oh ma come le proferiva quanto magnifici eravamo nell’adorare l’un 

l’altro)  
non ti scordar di quest’adorazione che essehere saresti tu senza di 

essa 
so d’un uccello che ci adora non ci vede neppure ci mette l’artiglio  
sulla fronte ci porta nella sua vasta limpidezza una 
soprannominata Zenobia su un’autostrada internazionale  
del resto che essehere saresti e per di più vuoi piantare questi busti  a 

sinistra dell’autostrada  
nota nel taccuino l’adorazione stavamo così con le dita ben tese  
c’era una luce giallognola qualcosa tra fulmine e ghiaccio il nostro 

respiro  
attutiva il boato  
tutto traballava tranquillo la mia selvaggia lucidità mi faceva paura 
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Herman KOCH 

 

Finse dagen 
Zile finlandeze 

Finse dagen  
Finse nachten  
Het is vooral 
dat lange wachten. 
 
Zile finlandeze  
Nopți finlandeze  
Este mai ales 
acea lungă așteptare. 
 
Aatto AALTO  
                 (1914-1971) 

 
 

lecasem în Finlanda în primul 
rând să realizez ceva cu 
propriile mele mâini. A face ceva 

cu mâinile tale era ceva diferit în 1973 
decât în ziua de azi, în 2012. Terminasem 
liceul cu șase luni mai devreme. Așa am 
privit-o întotdeauna, ca pe un sfârșit: ceva 
care a durat mult prea mult ajunsese la 
sfârșit. Uneori am un vis. Adesea auzi 
despre oameni care visează că trebuie să 
susțină un examen, de obicei un examen 
final. Se trezesc transpirați: din fericire, 
sunt în propria lor cameră, în propriul lor 
pat, deși este în toiul nopții, dar acel 
examen final nu’i mai este util, au lăsat 
deja jumătate din viață în urmă. 
Cine dorește cu adevărat să știe ce 
înseamnă acest vis, face o întâlnire cu 
postul de ajutor psihologic din localitatea 
sa de reședință sau scrie o scrisoare la 
rubrica Întrebări ... din revista Libelle. 

Visul meu la examenul final diferă 
substanțial de cel descris mai sus. În visul 
meu (încă îl mai visez uneori) trebuie să 
merg la școală. Sunt completate 
calendarele cu orarul clasei. Sună 

clopoțelul. Următoarea oră avem germana 
cu doamna Van Aakerinden-Hagenau. Dar 
tot în vis, mă podidește o sudoare rece. 
Apoi merg cu bicicleta acasă. Abia acolo 
ceva începe să mă intrige. Nu mai locuiesc 
în casa la care am ajuns cu bicicleta. Sunt 
acum un scriitor. Nu trebuie să merg 
deloc la școală. De fapt: pentru a merge un 
an întreg la școală, ar însemna să’mi 
rămână mult prea puțin timp pentru a 
scrie. Și n’o voi mai face, o spun (în vis) în 
timp ce merg  pe bicicletă spre casa unde 
nu mai locuiesc. Nu mă mai întorc deloc 
mâine. Să se îmbolnăvească toți de tifos. 
În timp ce visez, un sentiment de fericire, 
nespus de adânc și cald mă apasă. Sunt 
sigur că zâmbesc, atât în vis, cât și în 
realitate, dorm în propriul meu pat din 
propria mea casă. Nu mă trezesc niciodată 
transpirat. Și niciun sentiment de ușurare 
nu mă mai încearcă. Sentimentul de 
alinare era deja acolo, în vis. Mă trezesc 
de fiecare dată cu sentimentul că, asemeni 
tuturor vremurilor trecute, am luat 
singura decizie corectă. 

P 
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În urmă cu câțiva ani, am scris la 
rubrica Întrebări… la revista Libelle. Am 
vrut să știu ce a însemnat acel vis. După 
trei zile a venit răspunsul, două 
săptămâni mai târziu a fost și tipărit sub 
formă prescurtată în pagina revistei. 
M’am ofticat, după ce am aflat inter-
pretarea visului. Îmi pare rău că nu 
luasem acea decizie cu mult mai devreme. 
Chiar și în timpul liceului. Viața ar fi putut 
începe mult mai devreme. Să petrec ani în 
liceu (și să dau examene finale) a fost o 
perioadă, în care am irosit viața, care s’ar 
fi redus cu cel puțin trei ani. 

_________ 

Când mă uit la fotografiile din acea 
perioadă, văd pe cineva care are pe 
departe ceva de-a face cu mine. Un băiat 
anost, ușor prea slab, într'o jachetă gri 
pal, care cu o oarecare imaginație ai 
putea-o numi „zarzavatul fermierului”. 
Cracii blugilor deja atât de roși sunt 
băgați în cizme negre înalte până la 
genunchi. Un braț se sprijină în mod 
obișnuit pe o remorcă galbenă, puțin mai 
în spate, se pot distinge doar roțile din 
spate pline de noroi ale unui tractor roșu.  

Fotografia pare mișto, dar nu este. 
Băiatul este într'adevăr prea sfrijit și înalt 
pentru așa ceva. Ce făcuse acolo? te 
întrebi. Sau: s'ar putea ocupa de acel fel 
de muncă?  

Chiar și în anii de mai târziu, aceste 
întrebări au continuat să mă bântuie. 
Chiar fără fotografii, oamenii (propriii 
membri ai familiei, prietenii) au început 
să rânjească de-a lungul timpului când 
într'o seară oarecare, după ce farfuriile au 
fost strânse, am menționat perioada mea 
finlandeză. De cele mai multe ori am 
încercat să mă eschivez repede după 
câteva propoziții neînsemnate („Era în 
iarna lui 1973, termometrul arăta la ora 
zece cel puțin 27 de grade." „Am fost să 
lucrez cu mâinile." "Cu acest 
motoferestrău, aproape că eram să'mi tai 
piciorul."). Ești sigur că vrei să auzi asta? 

Am cercetat privirile celor din jur. Da, da, 
continuă, publicul a dat din cap 
încurajator spre mine. De fiecare dată 
când am început din nou să descriu 
călătoria cu barca printre sloiurile de 
gheață din Marea Baltică până la sosirea 
în portul înghețat din Helsinki, știam că 
un rânjet va începe mai devreme sau mai 
târziu. De multe ori m'am simțit ca 
unchiul care lucra la calea ferată din 
Birmania în timpul războiului și mai ales 
când acel unchi îmi tot povestea, din nou 
și din nou, cum el însuși omorâse doi 
japonezi tăindu-le gâtul în timp ce fugea. 
Între cinci și cincisprezece ani ai mei am 
auzit probabil acea poveste și, de fiecare 
dată, am încercat să combin fața unchiului 
meu cu imaginile soldaților japonezi al 
căror gât sângera abundent. Nu îmi 
puteam vedea zâmbetul neîncrederii 
afișat pe față, dar îl simțeam, trebuind 
să'mi acopăr gura cu mâna ca să mă 
ascund de unchiul meu. Ești sigur că vrei 
să auzi asta? Întrebarea mea nu a avut 
nicio legătură cu politețea, ci cu incre-
dibila mea ședere din Finlanda. Cu 
fotografiile în care eram rezemat de o 
remorcă trasă de un tractor, nu se putea 
vedea cum m'am târâit prin pădurile 
finlandeze, pe drumurile înzăpezite, cu 
același tractor. Da, într-adevăr: distrus. 
Întotdeauna prea greu, mai ales la viraje. 
Aveam nouăsprezece ani. Nu cu mult timp 
înainte existaseră evenimente care s'au 
întâmplat, care mi'ar fi răsturnat complet 
viața cu susul în jos, ca să nu spun că 
tractorul se răsturnase cu roțile'n sus. 
Speram și eu la ceva, la propriu, de la 
tractorul acela din pădure. Un accident cel 
puțin. Un accident care m'ar fi putut răni 
grav - unde aș fi murit dacă ar fi fost să fie.  

A fost un sentiment eliberator, 
sentimentul că nu mă voi mai întoarce 
niciodată mai târziu. Nu mai exista niciun 
pericol, sau mai bine zis: pericolul era 
acolo, dar era un prieten - poate cel mai 
bun prieten pe care l-am avut în 1973. 
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Fulgi de zăpadă mai mari decât cei 
care au coborât de pe cerul nopții în gara 
Lieksa, nu am mai văzut niciodată nici 
după aceea. În Țările de Jos, fulgii de 
zăpadă flutură mai devreme, pufoși, 
coboară prudenți, ca niște parașutiști ce 
caută un loc sigur pentru a ateriza: o țiglă 
pe acoperiș, cupola unei mașini. Ei stau 
acolo un timp și apoi se topesc liniștit, 
treaba este terminată, călătoria în jos s'a 
încheiat.  

Fulgii de zăpadă au căzut cu viteza 
cărămizilor în gara Lieksa. Au fost mulți, li 
s'a asigurat frigul acolo unde trebuia să 
ajungă, știau cu certitudine locul, 
ajunseseră să acopere lumea sub un strat 
alb inexorabil. - Acum este prea târziu, 
spuse bărbatul care mă aștepta sub 
singurul lampion de pe peron; pe pălăria 
și barba lui era zăpadă. "Mâine te voi duce 
la fermă." 

Trenul ezita, mutând zăpada în 
noapte; chiar și fără să privesc în jurul 
meu, știam că sunt singurul călător care a 
coborât în gara Lieksa în această seară.  

„Suntem conștienți de ceea ce s'a 
întâmplat cu vremea”, a spus ulterior 
bărbatul cu barbă la o ceașcă de cafea în 
mica sa bucătărie. „Dar acum este deja 
târziu. Putem dormi mai bine, apoi te duc 
la fermă mâine dimineață ". 

__________ 

Primele zile am manevrat totul cu 
mâinile: bidoane de lapte, găleți, greble, 
furci, mături și părțile desprinse ale 
mașinii electrice de muls pe care trebuia 
să le atașez la ugerul vacilor prin ventuze. 
Nu m'am putut vedea, nu a fost așa cum 
arătam mai târziu în fotografii: credeam 
în ea, credeam într'o versiune mai puțin 
stângace a Eu-lui meu care ar fi părăsit 
trupul vechi, acum și săptămâna 
următoare. Am crezut nu mai puțin într'o 
renaștere: eu, cel de mai de devreme, 
stângaci, deranjat de motor, aș fi fost 
înlăturat ca și pielea veche, enervantă, a 
unui șarpe ce-ar fi rămas pe o stâncă. O 

versiune mai puternică a mea s'ar ridica și 
ar prelua roțile, uneltele și măturile, ca și 
cum nu ar fi făcut niciodată altceva. Cu o 
comoditate firească, aș fi amestecat fânul 
cu bulgării de gunoi între vaci; vițeii nou-
născuți ar fi strâns între buze tetina 
găleții de lapte, care se simțeau ca niște 
mănuși umede, fără ca ei să'mi miște acea 
găleată cu câteva mișcări osoase ale 
capului M-aș fi sprijinit ocazional pe 
speteaza tractorului, în timp ce îl parcam 
înapoi în șopron. După cum am spus: nu 
mă puteam vedea, totul venea din 
interior, credibilitatea trebuia făcută de 
unul singur. 

Bărbatul cu barbă (un frate? un văr - 
nu am aflat niciodată), singurul finlandez 
care a rostit câteva cuvinte în engleză, la o 
jumătate de oră după ce mă livrase la 
fermă în prima dimineață, dispăruse în 
spatele orizontului – ca și cum nu s'ar mai 
întoarce vreo jumătate de an. Ocazional 
m'am întrebat dacă fermierul și el 
vorbeau exclusiv finlandeza și dacă erau, 
de asemenea, conștienți de venirea mea, 
cel puțin dacă fuseseră informați despre 
mine în câteva cuvinte. Dar atunci m'am 
gândit că bărbatul cu barbă de pe peron 
vorbise din politețe („Noi suntem 
informați ... ") – ar fi avut probabil fratele 
finlandez iar soția sa decisese că este mai 
bine să nu mai menționez deloc acest 
lucru. Și în ce limbă ar trebui să facă asta? 
M-am gândit în pat, noaptea, în camera 
mea de la mansardă, fără ferestre, 
deasupra șopronului unde erau parcate 
tractorul, grapa, plugul și semănătoarea. 

Am intrat în pădure unde tractorul era 
răsturnat cu roțile din spate scufundate în 
zăpadă. Am învățat primele mele cuvinte 
finlandeze. Cuvinte pentru „copacul care 
cade”, pentru „lovirea lanțului”, pentru „nu 
sunt răniți”. La gaterul unde am târât 
copacii prinși cu lanțuri în spatele 
tractorului, am văzut bărbați cu trei 
degete, cu un braț care se termina într'un 
ciot, bărbați cu cămăși de cherestea, care 
ridicau copaci întregi pe remorcă dintr'o 
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singură mișcare, acolo unde ferestrăul 
circular nu înceta să se învârtească. 
Remorca s'a înclinat spre ferăstrău, și a 
fost cu adevărat o artă, aceea de a sări 
departe la timp, astfel încât numai lemnul 
și nu un picior sau chiar un întreg corp 
uman a fost retezat. Bărbații, cu dentiția 
ce arăta mai multe găuri decât dinți, au 
băut vodkă sau băuturi spirtoase din 
sticlele de lapte și au scos capacele de pe 
gâtul sticlelor cu puținii dinți rămași. 
Flegma scuipată de ei pe pământul 
pădurii acoperite de pin era mai degrabă 
neagră decât maro. Știam cum îmi privesc 
corpul meu prea firav; i-am văzut cum se 
bâlbâie unul către celălalt și clatină din 
cap; cum râdeau în hohote într'un rânjet 
de neîncredere. Când vorbeau între ei în 
finlandeză pe un ton puternic, știam sigur 
că vorbesc despre mine: cum pot juca o 
farsă grozavă cu băiatul acesta firav, ceva 
asemănător cu ferăstrăul circular, ceva pe 
care nu ar putea să uite toată viața.  

Există, de asemenea, prieteni (cei mai 
buni prieteni ai mei, aș dori să mă 
gândesc, dar știu că trebuie să fiu atent cu 
interpretarea lor) care mă văd altfel, 
prieteni care subliniază excepționalul 
călătoriei mele singuratice în Finlanda.  

„Tocmai ai plecat când aveai 
nouăsprezece ani, spui. „Nu toți dintre noi 
au reușit așa ceva ”.  

De ce nu? Cred, dar mă abțin să 
comentez. „Cu siguranță te-ai simțit 
singur acolo”, spun prietenii. „Credem că 
ai fost destul de curajos”.  

Ferma se afla pe o peninsulă 
îndepărtată, într'unul din sutele de mii de 
lacuri finlandeze. Traficul telefonic nu era 
deosebit de prezent: pentru a intra în 
contact cu străinătatea, a trebuit mai întâi 
să apelez un operator de telefonie pentru 
a'i furniza numărul dorit. După ce 
așteptam o jumătate de oră, puteam auzi 
o voce în depărtare, asta dacă aveam 
noroc. O voce vag familiară a unei rude 
sau prieten sau - de două ori în cele șase 

luni în care a durat șederea mea în 
Finlanda - vocea prietenei mele care 
rămăsese în Amsterdam. 

„Cât vei rămâne acolo?” am auzit-o; 
părea că stă într'o baie sau cel puțin într'o 
cameră cu gresie. 

"Nu știu", am răspuns cu adevărat.  

La trei mii de mile mai spre sud, am 
crezut că auzisem un suspin, dar ar putut 
fi și vântul care sufla într'o ploaie de fulgi 
de zăpadă pe lângă ferestrele fermei.  

„Am crezut că ai să te răzgândești 
după o lună”, a spus ea. "Nu te plictisești?"  

Nu, atunci scrisorile erau mai bune. 
Ne-am scris reciproc la fiecare trei zile. În 
scrisori am scris totul, cel puțin lucrurile 
pe care nu le puteți spune atât de ușor la 
telefon cu un telefon care asculta, chiar 
dacă probabil nu înțelegea decât 
finlandeza. 

"Am văzut ieri un copac tăiat pe 
lungime la un gater din mijlocul pădurii", 
am încercat. „Și atunci am băut spirt pur 
dintr'o sticlă de lapte. Aceasta avea 
nouăzeci la sută alcool ". 

„Ce ai spus? Tu întotdeauna te 
îndepărtezi de subiect. Am înțeles că doar 
ai văzut. " 

Cu câteva luni înainte de examenul 
final am fost chemat la rector. Ultimul 
meu raport era în fața lui pe birou. 

„Nu văd decât trei și patru aici”, a spus 
el. „Cred că susținerea examenului final 
este complet inutil în cazul tău. " 

Aceasta era cu ani înainte de vis; în vis 
aș fi rector forțându-mi genunchii să'mi 
strivească raportul. 

"Prin urmare, te-aș îndemna să nu faci 
un examen final", a continuat el acolo și 
atunci. „Luați-o din nou cu ușurință cu 
ultimul an. Astfel, la Liceul Spinoza, vom 
avea un procent mai mic de repetenți în 
acest an. Statistic vorbind. " 
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În vis am abandonat examenul final; în 
realitate jurasem asta Aș continua să mă 
opun școlii până la sfârșitul său amar și aș 
ignora, așadar, sfaturile rectorului. 

Au urmat o serie de eșecuri. Până când 
am văzut buștenii în fața șemineului, 
motoferestrăul a dat peste ceva tare și a 
fost aruncat îndărăt - până la câțiva 
centimetri de sprânceana mea stângă. Am 
parcat odată tractorul înapoi în șopron, cu 
o viteză prea mare, determinându'l să 
lovească peretele din spate care era din 
lemn iar eu am reușit să ajung între roțile 
din spate. Când balamaua superioară a 
ușii hambarului a fost reparată (un alt 
fapt ce demonstrează că n'ar fi trebuit să 
se poată avea încredere în mine), ușa s'a 
desfăcut și a aterizat peste mine cu toată 
greutatea ei de o sută de kilograme. Când 
am agățat grapa la tractor, degetul stâng 
mi s'a blocat între bara de remorcare și 
grapă; în micul spital din Lieksa, unghia, 
împreună cu sârma de fier și anestezicul 
local, a fost îndepărtată și degetul însuși a 
fost cusut în zece locuri. Când am 
pulverizat un câmp cu insecticide, am 
întors tractorul în mod greșit în direcția 
vântului și am abia am apucat să să nu 
primesc direct în fața toată cantitatea 
umedă de otravă: timp de o oră nu am 
mai putut vedea nimic și am reușit să 
respir ca un câine bolnav, cu icneli scurte 
și înăbușitoare - am decis că este mai bine 
să lăsăm acest incident în amintirile 
fermei cu siguranță nemenționate. În 
timpul sărbătorii de 1 mai, am băut atât 
de multe pahare diluate cu suc de fructe, 
încât mi'am pierdut conștiența și m'am 
regăsit doar la câteva ore mai târziu 
printre mesteceni; mi'am spălat voma de 
pe haine, atât de bine și atât de rău, 
mergând până la gât în adâncimea lacului, 
unde am devenit din nou inconștient - și 
m'aș fi înecat dacă cineva nu m'ar fi văzut 
că dispărusem de pe mal. Într'o noapte, 
după o petrecere m'am întors singur la 

fermă; am auzit zgomote în tufișurile de 
lângă drumul luminat de lună. „Cine este 
acolo?”, am întrebat în finlandeză, dar 
nimeni n'a răspuns; aș fi îndrăznit să jur 
că am auzit pe cineva respirând. Am mers 
mai departe și aproape imediat am auzit 
din nou foșnetul, ca și cum cineva care ar 
fi fost lângă mine se deplasa. De fiecare 
dată când mă opream, șobolanul, sau ce-o 
fi fost, se oprea. A doua zi, fermierul ne-a 
spus că, în acea dimineață, la o fermă la 
opt kilometri distanță, un lup a fost 
împușcat și se înfruptase dintr'o oaie.  

Am povestit de mai multe ori toate 
aceste povești prietenilor și membrilor 
familiei. M'am uitat la fețele lor. Am văzut 
efortul depus pentru ei să se împace cu 
poveștile mele. Uneori cred că la fel de 
bine aș fi putut ajuta la construcția căii 
ferate din Birmania. 

Cu o săptămână înainte de călătoria de 
întoarcere în Țările de Jos, am condus 
tractorul într'o curbă lentă de pe șosea. 
Intenționat. Mi'a fost dor de un copac, și 
apoi de altul. Umed de transpirație, am 
oprit tractorul pentru cel de-al treilea 
copac. Motorul s'a blocat. Am ascultat 
liniștea dintre brazi și zgomotul inimii 
mele. Cincisprezece minute mai târziu am 
pornit motorul, l'am condus pe drum, 
calm înapoi la fermă. Spun această 
poveste aici pentru prima dată. 

- Sper că v'a plăcut, a spus bărbatul cu 
barbă pe peronul gării Lieksa și mi'a 
strâns mâna la despărțire. "Sper că ai 
găsit ceea ce căutai."  

Nu mai „repetasem” ultimul an școlar, 
așa cum mă sfătuise rectorul Liceului 
Spinoza. Am fost plecat în Finlanda. În 
trenul de înapoiere am visat pentru prima 
dată visul. 

●

 Traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Marco Antonio CAMPOS  
(Mexic) 
 

Născut în megalopolisul Ciudad de Mexico, în 
1949, Marco Antonio Campos este astăzi unul 
din cei mai cunoscuţi poeţi, prozatori, eseişti şi 
traducători mexicani. Dintre volumele sale de 
versuri, cele care l-au impus ca pe unul din cei 
mai importanţi creatori de limbă spaniolă sunt: 
Muertos y disfraces (1974), Una seña en la 
sepultura (1978), Monólogos (1985) şi La 
ceniza en la frente (1979). Volumul Los 
adioses del forastero a apărut în anul 1996, 
pentru ca, în 2002, prestigioasa editură 
Verdehalago să îi publice încă o ediţie, de lux, 
în cunoscuta sa colecţie La Centena (Poesía).  

Despre el, critica literară de limbă spaniolă 
vorbeşte ca despre un scriitor complet (poet, 
narator, eseist şi traducător) care în ultimii 
treizeci şi cinci de ani a îmbogăţit şi 
transformat tradiţia literară a ţării sale. Volumul Los adioses del forastero e o 
adevărată bijuterie poetică. Cred şi eu, asemenea prezentatorului cărţii, că „opera sa 
– parte fundamentală a panoramei literaturii mexicane – merită să fie mult mai citită 
şi mult mai bine cunoscută”. De aceea m-a bucurat iniţiativa editurii de a-l introduce 
în colecţia La Centena (Poesía) care-şi propune „să recupereze operele semnificative 
şi să-i pună în valoare pe autorii acestora”. 

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 
 

 

Poeţii moderni 
 

 
Şi ce rămîne din experimente,  
din trîmbiţatul „început al modernităţii”, 
din „confruntarea cu pagina albă”, 
din pirueta ritmică şi din 
sensul contrar al cuvîntului 
din fanatici şi din păsările concrete, 
din suprarealisme cu visele de  
naufragiu în loc de stabilitatea uscatului, 
cîte versuri ţi-au dezvăluit o lume, 
cîte versuri ţi-au rămas în inimă, 
spune, cîte versuri ţi-au rămas în inimă? 
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Pe malul Salzach-ului 
 

Două copile aur dădură vînzătorului de porumbei 
arbori şi argint pescăruşilor de pe rîu. 
E vară, ora trei şi cincisprezece  
după-amiază şi bat clopotele, 
puternic vuieşte dangătul lor, 
pînă ce oraşul răsună adînc 
într-un singur tumult mistuitor. 
Mişcătoare umbre, cupole coclite 
ca malahitul, morminte ferecate 
în munte, ah umiditatea verii 
„Pe aici s-a abătut furtuna, mă auzi?” 
Şi vine ora Bunei Vestiri. 

 

Viena, vara 
 

În toată Viena arde vara, şi trupul  
un strigăt spre sud, austrul şi stolurile, 
din trupul ce arde ţîşnesc imagini, 
ce se îndreaptă spre sud, spre austru şi spre stoluri 
  într-un striiigăt 

 

Biserica Sfântul Petru 
 
 

În biserică, în urma unei copile blonde  
şi Cristul în penumbră, nebunia 
muşcă orbeşte moartea. Năruire! 
Nechezat de cai în piaţă! 
Şi sunetele carilonului acolo! Mai sus de biserică, 
micul cimitir Sfîntul Petru 
înnegurat de păsări; orbul, 
acoperit de păsări, saluta 
muntele în întunericul său verde. 
Ai strigat : „Adio!” morţii pentru 
că nu aude, nu doreşti să te audă. 
„Oh Tată Ceresc, din amvonul părintelui 
îl arunc în flăcări. Iar eu ce fac? 
Şi ce strig?” 
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Cimitirul Sfântul Petru  
 

 
Chip de fetiţe şi unduioase umbre 
se înclină uşor în faţa mormintelor. 
E cimitirul sărac în formă de romb 
Sfîntul Petru şi o bătrînă surîde 
pentru că eu scriu pe lespedea funerară 
o poveste şi o miaună. Mai mult decît moartea 
e marea, de ajunge, de ajung, 
tot eşuez mereu în Pacific, 
cenuşa mea conduce navele în port. 
Sunt secole de cînd morţii ascultă  
lemnul ca păsările. Mă priveşte 
o pasăre neagră de pe crucea 
Bertei Fendt. Cine cheamă? Ah, dacă strig, 
ah, dacă zbor, e pentru soare, pentru fiul meu 
fier şi foc în război, în vis, 
în drum, în vers, în iubire 
   Unul. 
 

 

Apus 
 
 

Pentru că Dunărea îşi tălăzuieşte istoria  
şi navigăm, plopi leagănă 
pescăruşul de coastă, aspir Föhnul, 
iarba e fragedă şi bea seva 
trupului plăpîndei fetiţe 
- „era clipa revărsării” -, 
ah lucida nebunie care clarifică 
visul şi imposibilul, poezia 
şi îngerul, aventura şi trupul, 
vor fi ale noastre numai şi numai 
dacă muşcăm fructele pămîntului 
şi ne sorb rîurile în care se scaldă soarele. 
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Fetiţa și Dunărea 
 

Cum se frînge ramura în iarna albă,  
inima plînse steaua; trist era ulmul, 
mulţi ani sunt de-atunci; cîtă forţă şi mîndrie 
în adolescenţa fără ţintă, cine îndrăzneşte 
să spună : „Pe aici s-a abătut furtuna”; Dumnezeu a lungit 
ramurile şi a scurtat frunzele pentru ca să le copleşim 
cu fericire, dacă pătrunde lumina. Ah, Dunărea! 
Steaua plîngea inima. Ea era apa  
care cunoştea vinul; unde ajungea se auzea 
lumina. Era steaua în iarna albă. 
Era albă şi frumoasă ca satul în care m-am născut. 
Ea mă opreşte, trăieşte în mine, mă cheamă 
ca o remuşcare. 

 
    
 
 

Viaţa e frumoasă 
(Kokkari) 

 

Vagabondul pipăi măslinii,  
strugurii negri, soarele în viţa de vie. 
Am văzut marea incendiată care departe 
se dizolva în albastrul vaporos 
pînă devenea o brumă azurie. Ţin în pumn 
un pumn de pămînt şi încetişor 
îl las la pămînt, 
   încetişor. 
Albinele zumzăie, erau miere, 
struguri straşnici, oh vara 
nesfîrşită pe care o ascult acum : 
„Viaţa e frumoasă ca insula 
dar trecătorile o încercuiesc.” 
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În faţa unei case din Xerez 
 

În casa asta, cu portocal şi fîntînă,  
poţi citi în partea de sus, lîngă poartă, 
că aici s-a născut, în anul de graţie  
o mie opt sute optzeci şi opt 
poetul Ramón López Velarde. 
 

Poetul a părăsit degrabă pămîntul natal 
dar casa i s-a întipărit în suflet, 
ca loviturile gloanţelor, pe care în anii 
crînceni, federalii şi adepţii lui Pancho Villa 
le-au împlîntat pe faţadele  
satului pînă le-au prefăcut în ruine. 
 

Se dărui femeilor cu pasiunea 
trecătoare a unei scurte nopţi fără lună 
dar se pedepsi în burlăcie 
tulburînd privirile teribile, înflăcărate 
din jurul camerei sale. 
 

Om distins, serios şi educat, 
nu a aspirat la putere nici la bogăţie 
dar dori pentru familia sa 
ceva mai mult decît sărăcia cinstită. 
 

Ei şi?! Criticii aveau să-l vadă  
decenii întregi, cu cîteva excepţii onorabile, 
drept „marele cîntăreţ al provinciei”, 
sau cel care ne dărui gingăşia patriei, 
sau ca „poetul dorinţei şi al morţii”, 
formule care au fost pretexte de a nu-l citi. 
 

Şi cu toate acestea nici o poezie  
scrisă vreodată de un mexican 
în veacul care, luîndu-şi rămas bun, ne părăseşte, 
nu are aripile şi misterul interior 
nu are soare şi noapte în clar-obscur 
nu cunoaşte Eva în patima pentru fiul ei, 
ca aceea care se găseşte în Zozobra, 
El minutero şi El son del corazón, 
 

Pelerin şi nor, oh tigru în contra lumină. 
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Ciudad de Mexico 
 

…aici m-am născut, am scris aici, 
urmărit nu de demoni, 
ci de spiriduşi şi de fiare, am crescut 
într-un oraş fără de hotare, 
împovărat de ororile lui, de mizerie şi haos, 
de fumul său şi de forfota lui fără suflet, 
i-am iubit soarele, nesfîrşita şi blînda lui toamnă, 
pieţele luminate ca firmamentul, 
flautele tîrzii în tihnitul martie, 
profilul muntos în sud, 
masca şi cuţitul oamenilor săi, 
trecutul lui feroce, prezentul incert, 
şi l-am iubit, l-am iubit mereu, l-am iubit, 
l-am iubit aşa cum iubeşti un fiu îndărătnic. 

 

 
Eugen Raportoru,   



256 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 

Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Căpăţâna
 
 
 

ând am ajuns pe dealul acela 
ţuguiat, soarele blând, de toamnă 
târzie, se pregătea să coboare 

după munți.  

– Aici facem popas, decise Licu. El 
programase excursia după ce adunase un 
grup de prieteni iubitori de drumeții, 
convingându-i că este timpul ideal pentru 
o asemenea aventură. Am lăsat 
rucsacurile jos și ne-am împrăștiat în jur, 
căutând locul ideal unde să facem focul 
mult așteptat, în jurul căruia aveam să ne 
petrecem noaptea. Ici colo, tufe cărora nu 
le căzuseră de tot frunzele, lăsau la vedere 
niște poame  negre, mici, semănând cu 
afinele. Doar că timpul afinelor trecuse de 
mult.  Am luat câteva și le-am strivit  cu 
degetele. Din ele curgea o zeamă roz, ca 
sângele diluat cu apă. 

–Nu mâncați așa ceva, boabele astea 
dau halucinații! am zis după ce i-am văzut 
pe  ceilalți ducând de zor fructele la gură.  

N-am știut cât mâncase fiecare până 
când, speriați, au început să le dea drumul 

pe jos boabelor care le mai aveau culese.  
Câţiva culegeau vreascuri uscate din care 
au aprins un foc pe care îl alimentau cu 
uscături, să fie cât mai mare. Alţii se 
hârjoneau veseli, printre pietrele şi 
trunchiurile putrede, de parcă uitaseră 
oboseala urcușului. Un cer senzual, violet, 
învăluia trupurile, parcă s-ar fi pregătit de 
ritualuri păgâne coborâte din stelele 
cioplite-n mister. Dincolo de jăraticul 
aprins, Licu se ivi prin nori de fum, având 
în braţe o uriaşă buturugă. 

– Ursul bă, ursul băăă! strigară cei  mai 
veseli, referindu-se nu numai la forţa lui 
Licu, despre care se spunea că s-a luptat 
cu un urs într-o altă drumeție,  ci şi la 
forma curioasă a buturugii. Jarul format 
din crengile acelea uscate dogorea până 
departe. Fetele-şi strânseră din instinct 
picioarele, ducând genunchii la gură și 
înconjurându-le cu brațele ca să prindă 
cât mai multă căldură. Frisoane ușoare le 
străbăteau trupurile, ca și cum le-ar fi 
cuprins frigul, deși seara era călduță. 
Tăciunii luceau, stârnind  virilităţi 

C 
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masculine. Băieţii erau aşezaţi ceva mai 
departe de căpăţâna ursului. Lemnul 
pietrificat sfârâia, încăpăţânându-se să 
ardă. Şi tot Licu a fost acela care a văzut, 
sau mai bine zis a simţit mirosul acela  
ciudat şi-a spus: 

– Fraţilor, parcă-am  pus pe jeratic o 
bucată de carne în sânge. Miroase a 
grătar.  

Şi într-adevăr, din buturuga adusă de 
Licu, din spumele uşoare şi roşii, ieşeau 
aburi către cer, ca dintr-un grătar imens. 
Şi-un miros, greţos, dar plăcut pentru 
Licu, se-mprăştie pe toată culmea . Ceilalţi 
priveau în tăcere, la fumul cu miros 
ciudat, înfiorându-se… 

– Acum, Licule, mai bine-ai scoate 
buturuga din foc şi-ai lăsa-o  să se stingă! 
se auzi-un glas din întuneric. 

La drept vorbind, cred că nimeni nu s-
ar fi putut apropia de jarul acela dens, 
roşiatic. Licu, o aruncase aşa de precis, 
încât aproape că se-nţepenise în vatra 
focului.  

Deodată, un strigăt de femeie 
străpunse hârjoneala  care se întinsese 
jurul focului. 

– Sânge, sânge! strigă ea cu palma 
plină de sângele ce se scurgea pe pământ, 
apucând-o uşor la vale. Ceilalţi, mai întâi 
tăcură. Apoi, câţiva au început să râdă. Iar 
ea, ducându-şi mâna la nas, începu să zică: 

– Doamne, ce miros plăcut! Doamne, 
ce miros… şi-și duse mâna la nasul 
vecinului, ca s-o adulmece. 

– Într-adevăr, exclamă acesta 
entuziasmat. Un miros divin! continuă, 
înmuindu-şi mâna la rândul lui în 
pământul mustind a sânge fierbinte. Îi 
întinse degetul roşu fetei de lângă el, 
îndemnând-o: 

– Ia, miroase şi tu, zise cu o licărire 
ciudată-n priviri.  

Ceilalţi începură să miroasă, întâi cu 
teamă, apoi din ce în ce mai îndrăzneţi. Îşi 

înmuiau palmele-n sânge, ducându-le de 
la unul la altul la nas, extaziindu-se. 
Fumul îi învăluia uşor. Doar eu le vedeam 
lucirile acelea în ochii plini de nu ştiu ce 
mister, ca o apăsare. Şi oricât de bărbat 
era Licu, în clipa aceea am văzut cum un 
fior adânc de teamă, îi cuprindea trupul. 
Se ridică uşor, îndepărtându-se. Căuta 
locul de unde culesese buturuga aceea 
ciudată spre a se convinge că fusese 
aievea. Credea că buturuga ciudată era 
vinovată de tot ce se întâmpla. El o 
adusese, el era dator să dezlege misterul. 
În plus, el răspundea pentru grup. Ajunse 
în pădurea  în care defrișările  lăsaseră în 
urmă luminișuri scăldate acum de razele 
lunii. Se orienta greu. Nu reușea să 
găsească locul  de unde ridicase buturuga. 
Pășea cu grijă, să nu împrăștie frunze 
peste urma golașă lăsată în urmă de 
lemnul acela ciudat. Se împiedică de ceva 
și, în lumina palidă a lunii, văzu o altă 
buturugă, ce semăna cu cea de dinainte. În 
jur, altele asemenea presărau locul. Iar în 
spatele lor, luceau luminițe perechi, 
mișcătoare. „Haită de lupi” își spuse și, 
cuprins de panică, ridică una din buturugi 
cu greutate, cu gând s-o pună pe foc, să 
facă vâlvătaia mai mare, să alunge lupii de 
lângă prietenii lui, rămași fără el. Simțea 
în sine o forță nebănuită.  Ar fi putut căra 
toată noaptea buturugi, să întrețină focul 
puternic. Clătinându-se, plecă spre tabără.  
Auzi câteva strigăte dinspre direcția spre 
care se îndrepta. Îl apucă frica. Țipetele se 
înmulțiră. Picioarele i se înmuiară. Căzu, 
iar buturuga se rostogoli la vale. O lăsă și 
se îndreptă clătinându-se spre focul ce se 
potolise. O tăcere apăsătoare se așternea 
tot mai grea înaintea lui.  Întâi, nu-i veni a 
crede că a putut a fi aşa de fricos.  Dar 
sentimentul de jenă îi dispăru şi merse 
hotărât mai departe.  Focul ardea mocnit. 
Flăcările nu mai erau înalte ca la început, 
doar jăratecul era mai dens. Licu strigă: 

– Hei, hei! 

Dar nicio voce nu-i răspunse. De unde 
se afla el, nu mai era mult  până la foc. 
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Apropiindu-se în tăcere, Licu se 
cutremură. 

 Prietenii săi, cu sângele-nchegat sau 
mustind proaspăt, zăceau  într-o grămadă 
fără de forme. Trup peste trup, într-o 
parte a jarului. Din cioata aceea cu chipul 
de urs, flăcările se ridicau la răstimpuri 
din orbite, ca artificiile. Ochii, ca doi 
tăciuni imenşi sfârâiau ca albușul de ou 
slobozit din găoace în tigaia fierbinte.  
Trosnetul focului părea că oprise timpul 
în loc. Femei cu straiele rupte şi sânii 
sfârtecaţi, cu urme adânci ce le brăzdau 
pulpele, bărbaţi  cu buze zdrențuite, cu 
virilitatea zdrobită de pietrele  stâncoase, 
se zvârcoleau fără noimă.  Licu nu 
înțelegea  ce   s-a  putut întâmpla, cu 
mormanul acela de trupuri, înlănţuit în 
beţia morţii, în sânge şi mutilări. Ceva îi 
tulburase, sălbatec. Din abdomenele 
sparte un abur se ridica în văzduh, iar 
câte un gâtlej sfârtecat năboia în spume 
de sânge. Mușcături de lup se arătau mai 
peste tot pe trupurile căzute. 

 Licu atinse cu mâna pământul înroşit. 
Mirosind, scoase un mormăit lugubru, de 
fiară sălbatecă. În trupul voinic, puterea 
întreagă se încordă peste poate. S-a 
repezit ca turbat peste foc, apucând 
căpăţâna  de urs cu brațele. Urlă prelung 
strângând în braţe căpățâna măcinată de 
jăratec.  

                                                

* * * 

După plecarea lui Licu, veselia creștea 
în grupul din ce în ce mai agitat. Vorbeau 
cu toții de-a valma, si asta n-ar fi fost 
nimic, dacă n-ar fi spus fraze fără înțeles.  
Se tăvăleau unii peste alții. În zbuciumul 
lor, se apropiau periculos de foc. Mă 
luptam cu ei, târându-i pe rând, cât mai 
departe unul de altul și de foc. Puteau să 
se rănească, fără să-și dea seama.  Nu 
știam ce să fac, iar Licu nu era nicăieri. 
Scotoceam prin ranițele lor după sticle cu 

apă. Îi udam pe față, le strecuram în gură 
câte un fir subție, cât să se prelingă fără 
să-i înece.  

Alergam și după crengi, ca să nu las 
focul să se stingă. Îl strigam în neștire pe 
Licu, deși nu dădea nici un semn.  Câteva 
clipe mi-a trecut prin gând faptul că, 
acesta ar fi putut să fugă.  Să spună că s-a 
rătăcit și nu știe ce-au făcut ceilalți. Dar, îl 
cunoșteam de mult, și nu-l știam laș. 
Gustase oare și el poamele acelea? Ceva se 
întâmpla, și, buimăcit de alergare, obosit 
peste măsură, nu-mi puteam limpezi 
mintea.  Să dau telefon ca să cer ajutoare 
nu puteam, pentru că nu aveam semnal. 
Pe la o vreme, mult după miezul nopții, 
agitația grupului  s-a mai domolit. 
Mergeam de la unul la altul, să văd dacă 
mai respiră. Încet, au adormit cu toții. 
Respirau ușor, aveau pulsul normal. De 
după munți se ridica alburie prima geană 
de lumină.  

 Am plecat în căutarea lui Licu. 
Mergeam  în spirală, din ce în ce mai 
departe, căutând să nu pierd ca reper 
fumul din focul pe care reușisem să-l 
întrețin toată noaptea. Într-un luminiș, l-
am văzut culcat cu fața în jos, într-un 
morman de frunze .  L-am întors cu teamă 
și i-am șters frunzele de pe fața. Avea 
frunze și în gură și în mâinile strânse 
pumn. L-am curățat cât am putut, apoi l-
am zgâlțâit cu putere. A deschis ochii 
injectați, m-a privit rătăcit, ca și cum 
atunci m-ar fi văzut prima oară. Cum eu 
continuam să-l strig pe nume si să-l 
scutur, a reușit să scoată un gâlgâit 
răgușit, din care am înțeles cu greu doar 
două cuvinte:  

– Lupii, lupii…. 

Obosit, l-am târât cu greu lângă 
ceilalți,  care începuseră să se miște, ca 
puii abia ieșiți  din găoace.  

●
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Oul de zăpadă 
 
 

Se înserase. După căldura şi 
zbenguiala din timpul zilei, în curtea casei 
rămăsese doar omul de zăpadă. Cu 
căldarea pe creştet, părea mai mult decât 
caraghios. Din penumbra aruncată de 
razele lunii, dâra lăsată de culegerea 
zăpezii în sul, era ca o rană, ca o pată pe 
mantia de hermină imaculată a iernii. 
Copilul se ascunsese după perdeaua de 
muselină, pregătit să mai arunce o ultimă 
privire asupra omului făcut peste zid. Îl 
privi câteva clipe, apoi începu să urle: 

– Mamăă, mamăăă, omul de zăpadă se 
mişcă, omul de zăpadă se mişcă...  

Doamna Apostol se năpusti în cameră, 
aruncându-şi privirile prin fereastră în 
direcţia spre care privea copilul 
înspăimântat. Nu zări nimic. Omul de 
zăpadă, luminat de lumina lunii stătea 
imobil în neaua lucitoare, fără a se clinti.  

– Dar nu se mişcă nimic, puiul mamei. 
Ţi s-a părut, îi mai zise ea, luându-l în 
braţe de la geam, întinzându-l în pat sub 
cuvertură.  

– Ba se mişcă, mami. L-am văzut. Era 
lângă geam. Se uita în casă. L-am văzut, 
sigur l-am văzut, continuă copilul să 
spună. Făcea ouă.  

– Dormi, puiul mamei, dormi, îl domoli 
femeia, neluând seama la spusele 
copilului, deşi un fior de teamă începu să 
se cuibărească şi în sufletul ei.  

Îşi dădu brusc seama că soţul ei încă 
nu se întorsese. „Înseamnă că  iar s-a pus 
pe băutură”. Adeseori i se întâmplase să 
întârzie. Fie că se încurca cu un grup de 
prieteni, fie că îşi pierdea timpul pe la 
cine ştie ce întrunire fără de sfârşit, 
bărbatul îşi justifica timpul pierdut cu 
nefericirea iscată de pe urma 

accidentului, din care se alesese cu un 
ochi de sticlă, cu o mandibulă recompusă 
de chirurgi pe care se aşezase o placă 
dentară mobilă. Mai uşor putea să bea 
decât să mănânce. Acum, odată cu 
strigătul înspăimântat al copilului, femeia 
îşi dădu seama că putea să fie ceva 
adevărat, că s-ar fi putut să nu fie numai o 
închipuire a copilului. Era sătulă de 
farsele pe care soţul ei le făcuse de câteva 
ori când întârziase în ajunul Crăciunului. 
Odată intrasese chiar pe fereastră, dar în 
costumul obişnuit, nicidecum deghizat în 
om de zăpadă sau altceva. Acum s-ar fi 
putut să-i fi venit altă idee,” îşi spuse ea, 
îndreptându-se spre bucătărie”.   

Nu mai avu timp să ajungă până acolo. 
O buşitură în uşa de la intrare îi 
întrerupse mersul. Frigul de afară, 
pătrunse odată cu silueta umană, pe holul 
cufundat în penumbră.  

– Cine-i acolo? îngăimă ea cu glas 
tremurat.  

Nu-i răspunse nimeni.  

Îşi întinse mâna spre întrerupătorul ce 
clipea în întuneric. Lumina irupse 
puternic, orbind-o preţ de câteva secunde. 
Abia de mai putu zări silueta dispărând 
spre uşa de la sufragerie. Era într-adevăr 
albă. Dar nu putea fi omul de zăpadă, nu. 
Prea se mişca lejer prin casa cufundată în 
căldură, fără a lăsa nici un semn că s-ar fi 
putut topi ceva înlăuntrul lui. În mod 
normal, admiţând absurditatea cu omul 
de zăpadă ar fi trebuit să găsească pe 
covor urme de zăpadă topită. Dar nimic 
nu lăsa să se întrevadă acest lucru.  

„Atunci ce-a fost cu silueta pe care am 
zărit-o?”, s-a întrebat doamna Apostol, 
repezindu-se spre uşa sufrageriei. Se 
împiedică şi căzu.  

Capul sună sec în contact cu tocul uşii. 
Se cufundă în întuneric. S-a trezit când 
soţul bâjbâia prin întuneric s-ajungă spre 
bucătărie.  
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– Ce dra... îşi întrerupse el invectivele 
furioase, împiedecându-se de  corpul 
soţiei. Geamătul ei îl făcu să se 
dezmeticească puţin. Se aplecă, pipăi şi îşi 
retrase mâinile cu spaimă. Era ea. 

– Amalia... Amalia, o strigă el încetişor 
de câteva ori fără nici un rezultat.  

Hotărât, se ridică şi aprinse lumina de 
pe hol. Pe faţa ei, un firicel de sânge 
închegat era pe fruntea înaltă. O privi 
uluit. Nu-şi putea imagina ce se 
întâmplase. Luă din bucătărie un prosop, 
îl umezi în apa rece de la chiuvetă şi-i 
tamponă tâmplele şi fruntea însângerată. 
Amalia îşi revenea încetul cu încetul.  

– Ce s-a întâmplat, draga mea?  

– M-am împiedicat, îi spuse ea printre 
gemete.  

– Te-ai împiedicat?!Aşa pur şi 
simplu?!Mă uimeşti, nu se putu el abţine.  

– Nu chiar aşa. Mai întâi m-a chemat 
copilul... Făcuse un ou de zăpadă. 

– De ce? Ce are asta de-a face cu omul 
de zăpadă? 

– Dacă mă tot întrerupi? 

– Bine, bine, uite că tac. Deci era om 
sau ou? 

– M-a chemat băieţelul ca să-mi arate 
că omul de zăpadă se mişcă. Şi că face ouă 
de zăpadă. 

– Ceee? Dar e absurd.  

– Ai spus că n-ai să mă mai întrerupi. 
Uite aşa i s-a năzărit băieţelului nostru.  

– Şi? 

– Nimic. L-am culcat, l-am învelit şi m-
am îndreptat spre bucătărie să-mi iau un 
pahar cu apă. Deodată, pe hol, am zărit o 
siluetă strecurându-se spre uşa de la 
sufragerie. Credeam că te-ai făcut iarăşi 
Moş Crăciun. N-am mai apucat s-aprind 
lumina şi m-am împiedicat, căzând acolo 
unde m-ai găsit tu.  

– Asta-i tot?  

– Asta-i tot ce-mi amintesc. N-am găsit 
nici un fel de urme.  

– Dar ai căutat. 

– Nu. Am vrut să zic, n-am zărit nici un 
fel de urme. Doar silueta aia în alb.  

– În alb?! 

– Da, am uitat să-ţi spun. Era o siluetă 
costumată în alb şi roşu. 

– Formidabil. Omul de zăpadă e alb. 
Silueta e albă, dar roşu? Prea multe 
ciudățenii, mormăi el mai mult pentru 
sine. Și nici nu sunt atât de beat, ca să nu-
mi dau seama de ele. Cercetă casa. Nu era 
nimeni, decât copilul dormind liniștit în 
patul lui și nevasta căzută pe jos .O luă în 
brațe și-o urcă în pat,  căutând s-o 
liniștească în timp ce-o învelea. Se învârti 
apoi prin casă, întărâtat. Nu putea să 
doarmă și, în plus îl cuprinse frigul. Un 
tremurat  pe care nu putea să-l controleze 
îi traversa trupul. Cred că trebuie să beau 
ceva, să mă liniștesc își spuse, în timp ce 
se îmbrăca.   

 

* * * 

 

 Domnul Apostol intră ca de obicei în 
barul din apropiere. Consumatori puțini. 

La bar, o femeie râdea vulgar şi se 
lipea din când în când de bărbatul 
îmbrăcat într-un cojocel de blană. 

Viscolul de afară o făcea să fie mai 
curajoasă decât de obicei.  

– Nu vrei şi tu o bucată de pişcot? îi 
spuse bărbatului proptindu-i în gura 
întredeschisă restul de pişcot din mână. 

Bărbatul o refuză, clătinând a negare 
cu gura închisă. Dezamăgită de refuz, 
femeia se adresă celuilalt bărbat care abia 
ce intrase și stătea sprijinit cu coatele pe 
tejgheaua barului. Acesta o lăsă să-i 
îndese restul de pişcot în gură, 
deschizând-o  atât cât îi permitea falca și 
placa dentară.  Femeia bătu din palme  şi-i 
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luă paharul cu ţuică sorbind o înghiţitură 
zdravănă.  

– Uite, vezi, aşa se face? Eu cu ţuica, tu 
cu pişcotul. 

– Şi rămâi cu cotul! îi zise celălalt 
bărbat care o refuzase, arătând cu mâna 
dreaptă spre cotul mânii stângi.  

Femeia îl săgetă cu o privire tăioasă. 
Se ridică şi se îndreptă spre toaleta 
barului. Domnul Apostol, care muşcase 
din pişcot, se luă după ea. Fusese ațâțat. 
Intră în partea  rezervată femeilor. O găsi 
pregătită să intre în cabină. Se repezi 
hulpav dând s-o ia în braţe, chiar atunci 
când ea, năucită de băutură se pregătea 
să-şi dea jos chiloţii. Nu-i mai dădu. 
Instinctiv îi trase o palmă zdravănă 
intrusului, observând cu spaimă, cum un 
ochi sări din găoacea lui în chiuveta unde 
urma să se spele pe faţă. Bărbatul urlă de 
durere şi-şi recuperă ochiul de sticlă  din 
vasul chiuvetei. Ea ieşi în fugă. Străbătu 
încăperea barului oprindu-se, afară în 
bătaia viscolului. Se aplecă şi luă un pumn 
de zăpadă, pe care-l strânse în palme, 

până când deveni un ou lucios şi tare, cu 
care şi-ar fi răcorit obrajii. Numai că, din 
bar ieşi urlând bărbatul cu ochiul de 
sticlă. Îl purta în pumn, strigând: 

– Mi l-ai crăpat ordinaro! Mi l-ai 
crăpat! 

Avea o faţă hâdă, de parcă orbita goală 
se căscase mai mult decât ar fi trebuit. 
Celălalt bărbat, care nu gustase din pişcot, 
se iţi şi el în pragul uşii de intrare. I-ar fi 
venit să-l îndemne pe cel sluţit să meargă 
la doctor. Dar n-o făcu. Era curios. Femeia 
se uită la el, îşi privi oul de zăpadă ce 
devenise aproape sticlos şi-l aruncă spre 
ţeasta sluţită, cu putere. Aproape că nici 
nu-şi dăduse seama de gestul ei. Oul de 
zăpadă se înfipse în orbita goală. Bărbatul 
răcni sfâşietor prăbuşindu-se. Femeia o 
luă la goană, digerându-şi frica în iuţeala 
fugii. Oul de zăpadă înfipt în orbita goală, 
începu să se topească 

●

 

 
Eugen Raportoru,  Veneâia I 

 



262 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 



Primavara 2020  | Contact international 263 

 

Emilian MARCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foşnetul subtil de mătase  
 
 
Foşnetul subtil de mătase-n decolorare 
De pergament pipăit de cuvinte 
Pipăite de mâna hieratica a leprosului, 
Ca briza-n amurg printre sălcii, 
Printre aninii îmbobociţi de melancolie - 
Foşnet subtil se aude în manuscrise. 
Mătasea îşi poartă-n tăcere tristeţea: 
Se tulbură ca apele râului. 
De peşti leneşi dormind în amiază, 
Se tulbură mătasea în manuscrise 
Când vorbele Înţeleptului, ca o salcie plîngătoare 
Cuprind imaginarele lumi inimaginabile. 
Răcoarea cuvîntului-respirare de fată- 
In foşnetul subtil de mătase-n decolorare 
Din foile manuscrisului, o leprozerie imensă, 
Tulbură gândurile copilului uitat în visare. 
Foşnet subţire se aude în bibliotecă, 
Foşnet subtil de mătase uşoară 
Până manuscrisele se deschid privirilor tale 
 Şi literele, una câte una, 
 Din rafturi, pe negândite, coboară. 
 Foşnet subtil de mătase-n decolorare 
 Se aude când literele învaţă să zboare. 
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Pe misterioasa boltă 
înnoptată 
 

Pe misterioasa boltă înnoptată, 
Prin praful sterlar, pe Calea Lactee, 
O rază de stea luminoasă, o cadere-n afunduri, 
Un meteorit, o stea zburatoare, un fluture de agint, 
Trece în goană prin porţile cerului. 
 
Pe muntele sacru învelit în zăpezi 
Cronicarul înnoadă semnele pe mătasea-ngheţată 
Desluşind în tacere astronomii ireale. 
Comete cu nume ciudate se adună în  carţile vechi 
Cu frunzele castanei de apă. 
 
Semne misterioase pe mătăsuri plutind pe zăpezi 
Cronicarul înnoadă la lumina lunii 
În tăcerea înaltului într-un timp fără anotimpuri, 
Ouă de vultur încalzeşte cu palmele în tăcere, 
Ouă de vultur încalzeşte pe mătăsurile ceriului. 
Puii trec în vârtej pe porţile fără nume, 
Comete desenate ca biluţe rotunde sau ace, 
Ca pinul, ca orhideea, sau coada feniesului. 
O mare diversitate de forme în atlasul miraculos, 
O mie de ani şi încă pe-atâtea milenii 
Adună pe mătăsuri plutind semnele misterioase 
Căderea şi naşterea atâtor şi atâtor comete. 
Cronicarul se-ngroapă în carţile vechi. 
Se acoperă cu mătăsuri uşoare şi praful stelar 
Pe muntele sacru învelit în zăpezi 
Desluşind,în tăcere, astronomii ireale, 
 Comete desenate pe oul de vultur ; 
Puii să treacă pe porţile ceriului 
Ducând semnele acelea misterioase 
În tăcerea înaltului într-un timp fără de anotimpuri.  
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În cărțile ceriului,  
în cărțile abisale 
 
 

 
În cărțile ceriului, în cărțile abisale 
Semne, simboluri, desene și gânduri răzlețe 
Se-adună-n tăcere printre nouri și ghețuri, 
Se-adună în clipa de reculegere. 
Nourii limpezi, mândri, puternici, ordonați  
In formă de dragoni, femei frumoase și de veșminte 
Mesaje trimit lumilor viitoare. 
Dorm, asemenea florii de zarzăr spre primăvară. 
Ziua astrală și magica noapte 
Protejează lumea de semne, 
Protejează truda Astronomului. 
 
Riguroasa mișcare a stelelor 
Prinde sens în atlase și în alte mesaje 
Prin simboluri, desene și gânduri răzlețe. 
În sicriul acesta plutind taina se  închide o vreme. 
 
Atlase celebre dorm nedescoperite, în sicriu plutitor   
Dorm asemenea florii de zarzăr spre primăvară. 
Nourii limpezi, mesaje trimit lumilor viitoare 
În cărțile ceriului, în cărți plutitoare 
În ziua astrală și magica noapte în cărți abisale.  
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Poem sub tirania înserării 
 

 

Doar cenușa privighetorii 
Sub umbrarul cel tânăr de ulm îl mai ține în sine 
Acolo sub dealuri. Umbra cailor în amurg, 
În amurg răscolește depărtările. 

 

Crug de lumini, iradiind prin ceața lăptoasă, 
Sub ulmul cel tânăr, cenușa privighetorii, 
O vreme o ține în memoria pietrei. 

 
Furnicarul linge cu umbra coama dealului, 
Ghintuiește în pleoapele cailor 
Trandafirii sălbatici incendiați  
Sub tirania înserării ca într-un clopot. 

 

Toate acestea, din cenușa privighetorii 
Culcuș în pleoapa amurgului îți zidește 
Sub umbrarul ulmului tânăr 
Acolo sub dealuri în umbra cailor în amurg. 
 

 
 

Cămaşa de ivoriu… 
 
 

Cămaşa de ivoriu la-ncheieturi mă strânge 
Cum strânge taina bobul ce-i gata de-ncolţit 
Când ochiul de lumină de sub pământ tot plânge 
Cum plânge steaua în chingi de zalomit. 
 
Înalturile toate sunt gata de surpare 
În zborul de cocoară în care te-ai retras 
Cămaşa de ivoriu pe răni acum mă doare 
Cum doare-n taină nisipul într-un ceas. 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjM2MTM0MDE1MzkyMTMyMQ%3D%3D&av=100001360787617
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjM2MTM0MDE1MzkyMTMyMQ%3D%3D&av=100001360787617
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Eugen Raportoru,   

 

Iar tu în aşteptare ca zborurile toate 
În răni de disperare te-nchizi ca un ecou 
Cămaşa de ivoriu s-a subţiat de moarte 
Că umbra mea te cată în necuprinsul hău. 
 
În zboruri de cocoară în tainică mirare 
Cămaşa de ivoriu la-ncheieturi mă doare. 
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De m-aş întoarce-o clipă… 
 
 

 
De m-aş întoarce-o clipă în tainica vibrare 
Cum se întoarce vântul în răzvrătitul ram 
Aş ridica un templu de brumă şi mirare, 
M-aș împlini-n tăcere cât încă mai eram. 
 
Uitările-n surpare pe gândurile-mi toate 
S-au aşezat în straturi mai grele ca de lut. 
Cum să te-ating sub ierburi, luminile curate 
Nu-mi mai aduc acuma târâm necunoscut. 
 
Sau, poate pentru-o clipă sfioasa ta mirare 
Ca rugul sfânt de viţă pe umeri s-o urca 
Şi boabele-mplinite s-or pârgui, şi-mi pare 
Sărutul sub frunzare tăcut va lumina. 
 
De m-aş întoarce-o clipă în tainica vibrare 
S-or scufunda imperii, se va-mplini o mare. 
       
 

 
 

Lumina mea în care… 
 
 

Lumina mea în care acuma m-am retras 
Ca într-un port, mereu, mereu în sărbătoare 
Precum se-ntoarce nisipul în limbile de ceas 
Şi înfrunzeşte tăcerea, în gând a disperare. 
 
Pe răni tăcând, cum tac secundele-n înalt 
Cum tace cenuşa uscată–ntr-o fotografie 
Se-ascute lama sabiei şi cântă-n salt 
Cocoru-n zarea sfâşiată de melancolie 
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În cuib de iarbă ca-ntr-un port pustiu 
M-am aşezat ca-n tainică vâltoare 
În clipa de apoi să pot să ştiu 
Că rana mea-nfrunzită nu mai doare 
 
În valuri să m-arunc, în valuri sparte 
De malul mării, să te tot plâng din moarte. 
         

 
 
 
 

Apoi, peste noapte… 
 
 

 
Apoi, peste noapte, vezi, frigul coboară 
Tit-til peste fluturi şi peste cireşi. 
Se-mplineşte sămânţa, acum mai uşoară 
Istovită de slava din care poţi să mai ieşi. 
 
Iar florile toate, de-a valma pe ramuri 
Respiră sub brume atent şi discret 
Parcă ar fi nişte cai adormiţi între hamuri 
Sau fericirea pe-un trup de ascet. 
 
Şi frigul peste noapte acuma coboară 
Cum coboară regina din buduroi 
Fără de miere ea e mult mai uşoară 
Şi poate împărăţi, pe lume, misticul roi. 
 
Şi-acuma, aşa dintr-odată, vezi bine 
Aripile ei, de frig încep să-nlumine. 
                       
 

 
 
 



270 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 

De veacuri câte-s… 
 

De veacuri câte-s taina-n rădăcini 
Cu-atâta sârg mă caută-n tăcere 
De ţărnă sunt legat de trup şi vini 
Tot duc spre zările uitate-n alte ere. 
 
Şi-acolo-n cuib în lutul ancestral 
Mă-ntorc şi caut rădăcina-mi clară 
De veacuri câte-s aşezate-n deal 
Doar mugurul privirii umblă pe afară. 
 
 Şi lor le-aduc, străbunilor, prinos 
Cu-atâta sârg în clipa de lumină 
Că aş putea cu trupul meu, sfios 
O candelă să le aprind la rădăcină. 
 
Şi veacurile toate câte-s peste noi 
Ne-mping spre rădăcini prin tainicile ploi. 
            

 

Să mă sfinţesc... 
 

Să mă sfinţesc încet, ca dintr-un stup de miere 
Mi-e gându-n răzvrătire de-atâtea mii de ori. 
Uitare, rugă, teamă şi de ce nu şi durere? 
Să mă cuprindă-n taină şi spaime şi ninsori 
 
Doar să mă-nfrupt tu lasă ca roua-n disperare 
Pe flori să se-mplinească cum zorii se-mplinesc, 
Cum se-mplineşte ruga-n noian de aşteptare 
Să mă sfinţesc din tine: eşti dar dumnezeiesc. 
 
Câtă lumină-ncape în degetu-ţi de ceară 
Întreb, în umbra tainei, când stupul cel de mir 
Spre buze îl apropii? În umbra ta e seară, 
În umbra mea dorm greieri ca-n sacru patrafir. 
 
Mi-e gându-n răzvrătire spre tine-a câta oară? 
În nunta mea salcâmii, de floare-ncep să doară. 
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Ștefania OPROESCU 
 
 

 
 
 
 

Lecția 
 

 

avilionul de lângă poartă, cel mai 
mic din curte, avea doar trei camere 
de locuit, la etaj. În camere se intra 
dint-un hol pătrat, care se deschidea 

la capătul unei scări de lemn cu trepte late și 
balustradă solidă, vopsite într-o nuanță de 
maron castaniu. Parterul era ocupat de 
ghereta portarului și de baia comună. Baie 
însemna o cameră mare, cu șase chiuvete, 
șase dușuri separate între ele prin pereți 
subțiri, dar deschise spre cameră, cu grătare 
groase din lemn pe jos, care acopereau gurile 
de scurgere și cu șase cabine de toaletă dotate 
cu vase tip turcesc. De sub scară, din spațiul 
gol și întunecos chiar și când lumina era 
aprinsă, urca, alcătuind un V, un pui de scară 
îngustă, o scară de pod, la capătul căreia se 
afla o ușă pe care scria Infirmerie. Odaia din 
spatele ei, mobilată numai cu un pat și o 
noptieră, mai lăsa loc doar cât să se strecoare 
o persoană între pat și perete. Fereastra de la 
capătul patului era cel mai important detaliu 
al încăperii. Prin transparența ei, din spațiul 
cuprins între tăblia metalică și tavanul înalt, 
lumina se revărsa cu generozitate chiar și în 
cea nai mohorâtă zi, dând impresia că se 
dilată dimensiunea altfel sufocantă, a 
încăperii. În curtea mare, împrejmuită cu un 
gard de scânduri și izolată cu o perdea de 
salcâmi de casele din jur, mai erau două 
pavilioane, unul mare în centru și altul lung, 
ca un tren, în laterala opusă porții. Se spunea 
că ar fi fost aici un vechi conac boieresc, 
naționalizat și transformat în cămin pentru 
fete. Era un zvon, transmis de la o serie la alta 
de cursante, zvon care alimenta imaginația și 

așa fragilă și predispusă la spaime, a 
tinerelor. 

Azi patul infirmeriei era ocupat. 
Ștefania avea febră și o durea în gât. Pe la 
prânz, o asistentă a luat-o din camera cu 
șapte paturi aflată în demisolul „vagonului” și 
a adus-o aici, unde i-a făcut și prima injecție 
cu penicilină. A luat cu ea într-o sacoșă un 
prosop, un săpun, periuța de dinți, pasta, 
pijamaua și câteva cărți. Îi plăcea camera asta 
mică pe care nu trebuia s-o împartă cu 
programul altor colege, îi plăcea că nu trebuia 
să meargă la cursuri și că putea să citească în 
voie altceva decât materia pentru examene. 
Nu-i plăcea că fiecare înghițitură de salivă era 
dureroasă, că o dureau nodulii mici crescuți 
sub piele în părțile laterale ale gâtului, că o 
dureau articulațiile degetelor de la mâini și 
picioare și că trebuia să țină cartea deschisă, 
proptită de pernă, alături. Pe la ora cinci după 
amiază s-a făcut întuneric de-a binelea și a 
trebuit să aprindă lumina. Un bec slab, 
atârnat de un fir lung direct din tavanul înalt, 
lumina gălbui încăperea și îi accentua starea 
de rău. O frigeau mai tare ochii, simțea și 
limba fierbinte, îi ardeau coapsele. Pe la șase 
a venit asistenta, i-a pus un termometru, i-a 
mai făcut o injecție dureroasă, care întrecea 
toate durerile timp de câteva minute și lăsa în 
urmă o arsură ca de fier încins. 

– Ce temperatură am? a întrebat-o și nu 
și-a recunoscut vocea înfundată venind de 
sub amigdalele umflate. 

– Nu-i treaba ta! I-a răspuns sever 
asistenta, evident plictisită și i-a dat apoi o 
pastilă pe care a înghițit-o greu, cu apa călâie 
din cană. 

P 
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– Stați aici, adică în acest pavilion? a 
îndemnat-o mai mult frica s-o întrebe, înainte 
ca acesta să-și pună seringa de sticlă în cutia 
mică metalică, alături de ac și de pistonul tot 
metalic, pe stratul subțire de tifon umed, ce-o 
căptușea pe dinăuntru. 

– Nu, în cel mare din curte. De ce? 
– Dacă mi-e rău mai tare la noapte, ce 

fac? 
– Nu ți-e nici un rău, culcă-te mai bine și 

nu te mai gândi. Știu eu ce ți-am dat acum. Vin 
la 12 să-ți fac injecția și mai vedem atunci. 
Poți să strigi la portar. Sper să nu doarmă și 
să te-audă. A ieșit apoi pe ușă, fără un gest de 
mângâiere, fără o mână blândă, învelindu-i 
trupul scuturat de frisoane. 

După ce-a plecat, Ștefania a coborât 
scările tremurând, până jos, la baie. N-a mai 
îndrăznit s-o roage de vreun alt ajutor. Sub 
pat era o ploscă. Vederea ei îi rănea pudoarea. 
„Nici să nu te gândești” și-a spus în timp ce se 
așeza în pat, după ce urcase scara mai mult 
de-a bușilea, având grijă să nu verse cana cu 
apă proaspătă. Mișcarea forțată părea să-i fi 
făcut bine. Poate și pastila își făcea efectul. A 
mai băut câteva guri de apă. Limba s-a mai 
răcit și nici ochii nu mai frigeau așa tare. A 
reușit chiar să înghită o parte din grișul cu 
lapte decorat cu împletituri dezordonate de 
zahăr ars. Fără nicio legătură i-a venit în 
minte „calea rătăcită”. Era unul din modelele 
pe care femeile le încondeiau cu ceară pe 
ouăle de paști. „Calea rătăcită! Paștele! Sper 
că nu delirez!” Nici nu știa cine și când a pus 
farfuria pe noptieră. Poate era acolo de când a 
venit, dar nu i-a dat importanță. Timpul se 
târa ca un tren cu aburi ce părea că-și dă 
duhul la fiecare tură de roți. Se apropia greu 
de ora opt. S-a întors la cartea lăsată deschisă 
pe pătură, lângă perete. Stig Dagerman, Urme 
de pași sub apă. Criza identitară a tânărului 
nordic, furia maladivă mascată sub 
convenționale bune cuviințe, propozițiile 
scurte aruncate ca pietrele din praștie, se 
alăturau suferinței percepută fizic de pacienta 
infirmeriei, de parcă se aflau la o întâlnire 
aranjată. Simțea un gol, un loc neocupat în 
coșul pieptului. Îi era dor să-i fie dor de 
cineva. Din când în când își odihnea ochii 
agresați de lumina galbenă care învingea cu 
greu întunericul, strivindu-l de pereții 
zgrunțuroși. Privea pe geamul de la capătul 
patului, cum crengile goale ale salcâmilor se 
zbăteau ca o plasă pe cerul indigo, cu nori 

zdrențuiți, tiviți cu galben prin spărturi, de 
lumina lunii. Da, îi plăcea camera asta, ar fi 
stat aici mereu dacă i s-ar fi permis. Dar, 
pavilionul acesta cochet, cu doar trei camere 
mici, nu era pentru oricine. Așa credea cel 
puțin, altfel nu pricepea cum, oricât de 
devreme se prezenta pentru cazare, locurile 
de aici erau deja ocupate. Întrebările cădeau 
acum mai greu ca altădată. Când îi înțepenea 
ceafa de privit „peste cap”, continua să 
citească din cartea sprijinită de pernă, deși 
poziția aceasta nu-i aducea mai multă lumină 
pe fila deschisă. Stătea culcată pe-o parte. 
Lentila ochelarilor opusă pernei capta în 
oglindă, pe interior, fereastra din spate în 
întregime, cu rama de lemn și cu imaginile ei, 
ca un ecran de cinematograf de dimensiuni 
reduse. Se juca mutând privirea de pe textul 
cărții pe fereastra care ocupa jumătatea 
exterioară a lentilei și care se mișca la cea mai 
ușoară mișcare a capului, fără să-și modifice 
forma. Citea greu în lumina ștearsă și privea 
pe fereastră în același timp. Încă nu aflase de 
ce Urme de pași sub apă. Autorul își construia 
textul, depărtându-se parcă tot mai mult de 
titlu. Tulburarea de afară, cu noaptea, cu luna, 
cu crengile agitându-se, venea în încăpere ca 
o perdea umflată de vânt, ca un vis straniu ce 
o atrăgea asemenea unui sorb. Umbrele s-au 
întins de-a lungul pereților, camera s-a 
întunecat ca un pod de conac vechi prin care, 
plase de păianjeni păreau rochii roase de 
molii, îmbrăcate pe un trup de fum care 
plutea, apropiindu-se de pat: Domnișoara 
Christina! Durerea din gât a pălit brusc în 
fața realității din care nu putea să se smulgă. 
Orice, numai Domnișoara Christina nu! 
Această domnișoară care a furat-o! I-a furat 
numele, i-a furat povestea și tot. Ștefania 
trebuia să -și trăiască Viața nouă după 
Huliganii, dar a venit Christina cu ifosele și 
pretențiile ei de vârcolac, să-i facă praf 
existența care abia se înfiripa. Părăsită. 
Îngropată în uitare, înainte de a apuca să 
trăiască. N-avea să se cunoască niciodată. Ea 
era stafia, Christina era vie și preafrumoasă în 
decorul ei nemuritor. Și ce mult a iubit-o până 
a aflat adevărul ! Chiar și acum, prețioasa vrea 
să i se bage cu forța pe gât, iar ea nici nu 
putea să înghită. Mâna îi tremura pe cartea 
care a căzut pe podea deschisă. În cădere, o 
filă s-a îndoit ca un semn, tocmai la capitolul: 
Urme de pași sub apă. 
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Amestecată în grupul de fete 

necunoscute, așteptam ghidul în stația de 
autobuz de lângă malul lacului. Apa se 
întindea pe fundul nisipos subțiindu-se până 
spre iarba pe care-o acoperea câte-o undă 
stârnită de vânt, de vreo barcă sau chiar de 
săritura unui pește mai mare. Zgribulite în 
răcoarea dimineții de vară târzie, ne 
înghesuiam una în alta sub soarele abia 
apărut, ca puii plăpânzi sub aripile cloștii. 
Fără ca ceva să-i anunțe gestul, o fată din grup 
s-a desprins ca o picătură de apă și a alunecat 
pe panta de iarbă, pe burtă, cu capul înainte, 
cum ai coborî un derdeluș pe sanie. A 
despicat apa ca un pește scăpat din cârligul 
undiței tocmai la mal și a continuat să 
înainteze scufundându-se încet spre adânc. 
Apa se închidea în urma ei, tulburându-se, ca 
și cum cineva i-ar fi greblat fundul nisipos, 
plin de resturi vegetale. Nu ne cunoșteam 
încă, dar indiferența grupului care privea 
pasiv actul sinucigaș m-a cutremurat. M-am 
descălțat și am intrat în apa întunecată, 
căutând cu picioarele trupul care, greu fiind, 
nu avea cum să se depărteze prea mult în 
scufundare. I-am simțit picioarele când apa 
îmi ajunsese aproape de brâu. Am prins-o și 
am început s-o târăsc spre mal singură, ca și 
cum nimeni nu mai era prin preajmă. Am 
ajuns cu ea pe iarbă și am răsturnat-o pe-o 
parte, privindu-i chipul livid, inert, cu ochii 
închiși. Nu știam ce să fac, dacă s-o culc pe 
spate sau pe burtă, când, a întredeschis gura 
din care s-a prelins o cantitate mică de apă 
alburie. Apoi a deschis ochii și m-a privit 
calm, tăcută, ca și cum nimic nu se 
întâmplase. S-a ridicat cu apa șiroindu-i din 
bluza și fusta de vară și, firesc, și-a reluat 
locul în grup. Am rămas pe loc, uluită. Apa din 
care tocmai am scos trupul necunoscutei s-a 
limpezit mult prea repede, dând la iveală prin 
transparența albăstruie fundul nisipos pe 
care rămăsese amprenta trupului, așa cum 
rămâne urma unui trup prăvălit în zăpadă. 
Ciudat mi s-a părut faptul că pașii mei nu 
lăsaseră urme, de parcă nu călcase nimeni 
spre forma protejată de apă ca un sarcofag. 

 
 

* * * 
 

La urcarea în autobuz, am descoperit 
că-mi lipsea geanta. Era o geantă neagră de 
lac, în formă de geamantan cu dimensiuni 
reduse, cum erau altădată ghiozdanele de 
tablă cu care mergeau copii la grădiniță. Am 
coborât în fugă panta spre lac, țopăind 
caraghios prin iarba încă udă de rouă, până în 
locul unde stătuse culcat trupul necunoscutei. 
Geanta nu era și nu se vedea nici în jur, cât 
cuprindeam cu privirea. M-am gândit că mi-a 
furat-o cineva ori a luat-o vreuna din fete, 
văzând că am plecat fără ea. Nu aveam nimic 
de valoare, doar o batistă, un stilou vechi și un 
portofel cu doar câțiva lei în el, așa că am 
renunțat să mai caut și m-am grăbit să nu 
pierd autobuzul, mai ales că nu spusesem 
nimănui să mă aștepte. Am urcat în grabă 
treptele metalice care făceau zgomot la 
fiecare pas. Celelalte fete încă se înghesuiau 
pe culoarul din mijloc, căutând să prindă 
locuri pe scaune. Printre ele n-am reușit s-o 
descopăr pe cea abia salvată. Multe erau cu 
spatele, multe aplecate pe jumătate, altele 
deja pe scaune, acoperite de spătarele din 
față. O căutam cu gândul că de la ea aș putea 
cere bani de bilet. Vânzoleala s-a amplificat la 
mișcarea autobuzului când, cu un scrâșnet a 
pornit din loc. Șoferul nu m-a întrebat nimic, 
parcă nici nu m-ar fi văzut. Însoțitoarea, o 
femeie de cam cincizeci de ani, cu un ten 
gălbui, păstos și păr aspru, cânepiu, tapat ca o 
căpiță, așezată pe scaunul din față, lângă 
șofer, privea tăcută pe geam. Probabil spusese 
cât timp am lipsit eu, unde mergem și cât 
timp durează drumul. Sau nu. Oricum, nu 
aveam de gând să întreb nimic. Eram 
mulțumită că, cel puțin deocamdată trecusem 
nebăgată în seamă. Înaintam pe coridorul 
liber acum, clătinându-mă și ținându-mă de 
scaune. Fata pe care o scosesem din apă, nu 
era, dar nici nu eram sigură. Semănam mult 
unele cu altele. Ne îmbrăcam aproape la fel, 
cu ce se găsea prin magazine. Nu ne vopseam 
părul, machiajul se rezuma la o dungă subțire, 
neagră, făcută cu creionul dermatograf pe 
pleoapa de sus și pe care, unele mai 
îndrăznețe o prelungeau cu o codiță la coltul 
ochilor. Iar pe fata aceea o văzusem doar 
câteva minute, într-o stare nu tocmai bună de 
reținut detalii. Mișcarea autobuzului, mai ales 
săltatul peste gropile din drum și înclinările la 
curbe, îmi agresau stomacul. Mereu, mersul 
cu mașina îmi făcea greață. Trebuia să stau 
cât mai în față și să privesc numai înainte. 
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Dincolo de geam, orașul se destrăma spre 
margine. Casele erau mai rare, despărțite de 
grădini cu diverse culturi, vite pășteau pe 
islazuri îndepărtate. 

Un miros vag de condimente și usturoi 
s-a ridicat dinspre scaune, ca ceața la 
suprafața unui lac. Fetele scoteau din genți 
sandvișuri identice, cu salam și brânză 
presate între două felii de pâine. Mușcăturile 
înaintau pe sub hârtia de ambalaj, care se 
strângea încrețindu-se într-un previzibil 
cocoloș. Probabil avusesem și eu unul în 
geantă, dar nu-mi aduc sigur aminte. S-or fi 
dat la cantină, la masa de seara trecută, 
pentru drum. Întâmplarea de lângă lac, gestul 
neașteptat al fetei, lipsa de interes al 
celorlalte față de grozăvia ce putea să se 
petreacă, încă îmi tulburau gândurile. Nu ne 
cunoșteam între noi, eram din ani diferiți de 
studiu, dar asta nu justifica nepăsarea 
tuturor. Mirosul îmi sporea greața și simțeam 
că sunt pe cale să vomit în curând. M-am 
apropiat de șofer și l-am bătut pe umăr, în 
timp ce, cu cealaltă mână mă țineam 
demonstrativ de gură. M-a privit o secundă și 
cred că m-a înțeles, pentru că m-a întrebat 
dacă vreau să cobor. Am făcut semn din cap 
că da, mașina s-a oprit brusc, aproape 
proiectându-mă prin ușa care s-a deschis în 
același timp. Am căzut în genunchi și durerea 
juliturilor a amplificat greața. Am vomitat un 
lichid gălbui, într-un spasm prelungit, care 
nu-mi lăsa răgaz să trag aer în plămâni. Mă 
sufocam, în timp ce lumina scădea treptat, de 
parcă cineva cobora până la stingere fitilul 
unui felinar. 

 
* * * 

 
Când a venit asistenta la miezul nopții 

să-i facă injecția, Ștefania era scuturată de 
frisoane, A încercat s-o trezească. A stropit-o 
cu apă pe față, a dezvelit-o să-i răcorească 
trupul care ardea. Nici măcar durerea injecției 
nu i-a smuls vreun geamăt. A scos pătura din 
cearceaful cu care era învelită și a fugit cu el 
pe scară, jos, la baie să-l ude cu apă rece. A 
bătut tare la ușa portarului care, bineînțeles 
dormea și i-a strigat să sune la spital, să 
trimită o salvare. A urcat tot în fugă, a 
dezbrăcat-o de pijamale și a înfășurat-o în 
cearceaful ud. I-a masat corpul prin cearceaf, 
i-a dat câteva palme peste obraji, a zgâlțâit-o 
până a reușit să o audă gemând. Frica îi 

înghețase și ei inima. Repeta în neștire: 
Trezește-te, trezește-te! spune ceva! Nu știa 
ce să facă. Temperatura aproape de 41 de 
grade. Pulsul foarte rapid A coborât iar în 
fugă să răcească cearceaful. Portarul tot rotea 
discul telefonului, cu receptorul la ureche. „Ai 
vorbit?” „Formez într-una. Se prinde greu. 
Centralista asta de noapte de la spital e o 
pacoste” i-a răspuns cu năduf, uitând că abia 
fusese și el trezit din somn. 

„Lasă că și ziua suni până ce ori îți dai 
duhul, ori te faci bine. După ce vorbești să-mi 
aduci o găleată cu apă rece sus. Cu fata asta 
nu-i bine de loc”. 

„Da ce are?” 
„Nu pot s-o trezesc”, i-a răspuns de pe 

la jumătatea scărilor. 
Când a intrat în cameră, Ștefania stătea 

rezemată de perete, cu genunchii adunați la 
gură. Privea spre fereastră cu ochii măriți de 
groază și striga: „Pleacă! Pleacă!” 

„Cu cine vorbești fetițo?” 
„Dă-o afară, mamă! A venit iar să-mi ia 

locul! Trăiește de atâția ani viața mea și nu se 
mai satură, după ce m-a lăsat să mor și fiu 
uitată în cartea care n-a mai fost terminată!” 

„Ce carte spui, ce viață, ce moarte? Ia 
uită-te la mine”, zicea asistenta alarmată de-a 
binelea, în timp ce cu mâna pe bărbia fetei îi 
întorcea capul spre ea. Ștefania o privea cu 
aceiași ochi măriți de groază, doar vorbele îi 
pieriseră brusc, de parcă se afla în altă lume și 
nu înțelegea ce spunea femeia aceea 
necunoscută. 

„Hai, fi cuminte. Vino să te înfășor în 
cearceaful ăsta rece. O să-ți fie mai bine, o să 
vezi…” 

Supusă, Ștefania s-a lăsat înfășată ca un 
copil și întinsă în pat, cu capul pe pernă. În 
răgazul de liniște care i-a potolit și ei spaima, 
asistenta a luat pătura pe care o făcuse ghem 
în grabă, s-o așeze ordonat la capătul patului. 
Din ea a căzut o carte. Domnișoara 
Christina. In carte erau câteva foi scrise de 
mână, un rezumat despre opera lui Mircea 
Eliade. Tot jos, lângă pat, era o altă carte 
deschisă cu filele în jos una din ele îndoită în 
cădere. Urme de pași sub apă. 

Ștefania respira gâfâit, cu ochii închiși 
Asistenta nu voia s-o lase să doarmă, așa că își 
făcea de vorbă cu ea: „Ia să vedem ce citești tu 
aici. Hai să stăm de vorbă, spune-mi și mie 
care din ele îți place” 
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Ștefania tăcea, dar faptul că acum 
respira mai ușor era un lucru bun. A venit și 
portarul cu găleata de apă și a zis că spitalul o 
să trimită o salvare, dar nu știe în cât timp. Că 
i-au spus la telefon, după ce au întrebat 
despre ce-i vorba, că o amigdalită cu febră nu-
i așa o urgență. 

Așteptând pe marginea patului, cu o 
mână pe mâna fetei, în locul unde se simte 
pulsul, a luat una din cărți la răsfoit. Cea care 
se afla lângă pat, cu fila îndoită. Nu i-a plăcut 
ce citea ici colo și nici n-a înțeles nimic. O 
înmormântare a unei mame, un băiat mereu 
trist, o logodnică neiubită, cu mâinile reci, un 
tată, o femeie cu rochie roșie. A trecut la 
Domnișoara Christina lui Mircea Eliade. Îi 
plăcea mai mult, pe asta ar fi citit-o dacă ar fi 
avut liniște. 

„Să nu dormi, să nu dormi” o trăgea din 
când în când de mână. „Uite, vine acum și 
salvarea… mă auzi? Spune ceva sau măcar dă 
din cap dacă te doare gâtul și nu poți vorbi. 
Da mai devreme, când țipai, parcă nu te 
durea”. 

Ștefania continua să tacă, aflată parcă 
într-un leșin. Asistenta vorbea mai mult ca să 
alunge tăcerea care o neliniștea cu cât trecea 
timpul și nu se schimba nimic. 

„Păi uite, cărți de-astea citiți voi, cu 
morți, cu rătăciți, cu sinucigași, cu fantome, 
cum să rămâi cu capul întreg, oricât de 
sănătos ai fi!. Profesorii voștri știu ei ce citiți 
voi în loc să vă țineți de examene? Da ce să 
zic, nu-i treaba mea, eu trebuie doar să nu te 
las să dormi, că altceva nu știu și nu am ce să-
ți mai fac.” Îi uda cearceaful care se încălzea 
repede la loc. Îi freca mâinile si picioarele. O 
ruga să deschidă ochii. Până a venit salvarea, i 
s-a părut că au trecut nopți în șir, nu doar 
câteva ore. În timp ce o coborau scările, 
bolnava a vărsat pe neașteptate un lichid 
albicios, ca o spumă. 

 
* * * 

 
Noaptea de gardă ce se anunța liniștită 

la Spitalul de Urgență, a fost tulburată în jurul 
orei patru, când salvarea a adus în Triaj o 
tânără de la un cămin din oraș. În lipsa 
informațiilor de la pacienta în stare de 
inconștiență, asistentul de serviciu pe mașina 
salvării relata datele aflate la cămin. O 
amigdalită, adusă în infirmerie cam pe la 
prânzul zilei precedente, când s-a început și 

tratamentul cu penicilină, piramidon și 
aspirină. Starea pacientei s-a înrăutățit spre 
miezul nopții, când s-a cerut ajutor pentru 
consult și îngrijire de specialitate. Îngrijorat 
de umflăturile mari din jurul gâtului, de 
pulsul mult prea rapid și de starea în care se 
afla tânăra, medicul din Triaj a chemat 
orelistul, cardiologul și chiar un medic 
pediatru, deși tânăra trecuse puțin de pragul 
adolescenței. O rumoare nefirească pentru 
nopți de gardă fără incidente deosebite cu 
pași alergând pe coridoare, voci repezite și 
ton ridicat, , cuprindea etaje, aprindea lumini. 
Nu se mai întâmplase asemenea deranj de 
când fusese adus de la sediul Miliției din 
apropiere, bărbatul bătut până aproape de 
comă, însoțit de doi milițieni care au asistat la 
tot procesul de „trezire” al pacientului. Tot ei 
l-au adus în aceeași stare spre dimineață. Cu 
riscul de a fi sancționat sever, până la 
transferul într-un spital rural, medicul de 
gardă a ridicat glasul, atenționându-i că, dacă 
se mai repetă cruzimea va raporta cazul „mai 
sus” cu lux de amănunte și cu martori. Acum, 
în tot spitalul se răspândea din aproape în 
aproape, ca inundația, zvonul că iar se 
întâmplă ceva. 

După ce i-au examinat gâtul, orelistul și 
pediatrul s-au privit câteva clipe, complice, 
până când unul dintre ei, mai mult a întrebat 
decât a confirmat un diagnostic: Angină 
difterică? Toți cei prezenți, medici și personal 
medical au tresărit, ducând instinctiv mâna la 
gură. Gestul putea să însemne fie mirare, fie 
spaimă, fie protecție de o eventuală 
contaminare. Apariția antibioticelor, nu 
eliminase riscul major al acestei cumplite 
boli. Pacienta a fost transferată rapid într-o 
rezervă a spitalului de boli contagioase. 
Camera din Triaj a fost dezinfectată și sigilată, 
mașina de salvare la fel. S-a început 
tratamentul preventiv al tuturor celor care au 
fost în contact direct sau în preajma bolnavei. 
Măsurile au mers înapoi, spre infirmeria 
căminului, asistentă medicală, portar, până la 
colegele de cameră, care au intrat într-o 
inconștientă și veselă carantină de mai multe 
zile. Ștefania nu avea cunoștință de toate 
acestea. Nu suferea, nu era speriată. Trecea ca 
prin oglinzi de apă din decor în decor, 
scufundându-se din ce în ce în liniștea 
somnolentă a nisipului. Acolo i se desena 
conturul, amprentă fragilă a memoriei 
perisabile. 
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* * * 

 
În lumina palid arămie, ca într-un 

început de eclipsă, vehiculul înainta pe 
șoseaua îngustă, dâră de melc printre 
malurile înflorite ciudat, ca într-o ilustrată 
japoneză cu Valea Caișilor. Ciudățenia se 
alcătuia din coloritul straniu al florilor, de 
parcă pe ramuri înflorise nu rozul atemporal, 
ci multitudine de corali unduind molcom în 
vânt, ca o clătinare de ape. Când mi-am 
desprins privirea de pe geamul prin care 
imaginile mă atrăgeau ca un sorb, am văzut că 
nu mai sunt în autobuzul cunoscut, ci tot într-
un fel de autobuz, mai mic însă, în care eram 
singurul călător. Stăteam pe un scaun comod, 
un fel de fotoliu rabatabil, în care se putea 
dormi pe distanțe lungi. Șoferul era altul iar 
lângă el, în locul însoțitoarei cu păr cânepiu, 
tapat, un alt bărbat, îmbrăcat în alb, cum 
văzusem la cinematograf actori pe plaje 
exotice. M-am gândit că autobuzul și-a urmat 
drumul ca să nu întârzie, iar pe mine m-a luat 
din drum o altă mașină care mergea în 
aceeași direcție, după ce ocupanții ei s-au 
ocupat de juliturile mele. De fapt nici nu mă 
mai dureau genunchii și nici greață nu-mi mai 
era. Am întrebat doar, dacă o să ajungem la 
timp. Nu mi-a răspuns niciunul dintre ei dar 
nu mi s-a părut nefiresc. Nu aveau de unde să 
știe că nu trebuia să nu pierd lecția cea mai 
importantă. Lecția, din care urma să alegem 
drumul, cum ai toarce un fir dintr-un caier, 
fiecare după puterea și priceperea sa. Am 
renunțat să mai întreb și altceva. Oricum nu 
aveam de ales. Cum afară se făcuse aproape 
întuneric, mi-am concentrat atenția pe 
interiorul mașinii în care mă aflam. N-am 
descoperit nimic nou, decât faptul că scaunul 
pe care stăteam era învelit cu o pânză albă, 
cum se învelește mobila în încăperi nelocuite 
mai mult timp. Plafonul erau vopsit cu vopsea 
albă, dar în interior nu mirosea a vopsea ci a 
cauciuc încins de soare și a tablă ruginită. Pe 
jos era un linoleum albastru cu flori albe, 
subțiat în jurul scaunului până aproape de 
metalul podelei. O frână bruscă m-a oprit din 
cercetare. Ușa s-a deschis cu un pocnet ce 
semăna mai mult cu un zgomot făcut de o ușă 
trântită din afară cu putere. De parcă aș fi 
vrut să mă împotrivesc, cei doi m-au luat pe 
brațe și m-au dus într-o clădire veche, cu 
tencuiala scorojită și treptele rupte, înclinate 

periculos pentru cineva neatent. Am pătruns 
într-un coridor lung slab luminat, vopsit în 
întregime în verde închis, fapt care-l făcea să 
pară și mai întunecat. Erau multe uși pe 
ambele părți. Persista mirosul de cauciuc 
încins, de aer greu, ca într-o cameră unde se 
află un mort și de ceva necunoscut, o 
combinație de mucegai cu detergent. Tocmai 
mă întrebam de ce nu vorbește nimeni cu 
mine, când au deschis ușa uneia dintre 
camere și m-au lăsat pe singurul pat aflat 
înăuntru, cum ai lăsa un deținut într-o celulă. 
Nu știam de ce eram așa obosită, de parcă tot 
drumul acesta îl făcusem pe jos. Cred că am 
adormit și încă nu m-am trezit de-a binelea 
nici când pe ușă a intrat o făptură albă, ca 
decupată din ceață densă, în jurul căreia 
plutea mirosul puternic de mucegai pe care 
mi-l introducea dureros sub piele, lăsând în 
urmă o rană ce mă ardea prin somn până la o 
altă deschidere a ușii. Atunci, un nou val de 
ceață, mucegai și durere mă întorceau de pe o 
parte pe alta ca o creangă verde, ruptă de 
vijelie, căzând pe fudul unui lac, în mișcările 
apei, tulburată de spargerea oglinzii. 

 
* * * 

 
Amfiteatrul era aproape plin. N-am mai 

găsit loc decât în ultimele bănci, dar vedeam 
și de acolo destul de bine scena din spatele 
cortinei întredeschise. În fața ei, profesorul 
deja vorbea și, câteva clipe a părut tulburat 
din discurs, nemulțumit parcă de intrarea 
mea întârziată. Vorbea monoton, fără 
inflexiuni. O parte n-am putut să ascult ce 
spune, fiind preocupată să-mi ocup locul cât 
mai discret cu putință. După ce m-am așezat 
în bancă mi-am așezat în ordine foile albe. Am 
scos din buzunarul larg al fustei creioanele 
colorate și bine ascuțite, atentă să notez tot ce 
văd și aud, cum țineam minte de la 
instructajul de pa malul lacului. Unele 
propoziții puteam să le notez în întregime. 
Scriam repede, dar unele spuse tot îmi 
scăpau. Nici nu înțelegeam mare lucru. Scriam 
ca după dictare. Urma să caut înțelesuri după 
lectura textului în întregime. Deocamdată, 
eram prinsă în această acțiune, fără să cunosc 
pe ce criterii am fost aleasă. Vocea 
impersonală părea un discurs înregistrat pe o 
bandă de magnetofon. Afară de cele câteva 
clipe de tulburare provocate de intrarea mea, 
profesorul nu s-a clintit din loc, n-a făcut nici 
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un gest. Poate și acele clipe s-au produs doar 
în închipuirea mea, sub rușinea întârzierii. 
Ronțăitul creioanelor pe hârtie și vocea aceea 
plată, într-o mare de liniște îmi ispiteau 
somnul. Am pus capul pe brațul stâng, 
sprijinit pe bancă. Am dormit? Tocmai se 
trăgea cortina lăsând privirilor scena 
deschisă ca un acvariu imens. Profesorul se 
plimba prin decor așezând în rafturi cărți cu 
coperte de pământ. Pe scenă din loc în loc 
erau pungi de hârtie pline cu pământ umezit. 
Din care profesorul confecționa repede alte 
cărți, ca din plastilină și continua să umple 
rafturile rămase goale. Pe o masă, în mijlocul 
scenei se afla un miel jupuit. Nu eram sigură 
ce să desenez, nu –mi era clar dacă animalul 
era miel sau câine. În jurul lui, pești putrezi, 
cu coastele ieșite prin solzi, aranjați ca într-un 
tablou cu natură moartă. O apă ca marea în 
bătaia soarelui a inundat apoi scena, până la 
tăblia mesei care plutea fără ca „natura 
moartă” să fie deranjară. Din culise s-a ivit o 
barcă de sticlă. În ea, se aflau doi bătrâni cu 
păr alb ca zăpada și fețe mult încrețite, un 
bărbat și o femeie, uitați parcă în viață. 
Pescuiau pești transparenți, semănând cu 
baloanele albastre. În urma lor, tot din culise 
au început să vină, plutind, sicrie conduse pe 
apă de schelete cu capetele acoperite de 
bonete dantelate, în toate culorile. Nu frica, 
un alt sentiment, ca un dor de ceva cunoscut, 
mi-a dat curaj să mă ridic în picioare și să 
strig: 

– Domnule profesor, am impresia că ne 
jigniți inteligența! 

Totul a încremenit pe scenă, în afara 
profesorului. Pe capul lui se afla o bonetă 
asemănătoare cu a scheletelor. Fața i s-a 
schimonosit sub furie. A părăsit vocea 
monotonă și aproape a strigat, ca la surzi, 
privindu-mă țintă: 

– Domnișoară, nu știu ce cauți aici, dacă 
nu ești capabilă să înțelegi profunzimile 
realității. Cine te-a ales a greșit, dar, până un 
alta, ieși afară din sală ! 

Nu mă așteptam la o astfel de reacție. 
Cred că nu mă așteptam la nimic în tot acel 
haos. Până să-mi strâng lucrurile și să cobor 
treptele amfiteatrului spre ușă, în marea 
rușine ce mă cuprinsese, auzeam doar 
repetându-se cuvintele: 

– Ieși afară! Ieși afară! 
 

 

 
 

* * * 
 
Apa se ridica necontenit, acoperind ușa 

pe care doar o ghiceam din amintiri. Ordinul 
răstit al profesorului, repetat ca un ecou într-
o peșteră, mă obliga să părăsesc locul inițierii. 
De pe ultima treaptă ce mai păstra legătura cu 
echilibrul, am intrat în luciul albăstrui ca un 
înotător într-un bazin, lăsând rana apei să se 
închidă în urmă, peste trupul coborând ca 
într-o năruire. Înaintam cu ușurința unui 
animal acvatic. Căutam ușa cu brațele, antene 
urmărind calea în locul ochilor umbriți de 
lumina slabă ce se ondula în verdele lăptos al 
adâncului. Cărțile de pământ se topeau și mă 
ademeneau în vraja lor tulbure din care nu 
gustasem bine nici începutul. Macedonski îl 
întrupase deja, în ani cât o adolescență, pe 
Thalassa, acest „Luceafăr” căzut în împlinirea 
dorinței, eșuat pe Insula Șerpilor. „Undele de 
mișcări nevăzute ale florilor și plantelor”, 
unde, nubila Caliope risipea inocența cum se 
risipește polenul în „suflarea zării” erau însă, 
interzise. Simțurile, abia înmugureau în 
adiere de trandafiri printre îngrădiri de legi și 
primejdii. Neștiută era și „Ora fântânilor lunii” 
cu ale sale „rugăciuni netălmăcite și sumbre”, 
ce i se arătase deja lui Ion Vinea. Cuvinte 
legate în frânturi de fraze necunoscute încă, 
se încolăceau în jurul meu ca o țesătură de 
liane. Mai aveam de mers, mai aveam de aflat. 
Simțeam cum trupul decojit de freamătul apei 
rămâne în urmă. Ieșeam din el ca din pielea 
unui șarpe, călăuzită de îngerul care ștergea 
cu aripile urmele Christinei. Pagini de cărți 
netopite încă, se așezau una peste alta pe 
fundul apei. Nici început, nici sfârșit, imagini 
rătăcind prin nisipuri mișcătoare. Gânduri 
dezvelite din faldurile virginale ale 
necunoscutului mă atrăgeau în capcană, cum 
sunt atrași fluturii în nopți de vară, de-o 
perfidă magie, ca o luminare de ziuă. O altă 
putere mă trăgea ca din mâl, ca o smulgere 
din somn. 

Puterea apei a împins ușa pe care 
degetele mele abia au atins-o, aruncându-mă 
afară ca pe un pește dintr-un acvariu spart. 
Răsturnată pe-o parte în covorul de iarbă 
aspră de vârf de munte, simt cum din gura 
deschisă în căutare de aer se prelinge o 
înghițitură de apă. Mă ridic și privesc 
împrejurimile, amețitoare în înălțimea lor, 
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mângâiate doar de catifeaua răcoroasă a 
vreunui caier de nor. Prin iarba scundă, perie 
verde-arămie, se ivesc paiete de gențiane, 
lalele sălbatice cu flori sângerii și narcise 
pitice. Risipită pe versanții abrupți până la 
șoseaua ca o dâră de melc ce traversa defileul, 
turma de oi părea o ghicitoare, un joc 
necunoscut alcătuit din bolovani albi, 
împrăștiați ca zarurile de mâna unui uriaș. 
Coboram spre șosea cu respirația ușoară, 
aproape plutind prin singurătatea aromată, 
de parcă tocmai băusem ceai liniștitor de 
narcise, când am văzut păstorul care bea lapte 
la rând cu mielul, din același uger. Coboram 
din răsuflare în răsuflare spre drumul deja 
cunoscut, ce se derula acum înapoi, evadat 
dintr-un baraj de umbre. Cuprinsă de o 
plăcută oboseală, m-am așezat pe iarbă, lângă 
drum în așteptarea autobuzului. Hainele ude, 
lipite de piele erau reci și foșneau la fiecare 
mișcare, ca scârțâitul unei penițe pe hârtie. 

 
* * * 

 
– Te-ai trezit! 
Vocea venea din tărâmul vieții, însoțită 

de căldura mâinii pe fruntea și gâtul 
brobonate de sudoarea rece. Cămașa groasă, 
din finet, era udă ca scoasă din apă. La fel 
lenjeria patului. Obrajii bolnavei nu mai erau 
palizi, ca de mort. Respira ușor și cerceta cu 
uimire locul în care se afla. 

– Stai învelită, mă duc să-ți aduc 
schimburi uscate! 

Rămasă singură, Ștefania privea ușa 
prin care tocmai ieșise asistenta. I-ar fi plăcut 
ca aceasta să rămână deschisă. O amintire de 
sufocare neștearsă încă, se lovea de pereți în 
spațiul acela închis. O apă zbuciumată o târa 
printre bolovani, în fundul unui defileu 
îngust, sufocat de munți care umbreau cerul 
aproape în întregime. Apa era rece și pielea 
scrâșnea ca și cum ar fi alunecat pe gheață. 

Asistenta, însoțită de infirmieră o 
întorceau ca un fulg de pe o parte pe alta, 
schimbând așternuturile și cămașa udă. Au 
culcat-o pe perna puțin ridicată și au învelit-o 
cum învelești un copil abia înfășat.  

– Ei, cum te simți? 
– Obosită… 
Primul cuvânt s-a rostit greu din gura 

încă nedeprinsă cu vorbele. Parcă am urcat și 

am coborât munți, am continuat, prinsă într-o 
năvală de imagini ce se destrămau treptat, ca 
imprimeurile pânzelor decolorate de soare. 

– Asta-i bine! Dormi și vorbim mai 
târziu! 

– -Am voie să dorm? 
Cuvintele au conturat frica, ce plutea 

încă printre resturi de umbre apăsătoare. Își 
amintea. Cineva o trăgea din somn ca dintr-o 
apă vâscoasă și aproape o implora: Să nu 
dormi, să nu dormi! 

Acolo, atunci, a alunecat într-un tunel 
întunecat, închis la ambele capete, prin care 
trebuia să alerge dintr-o parte în alta, aerul 
era tot mai puțin, nu înțelegea de ce trebuia 
să alerge sufocându-se, și întrebarea adresată 
sieși, dacă asta era tot, dacă asta era lumea 
din care ieșea la răstimpuri Christina să 
tulbure cu fantasme timpuri care nu-i aparțin, 
și cât va dura chinul, cât va dura… Atunci a 
iertat-o și n-a mai vrut locul ei, veșnicia 
aceasta era grea, ca și faima, se mulțumea să 
fie doar Ștefania, numai să se deschidă un 
capăt înapoi spre lumea cunoscută, sau spre 
nimic, măcar. Numai să înceteze coșmarul. 

– Unde sunt cărțile mele? a întrebat 
aproape imediat, căci gândul din urmă 
trecuse ca un fulger, care lega amintirea de 
prezent. 

– Nu știu despre care anume cărți 
vorbești, dar nu-i încă timpul să te apuci de 
învățat. De altfel, cum să-ți spun, lucrurile tale 
au fost…distruse. Puteau fi contagioase. 

– Și cărțile? 
– Mai ales cărțile… Le-au dat foc în 

curte! 
– A ars și conacul? 
– Ce conac visezi? Hai, nu te prosti din 

nou! Ai delirat destul câteva zile! Fii cuminte, 
odihnește-te, că nici n-ai legat gură pânzei. Și 
mai ai mult de țesut! Iar ițele, se mai încurcă 
uneori! 

 
„Când omul e aproape de moarte, când 

agonia se vestește fatală, ochii trupului sau ai 
sufletului se îndreaptă în altă parte. Lumea e 
largă. Omul își schimbă viața ca să n-o piardă. 
Și încă, nu o schimbă el ci îngerul sau demonul 
lui”. 

M. Eliade: Isabel și apele diavolului. 

● 
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 

 

 
 

 
 

Adevărul lunii 

de porfir 
 

xagerezi!... Dar ce vorbesc eu de 
exagerări, când acum, în anul 
5977 te laşi pradă unor superstiţii 

în care n-ar mai fi crezut nici primitivii de 
acum patru mii de ani... 

- Exagerări sau nu, există, pare-se şi 
un fundament ştiinţific vizavi de ceea ce 
spun, mai zise  Laup, nedezlipindu-şi ochii 
de luna înconjurată de acea aureolă 
stranie şi luminoasă, ca de praf roşiatic de 
cărămidă. De aceea te-aş ruga ca noaptea 
asta să o petrecem afară din domiciliu, 
este a treia lună a anului, doar a patra zi a 
acesteia, plăcută şi răcoroasă după 
obişnuita caniculă pe care am avut-o de 
înfruntat nouăzeci de zile în precedentul 
anotimp – hai să stăm afară, să povestim, 
nu departe de casă... 

Gestetel se gândi că perechea ei este 
prea prezumţioasă, prea înclinată spre 
superstiţie şi basm. Nu se supără, însă: în 
relativ lunga perioadă de când 
convieţuiau oficial – cincisprezece ani, se 
cunoşteau din adolescenţă, puteau fi 
invidiaţi pentru longevitatea şi fidelitatea 

relaţiei – ajunsese să-i cunoască toate 
predispoziţiile: erau inofensive. 

Dinspre deşertul Òleteni la marginea 
căruia locuiau, acesta începând brusc, la 
câteva sute de metri de casa lor, bătea o 
briză plăcută, aducând cu dânsa 
obişnuitul praf de nisip fără de care viaţa 
li s-ar fi părut ceva bizar; şi acesta avea 
legenda lui: dacă ai fi spus în urmă cu 
patru mii de ani – zice-se –  că prin acea 
zonă relativ verde vei ajunge să circuli cu 
cămila, lumea ar fi râs de tine, după cum 
în zilele prezente ar fi izbucnit în hohote 
dacă le-ai fi zis năstruşnicia că în mijlocul 
Òletenilor, printre dunele de nisip, paşte 
liniştit o cireadă de cornute mari gestante, 
animale exotice pe tărâmurile lor, al căror 
produs scump, laptele, precum şi carnea – 
erau doar din import, la preţuri relativ 
accesibile fiindcă erau subvenţionate, dar 
nu tocmai mici. – Era altă legendă în care 
perechea sa, Laup, credea cu tărie. Şi, la 
un moment dat, obosind, încetase s-o mai 
combată, lăsând-o, fiinţă matură, pe 
tărâmurile sale de mit. 

E 
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Însoţiţi de căţeluşul Trybadis, 
junseseră la cam două sute cincizeci de 
metri de domiciliu şi se aşezară pa banca 
stihuie şi cam ciudat amplasată, ca pentru 
un drumeţ care ar fi vrut să facă un ultim 
popas înainte de a se încumeta să se 
avânte cu pasul spre a străbate nu chiar 
micul deşert ce tocmai începea. 
Aşezându-se poponeţ, patrupedul îşi lipi 
privirea pe astrul cu tentă sângereie, pe 
care îl privea fix. 

- Ceva nou pentru comoara mea 
canină, nu?, zise Gestetel tandru, bătându-
l uşor pe crupe. Oricum, puţin probabil să 
vezi de două ori în viaţă aşa ceva.  

După care scoase din pachet o 
smocpip şi şi-o aprinse meditativ, 
inspirându-i adânc fumul. La lumina ca de 
cuarţ a lunii, distinse pe pachet grafica 
mobilizatoare ce-l îndemna pe 
consumator să servească zilnic, prin pip, 
cât mai multe lujere existente acolo, întru 
menţinerea sănătăţii, vigorii şi o viaţă 
îndelungată şi fericită. Întotdeauna pe 
pachet exista o grafică diferită de 
precedentul, propagandă care reliefa 
plină de imaginaţie beneficiile pip-ului. 
Pare-se că nu fusese, totuşi, dintotdeauna 
aşa: în urmă cu câteva mii de ani, pe 
pachetele de smocpip-uri a căror 
denumire de atunci nimeni nu şi-o mai 
amintea în zilele lor – grafica fiecărui 
pachet indica exact opusul, enumerând 
pericolele la care se expunea 
consumatorul comiţând pip (denumirea 
exactă a verbului „pip” de atunci nu şi-o 
mai amintea, de asemenea, nimeni). – 
Gestetel era convinsă că şi acesta era un 
basm în care Laup, cu înclinarea sa ludic-
infantilă spre fantastic, de asemenea 
credea. De aceea, poate, nu comitea pip 
niciodată, spre dezolarea partenerei de 
viaţă. – Cine ar mai fi putut crede aşa ceva 
în zilele lor, anume că smocpip-urile 
fuseseră cândva catalogate ca fiind ceva 
nociv, cu excepţia firilor lirice, permeabile 
la legende?... Dar în dispoziţia deosebită 
din acel moment, când avea să petreacă 

aproape întreaga noapte cu perechea ei 
sub cerul înstelat şi lumina straniu de 
puternică a lunii, Gestetel era dispusă să 
facă o excepţie, dând curs predispoziţiei 
continuu-lirice a perechii sale. Aşa că, 
prinzându-se în joc, glăsui prima: 

 - Se zice că în rarele cazuri când 
luminozitatea astrului nopţii prezintă un 
astfel de aspect bizar, acea noapte este a 
Lunii de porfir, fiind noaptea rostirii 
adevărului sau non-devărului, pentru 
toate cuplurile care observă fenomenul şi 
că, dacă non-adevărul este preponderent 
în rostirile dintre cei doi, aceasta poate 
provoca un seism. Cum între noi s-a rostit 
întotdeuna numai adevărul, noi doi am 
face imposibil un astfel de fenomen de 
fiecare dată!... – Numai de ar exista 
aceeaşi armonie în faptă, vorbă şi gând şi 
la celelalte cupluri care admiră acum ce 
admirăm noi, ca să nu se producă vreun 
cataclism!..., adăugă ea şugubăţ. 

- Da-a..., se auzi de la cealaltă parte, ca 
un vag ecou. 

Cu botul parcă mai prelung decât în 
realitate, căţeluşul începu să exhibe un 
urlet modulat, parcă a jale, ca de om ajuns 
după o viaţă de nefericiri la capătul 
puterilor. În prima clipă fără reacţie din 
pricina surprinderii, revenindu-şi, 
interveni: 

- Încetează, Trybadis!... Te crezi fiară 
din pădure, în codrii primitivilor de acum 
patru-cinci mii de ani?... Din fericire acele 
vremuri au trecut, acele păduri nu mai 
există! Am evoluat!... 

Gestetel îşi privea contrariată 
perechea. Se aşteptase la mai mult decât 
acel „ – Da-a...”.... 

- Ai fost totdeauna un hom închis. Atât 
de închis, încât a trebuit să sap ca să aflu 
că mă iubeşti şi, deşi am constatat că o 
făceai cu toată ardoarea, nici după ce 
aproape că formaserăm un cuplu nu mi-ai 
spus-o prea des. Aproape că a trebuit să te 
duc eu de mână în faţa Generalului Civil 
ca să ne căsătorim... 
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 - Da-a..., se auzi din nou de cealaltă 
parte, precum un ecou ceva mai puternic  

 - Închis hom mai eşti, zic bine. Chiar şi 
acum, după cincisprezece ani de relaţie cu 
acte în regulă. Îţi mai aminteşti – începu 
plină de voioşie – petrecerea de sfârşit de 
deceniu din ajunul nunţii noastre 
neprevăzute?... – Nici până în acel 
moment nu-mi declaraseşi afecţiunea ta, 
care era evidentă pentru toţi cei ce ne 
cunoşteau!... 

Cealaltă parte păstra acum 
silenţiozitatea deplină. 

 - De aceea am încercat să-ţi provoc 
gelozia: ca să te fac să vorbeşti. Toată 
zbânţuiala mea regizat-afectuoasă cu 
Levlyn, cu care eram de perfectă 
conivenţă, frivolitatea afectată faţă de 
celelalte persoane la petrecere cu care 
dispăream din când în când prin oficii 
spre a ne strica de râs lăsându-te pe tine 
să te frămânţi şi să înţelegi altceva, 
reuşiseşi să mă enervezi cu circumspecţia 
de care nu te-ai lepădat nici acum întru 
totul, dar acum, măcar acum, mă crezi?.. 
Că totul nu era decât regie, ori de câte ori 
am încercat să-ţi provoc gelozia, era cu 
scopul de a te face să te exprimi!... Barem 
acum, crezi acest adevăr suprem?... 

- ... şi atunci când ai scris ca din 
întâmplare pe contul tău că, de fapt, eşti 
pe ascuns căsătorită, accesând discret una 
din cele două matrimonii pe care legea ţi 
le permite concomitent – tot un adevăr 
suprem era?... 

 - Căpşună fraieruţă, nici acum n-ai 
înţeles oare că am făcut asta plasând totul 
în acea partiţie mai ascunsă căutătorului 
obişnuit – tocmai ca să văd gradul de 
interes pe care ţi-l trezesc?.. Cu excepţia 
ta, nimeni nu a mai găsit acea notaţie... - 
Atunci când ai răbufnit, în sfârşit, 
spunându-mi toate motivele reticenţelor 
tale, inclusiv „descoperirea” făcută pe 
contul meu după o „percheziţie” 
informatică demnă de un poliţist versat – 
am înţeles că nu mai e nimic de făcut, 

aproape te-am remorcat spre a te duce în 
faţa Generalului Civil, punând astfel capăt 
zbuciumului ce nu putea duce la nimic 
bun, dar şi a mefienţelor inutile dintre 
noi!... 

- Da-a... 
- Chiar nu înţelegi că te iubesc, că nu 

te-am înşelat niciodată?...  
 Urletul modulat al căţelului se făcu 

auzit din nou. Gestetel îl privi şi de astă 
dată surprinsă, intervenind însă mai 
rapid: 

 - Gata, Trybadis!... Gata!... Ţi-am mai 
zis, pădurile alea nu mai există!..., făcu ea 
un spirit, pocnindu-l uşor peste crupă. 

 Globul ca de ardezie al lunii 
înconjurată de bizarul brâu acum ocru 
ajunsese la Răsărit, pregătindu-se să 
apună. Dinspre Vest, se zărea vag o geană 
de lumină, ecleror al zorilor sidefii. 

 - Peste două ceasuri se face lumină. – 
Ai văzut, nu s-a-ntâmplat nimic, semn că 
toate cuplurile ce şi-au făcut în noaptea 
asta mărturisiri – inclusiv noi – au spus 
numai şi numai adevărul, încheie Gestetel 
şăgalnic. 

Ajunşi acasă, membrii cuplului se 
sărutară tandru, ca de noapte bună, chiar 
înainte de a intra la aşternut. În pat, între 
două ape de somn, cele două fete se 
îmbraţişară cu gestul supremei afecţiuni 
safistice,    gândindu-se că, la urma 
urmelor, trăiau în cea mai bună din lumile 
posibile, aserţiune veche tot de mii de ani, 
al cărei autor nimeni nu şi-l mai amintea. 
Chiar dacă mici anomalii iritante gen 
Marşul Naturaleţei – ţinut recent de 
minoritatea biologică a hetero-micşiştilor, 
adepţi, după cum spunea şi numele, a 
nefireştilor cupluri mixte, barbarie 
posibilă în urmă cu milenii pe când 
reproducerea speciei se făcea în mică 
măsură prin inseminare artificială – şi 
preponderent prin scabroasele şi 
glandularele mijloace naturale. – 
Respectivul Marş avusese loc cu protecţia 
masivă a Forţelor de Autoapărare Civile 
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care feriseră pe respectivii minoritari 
biologici de latura agresivă a 
îndreptăţitului oprobiu public care, deşi 
legea îngrădise mult posibilitatea, îşi 
arăta, câteodată, prin mijloace 
contondente, scârba şi dispreţul pentru 
acei anormali. Cele două nu se îndoiau că 
în cele din urmă normalitatea, 
moralitatea, bunul-simţ şi logica vor ieşi 
ca de obicei triumfătoare, după 
străvechea mantră al cărei autor de 
asemenea nimeni nu şi-l mai amintea – „ 
Binele învinge!”. Şi, după noaptea de 
veghe, îmbrăţişate, aproape concomitent, 
adormiră adânc. 

● 

Când geana de lumină, avangardă a 
zorilor mirifici, se lăţi pe mare parte din 
bolta cerească, în acordurile celui de-al 
treilea urlet al lui Trybadis – se produse 
seismul. De o rară violenţă – anunţa 
periodic şi sobru vocea crainicului în 
raptofoane – pagubele materiale şi 
victimile fuseseră minime, întrucât 

epicentrul şi aria de desfăşurare fusese 
Deşertul Òleteni şi împrejurimile, mai 
bine zis – fostul Deşert Òleteni – ale cărui 
dune de nisip fuseseră înlocuite, prin 
prăbuşire tectonică, de un uriaş lac, a 
cărui margine, dintr-un punct din partea 
estică, era mărginită de un rustic-lugubru 
simbol concretizat  aidoma unei borne 
într-o bancă, pentru ca la nici trei sute de 
metri, să se vadă rămășițele unei căsuţe 
din care rămăsese doar un fragment de 
calcan, la câţiva metri zărindu-se o formă 
bizară, precum statueta unui câine de 
mici dimensiuni aflat în plină fugă. – Alte 
consecinţe stranii ale violentului seism 
fuseseră re-inversarea polilor magnetici 
ce aveau să facă vizibilă, precum în urmă 
cu mii de ani, apariţia astrului nopţii dar 
şi al celui al zilei la Est, pentru a le vedea 
cum apun din nou la Vest, dar şi refacerea 
curburii Munţilor Karapatzí, modificată 
tot în urmă cu mii de ani de sosirea pe 
Planetă a unui îndelung mediatizat şi in 
rem mult-aşteptat bolovan ceresc. 

 
 

 
Eugen Raportoru,  Din expoziție 

 



Primavara 2020  | Contact international 283 

 

 

Porcăriile  
 

 

ra inadmisibil, de netolerat ceea 
ce se întâmpla!... Ansamblul lor 
rezidenţial, recent şi special durat 

pentru dânşii, tovarăşii, care cei mai 
frumoşi ani ai tinereţii şi-i sacrificaseră în 
ghearele  cruntei Ilegalităţi, să suporte 
umilinţa dar şi deranjul la care erau 
supuşi totdeauna dimineaţa şi seara, 
câteodată şi la amiază! La sărbătorile 
religioase mari, cum ar fi aşa-zisul Paşti 
cu a lui pretinsă Înviere şi, zice-se, 
Crăciunul, cu a lui cică Naştere a nu-ştiu-
Cărui Domn! Era inadmisibil! La treizeci şi 
patru de ani de la Revoluţia de Eliberare 
Socială şi Naţională... – şi în cel de-al 
treilea an al planului cincinal de patru ani 
şi jumătate! 

Aşa că tovarăşul Popòlé purcese – în 
asentimentul tacit al celorlalţi colegi de 
asnsamblu rezidenţial, foşti comilitoni în 
suferinţa din anii cruntei Ilegalităţi, care 
erau alături de dânsul cu tot sufletul – la 
diligenţele necesare remedierii situaţiei, 
astfel încât minuscula bisericuţă de la 
doar câţiva metri de ansamblu să-şi 
înceteze activitatea, dacă se poate 
definitiv, începându-se cu demontarea 
clopotului supradimensionat ca sonor în 
raport cu locaşul, dar şi cu nevoia 
tovarăşilor de odihnă şi recreere după 
traumele ce se pare îi marcaseră definitiv 
după ce se sacrificaseă îndelung pentru ca 
în cele din urmă să poată a ajunge a 
distribui fericirea supremă la tot poporul, 
aşa cum se vedea în prezent. 

Aşa că tovarăşul începu să redacteze 
memoriu după memoriu, cu ale sale 
variante dactilo-  comise de soaţa acum la 
rându-i pensionară, fostă lucrătoare plină 
de eficienţă revoluţionară pe undeva, pe 
la Cadre, care executase acele exemplare 
pe maşina de scris a unui locatar din 

cartier ce    i-o lăsase în custodie spre a o 
reînregistra în timp util la Miliţie – cât 
avea el să dea o fugă până în străinătate, 
la imperialişti, unde, ca un trădător de 
ţară şi cauză ceruse în cele din urmă azil 
politic. Memoriile dactilo- cu pricina 
umpluseră un întreg sertar din 
registratura Sfatului Cetăţenesc Local. – „ 
Nu se poate! Încă!” – îi parveni la cutia 
poştală într-o zi răspunsul, unul singur, 
după atâtea teancuri de coli de scris 
consumate în numele binelui obştesc. În 
acea zi, tovarăşul se înfurie cumplit, 
determinându-i consoarta la aproape a-l 
obliga să ia câte un hap în plus pentru 
tensiune şi inimă. Urmă un memoriu mai 
amplu şi mai stufos ca toate celelalte, pe 
care îl înmână, în prezenţa soaţei, de la 
mesageria oficiului poştal, la care nu 
primi niciun răspuns, după săptămâni 
înfrigurate de aşteptare, când câte un 
vecin de palier îl întreba timid –           „ – 
V-au răspuns, în sfârşit, tovarăşu’?”, iar 
după răspunsul de fiecare dată negativ, 
acela intrând repede în apartament, cu un 
impetuos –  „ Ţţţ-ţţţ!...”... - De astă dată, 
tovarăşul se înfurie de-a binelea. Şi, într-o 
dimineaţă, capacul fiind pus de două 
kilograme de ceapă stricată cumpărate 
din piaţă, de la aprozar, tovarăşul Popòlé 
îşi îndreptă precipitat paşii spre sediul 
Sfatului Cetăţenesc Local, intrând val-
vârtej în chiar biroul preşedintelui 
acestuia. Îi trânti respectivului punga cu 
ceapă pe masă, care umplu rapid 
atmosfera încăperii cu un inconfundabil 
miros caracteristic, privindu-l pe staroste 
plin de reproş, ca pe un apărător al 
binelui obştesc ce de astă dată nu-şi 
făcuse cum se cuvine datoria. 

 - Cum este posibil ca în comerţul de 
stat cu amănuntul să se strecoare astfel de 

E 



284 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 

articole care de obicei se găseau la 
speculanţii capitalişti pe care demult i-am 
eradicat, atentând la retribuţiile onest 
câştigate de întreg poporul muncitor?... 

Neavând cum să priceapă din prima 
adevăratul scop al vizitei, vizaviul tuşi 
diplomatic şi, cu gesturi lente, spre a nu 
enerva mai tare colerica cealaltă parte, 
expedie într-un colţ al încăperii punga cu 
dampf de latrină portabilă, făcând şi un 
gest de a mai răspândi duhoarea, semn 
din mână care se dovedi inutil. 
Neînţelegând nici el cum de nu fusese în 
dimineaţa aceea suficient de vigilent aşa 
încât în nicio piaţă a oraşului să nu fie 
posibilă achiziţionarea unei pungi cu un 
astfel de parfum, continua să se poarte 
neutral, neştiind deocamdată pe cine are 
în faţă şi ce capacitate are acela de a 
atenta la şederea lui pe mai departe pe 
scaunul pe care îl introduse sub masa de 
lucru. Aflând până la urmă numele şi 
adevăratul motiv al vizitei zâmbi subţire 
şi, îndreptându-se spre fişet, deschise un 
sertar, spre a indica teancul de memorii 
meticulos aranjate în ordinea sosirii, 
asigurându-l respectuos pe vizitator că le 
studiase cu toată atenţia. Dar încă nu se 
putea da curs la ceea se cerea acolo.  Î n c 
ă. – Dar se va putea vreodată, după atâta 
suferinţă, când era demonstrat ştiinţific 
că religia este opiumul poporului?!...  
Celălalt nu răspunse dar, zâmbind 
misterios, după ce apăsă discret pe un 
buton la semnalul căruia se prezentă un 
om de serviciu căruia îi înmână punga 
atot-duhnitoare, îl apucă prieteneşte pe 
după umăr pe septuagenarul de alături, 
invitându-l tainic să meargă împreună 
într-o încăpere alăturată. – De ce?..., 
interogă acesta cu glas tăios ca de mi. – Va 
vedea dânsul. Şi, intrând acolo, îi indică 
lent cu mâna o machetă. Era planul de 
sistematizare al oraşului, ce avea a se 
începe să fie pus în practică în cel mult doi 
ani... 

Tovarăşul Popòlé, a cărui meserie în 
viaţă avusese foarte generala denumire 

de activist, nu se pricepea la nimic precis, 
deci nici la citirea unei astfel de machete. 
Dar cu tot habarnabismul său nu avea 
cum să nu vadă pârtia amplă ce avea să fie 
realizată prin exact centrul istoric al 
oraşului, din calea acelei malace poteci 
dispărând nenumărate din duşmancele 
sale de moarte, locaşuri de cult, câteva 
supravieţuind totuşi, pe laterale. 

 - Nu le putem dezafecta pe toate, mai 
zise pe un ton dezolat tovarăşul staroste 
al problemei, ocolind strategic temenul 
demolare, fiindcă în Republica noastră 
Socialistă libertatea cultului este 
garantată. Totdeauna mai fi-vor şi câţiva 
bigoţi şi retrograzi pe care, cel puţin 
pentru un timp, va mai trebui să-i 
tolerăm. Câteva din locaşurile unde încă şi 
acum se distribuie opiumul pentru o 
anumită parte a populaţiei vor 
supravieţui prin translare, ascunse în 
spatele noilor cvartaluri de locuinţe – îl 
asigură pe ton conciliant pe petiţionar. De 
altfel, în urmă cu doi ani, imediat după 
cutremur, în timp ce se degaja locul de 
ruinele unui bloc, la Piaţa Universităţii, s-a 
scăpat ca din întâmplare o grindă grea pe 
cornişa bisericii din proximitate, care de 
fapt nu suferise nicio stricăciune de niciun 
fel ca urmare a seismului. S-a preconizat 
şi executat imediat demolarea ei – ca test. 
Se dorea a se verifica eventualele reacţii 
ce ar putea apărea în timpul viitoarei mari 
sistematizări, în situaţii similare. 
Reacţiunea a fost slabă, dar totuşi a 
existat, concretizându-se în câteva 
memorii ale unor aşa-zişi oameni de 
cultură, cu vederi decadente, paseiste, 
cert ne-avangardiste, care prin diligenţele 
lor încercaseră să evite demolarea 
clădirii. Nu le ieşise, avu un început de 
zâmbet complice-tâlhăresc tovarăşul 
preşedinte. Şi ceea ce este îmbucurător, 
reacţiile străinătăţii au fost nule. – Dar 
locaşul pus în discuţie în memorii, locaşul 
pus în discuţie– ce soartă va avea?- întrebă 
înfrigurat petiţionarul.  
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 - Răbdare, exhibă solemn starostele. 
După toate datele, soarta întregului 
cartier Uranus este pecetluită!... 

Şi îi mai destăinui – cu rugămintea de 
a nu face cunoscute în vreun fel sau altul 
cele ce îi spunea acum că, în una din 
marile săli ale oraşului, scoasă discret din 
uz pentru public sub un pretext oarecare, 
se executase pe scenă o machetă de 12 x 
12, la scara 1:1000, peste care se montase 
un pod rulant acţionat electric, din a cărui 
nacelă, deja,  aproape săptămânal, 
tovarăşu’  şi  tovarăşa  dădeau indicaţii 
preţioase şi, cu ajutorul unor indicatoare 
lungi, ordonau diverse modificări şi 
ajustări.1 Nu putea să-l asigure cu 
certitudine, dar în urmă cu câteva 
săptămâni când, asistase la întâlnire, 
parcă văzuse corpul locaşului cu pricina 
acroşată de indicatorul tovarăşului’, cu 
un murmur abia perceptibil pe buzele 
acestuia de – „ –La o parte şi cu porcăria 
asta!”...  

 - Aşadar, pot să nutresc speranţe?... 

De o corectitudine tovărăşească 
impecabilă, preşedintele nu dorea să-i 
întărească convingerile, dar, în ceea ce-l 
privea, presupunea din ceea ce văzuse, cu 
coroborarea unor informaţii ulterioare că, 
locul porcăriei, avea probabil să fie luat 
de un foarte estetic spaţiu verde. 

 - Pot să vă rog a-mi indica exact piața 
și gostatul de unde aţi achiziţionat 
produsul alterat?, întrebă plin de 
solicitudine prezidentul la finalul 
întrevederii tovărăşeşti, fructoase, 
notându-şi conştiincios datele dezvăluite 
de celălalt, întru luarea măsurilor 
corespunzătoare ca astfel de incidente să 
nu se mai petreacă, întru îmbunătăţirea şi 
mai accentuată a vieţii material-spirituale 
a tutulor cetăţenilor devotaţi ai patriei. – 
Pot să vă spun cu certitudine, nici acea 
piaţă cu gostatul aferent nu vor 
supravieţui sigur procesului de 

                                                 
1
  Gheorghe Leahu – „ Bucureştiul dispărut” 

sistematizare, aceasta văzându-se din 
semnele făcute de indicatorul  
tovarăşului  încă de la primele 
întrevederi! 

  

● 
 

Într-o dimineaţă de primăvară, la nu 
mult timp după aşa-zisa Înviere, 
tovarăşul Popòlé, trecând pe stradă, cu 
sacoşa de lapte şi pâine  în mână, după 
efectuarea conştiincioasă şi matinală a 
cuvenitelor cozi, simţi că se sufocă de 
fericire: nu departe de porcăria care îi 
pricinuise erupţia de coli de hârtie de 
scris concretizate într-un maldăr de  
memorii, se afla o altă porcărie; ei bine, 
acesteia i se scotea tabla de pe acoperiş, 
în vederea – era sigur! – a iminentei 
dezafectări! Ce veste mai bună putea să 
ducă consoartei, decât aceasta – cu inima-
i bătându-i frenetic, ca unui adolescent! – 
consoartă ce îl aştepta cu produsele 
cotidiene?!... Începuse sistematizarea! 
Informaţia tonifiantă şi optimistă fu dată 
şi celorlalţi vecini de ansamblu 
rezidenţial, clădire ce adăpostea 
maturitatea şi chiar senectutea colegilor   
ce-şi dedicaseră tinereţea patriei, fericirii 
întregului popor, luptând din greu pentru 
aceste deziderate încă din vremea cruntei 
Ilegalităţi. În grupuri sau individual, 
respectivii efectuau adevărate pelerinaje 
la cei o sută cincizeci, două sute de metri 
de domiciliu spre a vedea fericita 
privelişte. Nu aceasta li se părea că este 
porcăria cu care ar fi trebuit să se 
înceapă, dar nu era rău nici că se începea 
de aici! 

Apoi nu mai înţeleseseră nimic. Întâi, 
fiindcă decopertarea se efectua la o zonă 
limitată a acoperişului. Apoi, deoarece, la 
câteva zile, observară cum meşteri zidari 
prind să dureze pereţi chiar din acea 
găvană, ca şi cum ar fi vrut să dureze 
postamentul pentru o nouă turlă... Ei?! Şi 
chiar asta se întâmplă, la un moment dat 
zărindu-se zidurile ce schiţau turla, iar 
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clopotele din curtea bisericii fură 
demontate, nu spre a fi readuse definitiv 
la tăcere – ci pentru a fi ridicate în noul 
turn ce avea să fie clopotniţa! Nu se 
putea! Aşa ceva nu mai părea în 
vremurile lor a fi cu putinţă! Ceea ce 
produse tovarăşului Popòlé o nouă 
audienţă val-vârtej  în biroul tovarăşului 
prezident, de astă dată trântindu-i 
acestuia pe masa de lucru o pungă cu 
morcovi semi-putrezi, dar inodori. 

 „ – Răbdare! – zise complice tovarăşul 
prezident - Partidul ştie totdeauna ce 
face!- Dacă aţi fi fost mai bine informat, aţi 
fi ştiut că la nici doi kilometri de 
dumneavoastră, la Piaţa Puișor, deja au 
început discret demolările!...” – Vecinii de 
palier îl priveau acum dezolaţi, intrând 
precipitat în bârlogurile lor cu obişnuitele 
„ţţţ”-uri pe buze. 

  Dar tovarăşul Popòlé, care fusese 
rănit în cele mai sfinte simţăminte, nu 
mai putu asimila fericita informaţie. A 
fost da faţă când, după câteva săptămâni, 
s-a făcut inaugurarea turlei din care, la un 
moment dat, prinse să se audă dangătul 
viguros al clopotului: erau Sfinţii 
Constantin şi Elena. A ţintit tot timpul, cu 
rictus de fiară, turla de un alb impecabil 
care răspândea în jur un tonifiant miros 
de proaspăt-clădit, până ce clopotarul 
ajunse la frânghiile clopotului. Şi rămase 
aşa, cu acel rictus, într-un incrdibil 
echilibru ce îl menţinu pe picioare, în 
poziţia drepţi, până la sosirea maşinii de 
Salvare care îl ridică spre a-l depune pe 
necesarul pat de spital, în vederea tratării 
paraliziei aproape totale căpătată după 
atacul de apoplexie. 

               

● 
 

 Săptămânile ulterioare, starea de 
sănătate a pacientului nu se îmbunătăţi, 
dar nici nu se înrăutăţi. Aceasta o puteau 
constata lesne toţi vecinii săi de palier cât 
şi alţi tovarăşi din ansamblu, care 
formară pe lângă patul său de spital un 

adevărat loc de pelerinaj, care uneori 
semăna vag cu un cortegiu funerar sui-
generis, mai ales după depunerea florilor 
pe lângă patul bolnavului care continua 
să-i privească aşa, cu ochii holbaţi şi gura 
strâmbă, ipostază în care îl surprinsese 
atacul cerebral. Reajunşi în cârd înapoi, la 
domicilii, se despărţeau  nu  după ce 
exhibau câteva cuvinte pioase, despre 
eroii care continuau să cadă la datorie 
chiar şi acum, când orânduirea mult-
dorită fusese pe vecie instaurată. După 
care intrau în apartamentele lor, în 
obişnuitele acorduri ale indecriptabilelor 
„ţţţ”-uri. 

Au trecut nu zilele, nu săptămânile, nu 
lunile – ci anii, şi tovarăşul Popòlé rămase 
în acea stare, cu soaţa şi vecinii ce 
continuau să-l viziteze regulat. Trecuseră 
deja opt ani. Şi, într-o zi, pe când se 
întorcea singură de la spital, în dreptul 
porcăriei a cărei turlă-clopotniţă durată 
cu câţiva ani în urmă se mai închisese la 
culoare de la patina timpului, tovarăşa de 
viaţă a tovarăşului Popòlé ridică pumnul 
a maledicţie, blestemând soarta 
nemiloasă ce-i adusese consortul în 
starea aceea. În noaptea următoare 
tovarăşa răposă de un neaşteptat atac de 
inimă, expiind rapid, în somn, fără 
chinuri, asemeni tuturor celor despre 
care se spune că sunt iubiţi de 
Împărţitorul opiumului către popor şi 
sunt luaţi repede la Dânsul. În mod 
misterios, în săptămânile ce au venit, 
urmară alţi trei vecini de palier care 
răposară urmând aceeaşi reţetă, cât și alți 
câțiva tovarăși din restul cvartalului. 
Doar tovarăşul Preşedinte al Sfatului 
Cetăţenesc Local, reconfirmat în funcţie 
de recentele alegeri locale cu un singur 
candidat, mai venea fidel la patul celui 
suferind, tocamai având să-i dea veşti 
bune: procesul de sistematizare înaintase 
considerabil, centrul oraşului arătând 
acum ca un câmp mocirlos, de pe care, 
până atunci, fuseseră  dezafectate vreo 
zece porcării, una din ele necesitând 
chiar dinamitarea. Doar două fuseseră 
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cruţate prin translare. Dar vestea cea 
mare venea de abia acum, anume că după 
ce porcăria de la aşa-zisa Sfântă Vineri 
fusese tocmai sfărâmată, nici cea care i se 
adăugase o turlă în urmă cu câţiva ani nu 
mai avea zile multe în timp ce – atenţie! – 
locaşului care-i dăduse atâta bătaie de 
cap şi pretext de memorii celui suferind – 
tocmai i se scotea în totalitate acoperişul! 
– Era lucru sigur, soarta o avea pecetluită, 
înşişi tovarăşa şi tovarăşu’ îi dădeau 
câtodată din mașină ca nişte ulii roată 
seara, urmărind procesul de dezafectare. 

– Era o veste într-adevăr minunată, care, 
pentru prima oară în câţiva ani, dădu voie 
celui paralizat să execute o uşoară 
întoarcere a grumazului şi, după ce în 
mod neaşteptat, tot după câţiva ani de 
imobilism, după ce păru să dorească a 
indica cu arătătorul tăriile văzduhului, îşi 
fixă definitiv interlocutorul, cu ochi 
strălucitori şi văduviţi de orice clipit, dar 
cu gura în sfârşit îndreptată. 

●

 

  
                Eugen Raportoru,  Notre Damme, Paris 
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Ashok CHAKRAVARTHY THOLANA 

    A poet-writer-reviewer, Dr. Ashok Chakravarthy 
Tholana hails from Hyderabad City, T-State, INDIA. 
During his 30-year poetry stint, his poems got 
published in no less than 90 countries. He was 
conferred with several prestigious national and 
international awards that include four Doctorates 
and quite a lot of prestigious laurels, 
commendations and titles. His poetry is aimed at 
promoting Universal Brotherhood and Peace, 
Protection of Environment & Nature, Safeguarding 
Children’s and Human Rights etc. Out of 18 volumes 
of English poetry, 7 have been published so far. Dr. 
Ashok received commendations from former 
President and Prime Minister, India, Queen Elizabeth of Britain, Princess of Wales, 
President of France, Prime Minister of Switzerland, UNO, UNESCO, UNICEF etc. 
 

Realize truth 
The birth and the decay of life is but very common 
A compassionate mind is but like a lovable potion; 
It wields the power to wipe away egoistic notions 

It uproots as well, the very thought of brutal passions. 
 

My pen scribbles poetry, loaded with love and concern, 
It tries to awaken the treasured inner-self in everyone; 
It has no bias; either for gender, region or for religion; 

It treats everyone alike, without an iota of deceit vision. 
 

Poet am I; to entice readers I choose love and faith, 
Verse after verse I write to drive away violence and loathe; 
Unfolding passion, I try to ignite, ‘the light of knowledge’, 

A fountain of joy, I try to share with readers’ at every stage. 
 

Let the fires of hatred be doused, but never be fanned, 
Let the tendency of war and ruin, forever be restrained; 

Realize truth, God thirsts for human empathy, love and care, 
Service to humanity, indeed is service to God! Remember. 
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Earth - without humans  
 

Indeed, it is indeed we, who …  
Created borders different 
Promoted faiths different 
Invented races different 

Drafted theories different 
Groomed religions different 

Supported races different 
Devised weapons different 
It is we, relentlessly yet …, 

Sowing hatred among regions 
Provoking enmity among religions 

Inviting a warfare of nuclear weapons 
Igniting a new phase of destruction 

To ultimately see, not only our own ruin 
But an earth even, without human. 

 
 

 

Matured thoughts 
 

Grown-up with age, quickly 
Both physically and mentally, 
The form of childhood longing 
Weave an enlightened musing.  

 
Yes, very often they cultivate 
Mature aspirations, ultimate, 
A sort of ever-new inspiration 
They implant now-and-then. 

 
The Moon glows and stars twinkle 

Every day, they aren’t visible, 
Even the piercing rays of the sun 
Behind a cloud, lose the sheen. 
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Like a cloud that always distracts 
The wheel of time too, never halts, 
Defeat or victory, delight or a cry, 

The stream of life runs high and dry. 
 

The calamities of life are inevitable 
No one can escape its fated tangle;  

Matured thoughts enlighten us  
And bestow real comfort and bliss. 

 
 

 

Betwixt ‘EYE’ and the ‘I’ 
 

‘Eye’ and ‘Eye’ 
When meet together … 

Love may blossom 
Trust may engulf 

Friendship may spring 
Or even…  

Hatred may bud 
Faith may shatter 

Enmity may take deep roots. 
 

When ‘Eye’ and ‘I’ 
Inwardly and outwardly meet … 

Humane instinct may sprout 
Instinct of mercy may surge  
Righteousness may entice 

Or even … 
Ruinous ego may spring 

    Selfishness may imprison  
Unending desires may engulf. 

 
‘Eye’ and ‘I’ 

Often run after worldly temptations; 
Remember! Heart feels insatiated 

Even though it possess … 
Boundless wealth and prosperity. 
Caught betwixt the ‘eye’ and the ‘I’ 

Remember to shun this zeal 
That’s an unending and ever-new thirst … 

That definitely destabilizes  
The real joys and pleasures of life. 
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Constantin COROIU  
 
 
 

Günter Grass,  
victoria unui  
învins 
 
 

a moartea lui Günter Grass, de la 
care se împlinesc 5 ani în această 
primăvară, autorul unor cărţi 

„rebele şi excesive”, cum le caracteriza 
prozatorul britanic Lawrence Norfolk – 
referindu-se în primul rând la celebrul 
roman politic „Toba de tinichea”, care i-a 
adus marelui scriitor Premiul Nobel - a 
fost omagiat mai curând de personalităţi 
din lumea politică germană decât de 
confraţi. Unul dintre liderii politici 
germani nu a ezitat să-l compare ca 
importanţă cu Goethe. Dar dincolo de 
retorica politicienilor şi a oamenilor de 
stat, de obicei găunoasă chiar şi în astfel 
de împrejurări, trebuie spus că Günter 
Grass a fost o conştiinţă, o mare 
conştiinţă, nu doar a Germaniei, ci a 
Europei postbelice. Personalitate 
complexă şi contradictorie, cu o fermă 
orientare de stânga, după o juvenilă 
trecere pe la extrema dreaptă, el a fost 
admirat şi poate chiar iubit întâi de toate 
ca scriitor, dar şi ca cetăţean al ţării lui şi 
al continentului nostru atât de greu 
încercat. A fost însă şi contestat 
vehement, mai ales pentru opiniile 
politice şi judecăţile sale privind ceea ce 
s-a întâmplat în Europa şi în lume de-a 
lungul multor decenii care s-au scurs de la 
declanşarea Războiului Al Doilea Mondial. 
Nu a plăcut multora, iar unii l-au pus, aşa-

zicând, la zid, acuzându-l de 
inconsecvenţă, nesinceritate şi chiar de 
imoralitate. Romanul autobiografic 
„Decojind ceapa”, apărut când Günter 
Grass era octogenar, a provocat o 
adevărată furtună. La apariţia cărţii, un 
gazetar de la „Der Spiegel” ataca întreaga 
generaţie a marelui scriitor, ca fiind 
schizofrenică şi marcată iremediabil de 
ideologia  nazistă, iar, pe deasupra, laşă, 
neînstare a-şi recunoaşte ruşinea şi vina! 
Mă mir că nu a cerut şi condamnarea la 
moarte a celor din atât de demonizata 
generaţie care nu s-au învrednicit – nu-i 
aşa?! – să se spovedească la tribunalul de 
nimeni şi nimic legitimat al unor ziarişti 
justiţiari – mulţi, câtă frunză, câtă iarbă – 
de tipul celui de la „Der Spiegel”, care nu-
şi ascund ura faţă de intelectuali şi, 
îndeosebi, faţă de scriitori şi artişti. Dar 
vocile de tinichea trec şi valorile rămân. 
Günter Grass a mărturisit cu o sinceritate 
şocantă: „...povara, eticheta şi stigmatul le 
pot furniza eu singur. Ca membru în 
Tineretul Hitlerist, am fost, desigur, un 
tânăr nazist. Credincios până la capăt”. O 
spovedanie (tardivă!) care a făcut mare 
vâlvă. Ceea ce e uimitor este însă că el nu 
a ratat nici o experienţă dintre multele, nu 
puţine terifiante, ce i-a fost dat să le 
trăiască. Convertită într-un mare destin, 
biografia sa ne oferă spectacolul victoriei 

L 
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unui învins care, pentru a birui, a învăţat, 
cum spune undeva, să eşueze!  

    Günter Grass pare să împartă biografiile 
– poate prea tranşant – în două categorii: 
greşite şi corecte. Pe a sa înclină să o 
considere mai mult greşită, oricum aflată 
sub semnul unui start cum nu se poate 
mai prost şi mai invalidant, când, minor 
fiind, cu o copilărie fracturată („Odată cu 
începutul războiului, copilăria mea se 
sfârşise”), atras de uniformă şi de deviza 
„Tineretul trebuie să fie condus de 
tineret” (un slogan care sună a gol, dar 
care în anumite momente ale istoriei s-a 
dovedit mobilizator), intră cu elan în 
organizaţia tineretului hitlerist („ţâncii”, 
„micii cercetaşi”), ajungând apoi tunar-
tanchist al Waffen SS, în pădurile Boemiei. 
„Istoria se ascundea în spatele ei înseşi şi se 
transforma cât ai clipi în legendă”, 
rememorează prozatorul. Şi, e de 
observat, nimic nu pătrunde mai adânc şi 
mai insidios în sufletul unui adolescent, al 
unui tânăr, decât legendele, miturile, din 
păcate şi cele false, mai ales cele false, 
cultivate de diverşi papagali paranoici, cu 
precădere în momente-limită ale istoriei: 
războaie, revoluţii, lovituri de stat, epoci 
de tranziţie. Numai că, peste toate 
acestea, marele scriitor are dreptate când 
spune: „Nimic nu ne oferă informaţii 
despre ceea ce se petrece în mintea unui 
băiat de cincisprezece ani care vrea de 
bunăvoie să se ducă neapărat acolo unde 
se luptă şi – lucru pe care l-ar putea bănui 
sau chiar cunoaşte din cărţi – unde 
moartea face ravagii. Bănuielile se 
perindă una după alta: să fi fost asaltul 
unor torente afective ce dădeau pe 
dinafară, cheful de a acţiona de capul 
meu, dorinţa de a creşte mai repede, de a 
ajunge adult, bărbat între bărbaţi?” 

    Tanchist, miner, prizonier într-un lagăr 
american, cioplitor de pietre funerare, dar 
şi sculptor-artist sau pictor mai mult 
decât promiţător, poet, prozator, 
adolescentul şi apoi tânărul Günter Grass 
traversează într-adevăr repede multe 

etape, dintre care unele dramatice 
îndeosebi în plan afectiv. Dintre cele 
decisive, în primul rând privind opţiunea 
politică, se detaşează perioada 
mineritului („Viitorul e-n lignit” – era o 
deviză în faţa dezastrului provocat de 
război). Asistă în acel mediu muncitoresc 
de o duritate maximă la înfruntarea 
extremelor, cea fascistă ce îi era deja 
cunoscută, cu stânga radicală. Balanţa 
(Günter Grass este născut în Zodia 
Balanţei) se înclină, în ceea ce-l priveşte, 
spre stânga, spre social-democraţie, 
influenţat de discursul contaminant al 
unui miner pe nume Schumacher: „După 
ani de închisoare în perioada nazistă, se 
transformase într-un ascet. Un sfânt 
stâlpnic se făcea auzit. El chema la 
înnoirea naţiunii. Din ruine trebuia să se 
nască, după viaţa lui severă, o Germanie 
socială şi democrată. Fiecare cuvânt era o 
lovitură de baros de fier. Împotriva 
voinţei mele – căci, de fapt, strigătele mă 
făceau să iau distanţă – tovarăşul 
Schumacher m-a convins”.  

     După război, într-o vreme când „se 
celebra supravieţuirea”, Günter Grass 
trăieşte ani de zile într-un cămin de 
bătrâni din Düsseldorf Rath, administrat 
de franciscani, unde i se înfăţişează 
întreaga privelişte a decrepitudinii fiinţei 
umane; o mică lume crepusculară 
vegheată de un călugăr, personaj coborât 
parcă din veacuri demult apuse. Aici, 
hrănindu-se cu nelipsitul terci de griş cu 
lapte, la care se adăugau două felii de 
pâine intermediară, un boţ de margarină 
şi magiunul de prune, existenţa era totuşi 
suportabilă faţă de cea a majorităţii 
germanilor în a căror ţară „nu numai 
casele erau transformate în ruine”, dar   
„fiecăruia îi lipsea câte cineva”. Günter 
Grass va evoca în amintitul roman 
autobiografic acei ani petrecuţi în căminul 
de bătrâni. Este o pagină de mare 
literatură încălzită de umorul, chiar dacă 
trist, al povestirii unei bizare misiuni: 
programul de ieşire cu o capră, pe numele 
ei Genoveva, la păscut, sub ochii curioşi ai 
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numeroşilor vizitatori ai căminului, ţintă 
a ironiilor surorilor medicale ieşite şi ele 
să se plimbe în grupuri vesele, distrându-
se copios şi umilitor pe seama 
„accesoriului tragi-comic al unei capre 
recalcitrante cu ugeru-n vânt”, şi „a celei 
mai ridicole perechi cu putinţă...”.  Ar fi 
absurd să le fi pretins acelor tinere femei, 
la farmecele cărora râvnea, fără speranţe, 
tânărul bărbat, de a fi intuit cumva 
destinul caraghiosului însoţitor al 
zvăpăiatului, dar atât de utilului patruped, 
cu atât mai puţin faptul că va deveni un 
scriitor celebru, laureat al Premiului 
Nobel.. 

     După multe decenii, decojind ceapa 
memoriei, care, „tocată strat cu strat, 
declanşează lacrimi ce tulbură privirea”, 
achitându-şi o datorie veche, Günter 
Grass retrăieşte un început de drum şi un 
parcurs mult mai răscolitor, decât 
mărturisirea unei erori generate de o 
iluzie: „În general, desfăşurarea 
cronologică a poveştii mele mă strânge ca 
un corset. O, de-aş putea acum să vâslesc 
înapoi şi să acostez pe una din plajele de 
la Marea Baltică pe care, copil fiind, 
însăilam cetăţi de nisip ud... O, de-aş mai 
şedea o dată la fereastra podului şi de-aş 
putea să citesc, pierdut de mine însumi, ca 
niciodată după aceea... Sau să mă ciucesc 
o dată sub pânza de cort (în lagărul 
american  – nota mea) cu camaradul meu 
Joseph (Joseph Ratzinger, devenit Papa 
Benedict al XVI-lea – nota mea) şi să 
jucăm viitorul la zaruri, atunci când 
acesta părea încă proaspăt şi imaculat... 
Joseph a avut zarul cel mai mare... Aşa se 
face că eu am ajuns, din păcate, doar 
scriitor, el, însă...” 

     Povestindu-şi viaţa, în speţă 
adolescenţa şi prima tinereţe, nu i-a fost 
deloc uşor să-şi reamintească atmosfera 
postbelică – „haita noilor îmbogăţiţi” care 
„se umfla în pene, exhibându-şi bogăţia”, 
sau să constate încă o dată, la vârsta de 80 
de ani, adevărul crud că, de obicei, 
intelectualii „eşuează în propriul lor 

orgoliu”. E mai mult decât traumatizant 
apoi, scriind, să retrăieşti drama propriei 
tale familii care, atunci când „au venit 
ruşii”, a fost, practic, strivită (mama 
scriitorului, violată de soldaţii sovietici, 
dar reuşind să-şi salveze de la un astfel de 
coşmar fiica). Paginile, numeroase, în care 
o evocă pe mama sa, moartă în 1954, 
căreia îi datorează tot, inclusiv cariera  de 
scriitor („...şi după moartea ei mi se uită 
peste umăr şi zice  <<Taie asta, e urât >> - , 
dar eu nu o ascult decât rareori şi, când o 
ascult, e prea târziu...”) sunt cele mai 
răscolitoare. Două fiinţe care s-au nemurit 
reciproc. 

   Günter Grass nu acuză şi nu condamnă 
pe cineva anume, căci, aşa cum lasă să se 
înţeleagă, de cea mai mare tragedie pe 
care a trăit-o umanitatea toţi suntem 
vinovaţi. Vina tragică, ar spune marea 
poetă şi eseistă Ileana Mălăncioiu. 
Supravieţuitorii cataclismului nu pot 
încremeni însă în această vină. Viaţa 
trebuie să continue. Şi nu mergând cu 
spatele înainte şi cu faţa spre trecut. Este, 
în fond, lecţia memorabilă pe care mama 
scriitorului, victimă a războiului, pe care o 
dă celui ce cândva era „micul ei Peer 
Gynt”. Oricum - „trecutul trebuie lăsat să 
se odihnească”, abia apoi poate fi scrisă şi 
cartea mărturisitoare. Cât timp trebuie 
lăsat să se odihnească? Greu de spus. De 
pildă, până în ziua vizitei la Dachau: „A 
trecut ceva timp până când am priceput în 
salturi şi am recunoscut ezitant că, fără să 
ştiu sau, mai exact, fără să vreau să ştiu, 
luasem parte la o crimă care, cu anii, nu a 
devenit mai puţin gravă, nu vrea să se 
prescrie, de care încă mai sufăr ca de o 
boală”. 

     La apariţia cărţii autobiografice 
„Decojind coaja”, Michael Jurgs, biograful 
lui Günter Grass, afirma că ea înseamnă 
„moartea unei instituţii imorale”. Cuvinte 
grele, cuvinte nedrepte. Verdictul îl va da 
însă numai timpul care este judecătorul 
suprem, iar posteritatea marelui scriitor 
ar putea fi una pe măsura operei sale.  
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ    

 
Aspecte narative  
în studiile  
lingvistice 
               - basmul - 

 
tudiile lingvistice, în abordarea 
aspectelor narative, iau în 
considerare toate modalităţile de 

exprimare sub această formă literară sau 
orală. Ceea ce pentru cazul de faţă ar 
necesita o explorare extinsă în domeniu şi 
ar excede mult dimensiunile unui subiect 
fatalmente limitat de spaţiul tipografic. 
Prin urmare, consider că referirea la un 
singur aspect al narativului, unul cu 
rădăcini adânci în cultura omenirii, 
basmul, este suficientă şi poate deveni 
chiar edificatoare. Cu atât mai mult cu cât 
această formă de naraţiune trece de la 
nivelul oral-folcloric la forme culte în care 
autori de mare prestigiu din întreaga 
lume şi-au exersat condeiul. Iar dacă ne 
gândim şi la cinematografie, cea care, în 
nenumărate producţii pune în prim plan 
acest model cultural, iar apoi, în alte 
genuri de film, introduce simbolistica şi 
preceptele morale izvorâte tot din această 
formă arhaică de naraţiune putem spune 
că avem o plajă largă de posibile referiri, 
dar şi concluzii, unele chiar deosebit de 
interesante.  

Să pornim însă de la definiţia basmu-
lui:  Basmul (din sl. basnŭ: născocire, 
scornire), numit şi poveste, este alături de 
povestire, snoavă şi legendă, una dintre 

cele mai vechi specii ale literaturii orale, 
semnalată încă din antichitate, răspândită 
într-un număr enorm de variante la toate 
popoarele. Indiferent de tip, basmul diferă 
de restul scrierilor fantastice, precum 
nuvela, prin aceea că prezintă evenimente 
şi personaje ce posedă caracteristici 
supranaturale, fără a pretinde că acestea 
sunt reale sau seamănă cu realitatea, 
miraculosul din basme purtând, astfel, 
numele de fabulos şi reprezentând, de fapt, 
un fantastic convenţional, previzibil, ce 
vine în contrast cu fantasticul autentic 
modern, unde desfăşurarea epică şi 
fenomenele prezentate sunt imprevizibile, 
insolite şi se manifestă în realitatea 
cotidiană, drept o continuare a ei. 
(Wikipedia). 

Nici trimiterea la limba slavă şi nici 
alăturarea basmului cu povestea nu sunt 
erori de natură să modifice profund ideea 
de bază, aceea că basmul este o specie a 
narativului, iniţial orală, foarte veche. 
Pentru că vom găsi verbul: a băsni printre 
arhaismele limbii române având sensul 
de: a născoci, a inventa, a spune lucruri de 
necrezut, prin urmare etimologia de 
provenienţă slavă poate fi pusă în 
discuţie, dacă cineva ar fi interesat de 
acest lucru. Însă a suprapune basmul cu 

S 
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povestea este, sunt convins, o eroare care 
ar putea afecta exact rolul şi locul 
basmului în cultura umană, rol ceva mai 
puţin înţeles şi, în consecinţă, de multe ori 
neglijat de cei care abordează proble-
matica. 

Afirm aceasta deoarece, frecvent, este 
ignorat contextul socio-economic în care 
basmul se presupune că apare, dar în mod 
sigur circulă, cu preponderenţă. Avem 
suficiente mărturii că basmul este una din 
formele majore de cultură folclorică în 
Evul Mediu, aşa cum îl considerăm noi 
europenii, însă informaţii despre basm, 
concept identic celui luat în discuţie, 
există dovezi că sunt prezente cu mult 
mai devreme în culturi mult mai vechi şi 
chiar îndepărtate geografic, Orient, Africa, 
Australia, continentele Americane, etc... 

Deci se poate afirma că basmul este 
parte a culturii planetare şi, aşa cum am 
amintit, circulă într-un context socio-
economic în care ştim că omul era 
preocupat şi chiar acaparat de procurarea 
celor necesare existenţei, deci, se poate 
lua în discuţie, lipsa nu numai a timpului 
necesar reflecţiei asupra problemelor 
ideatice de tip cultural ci şi o foarte 
posibilă lipsă de interes pentru aceste 
aspecte ale vieţii. Observăm că nici în 
zilele noastre nu se observă o apetenţă 
pentru creaţie la populaţiile aflate la 
limita de jos a mijloacelor de existenţă. Şi 
nu vom lua în discuţie unele aspecte ale 
naraţiunii care prefigurează, aproape la 
fel ca literatura de anticipaţie din zilele 
noastre, referirile la tehnologii şi acţiuni 
care depăşesc cu mult imaginaţia un om, 
oricât de inteligent ar fi el, aflat în stadiul 
de culegător, agricultor rudimentar, sau 
chiar vânător.  Dar pentru o mai bună 
aşezare a problemei să recurgem tot la 
informaţia oferită de sursa Wikipedia: 

Despre originea basmelor au existat 
mai multe teorii, mai importante fiind: 
teoria mitologică, teoria antropologică, 
teoria ritualistă şi teoria indianistă. Mitul, 
istoria sacră, înscrisă în timpul "circular, 
reversibil şi recuperabil", vorbeşte despre 

zei, despre fiinţe fantastice cu abilităţi 
pentru călătorii cosmice şi terestre. Basmul 
induce şi ideea de lume repetabilă, 
existentă în tipare arhaice, atemporale, 
încă de la începutul începuturilor. Unele 
gesturi sunt magice, cum ar fi scuipatul de 
trei ori în urmă; la fel, petele de sânge de 
pe batistă pot arăta că fratele de cruce este 
mort. Plantele pot adăposti copii: un dafin 
are în el o fată care iese doar noaptea 
pentru a culege flori. Zmeii sau balaurii 
aleargă după carne de om sau o miros de 
departe când se întorc acasă şi aruncă 
buzduganul de la distanţă. Unele pedepse, 
cum ar fi aceea a decapita persoana şi a o 
arde, aruncând cenuşa în patru direcţii, 
sunt de certă inspiraţie arhaică, din 
comunităţile primitive. 

Relaţia dintre basm şi mit a fost 
stabilită de fraţii Grimm, de Wesselski şi de 
Propp: basmul are ca sursă certă de 
inspiraţie mitul, iar cele două specii au 
existat de la început la popoarele arhaice, 
uneori confundându-se. Cu timpul, însă, 
mitul a pierdut importanţa pe care o avea 
prin degradarea sacrului şi transformarea 
lui în profan, zeii şi eroii mitici fiind 
înlocuiţi cu personaje umane, cu puteri 
însă supranaturale, în basmul fantastic, 
sau cu personaje comune, în cel nuvelistic. 
Pe această pantă a desacralizării, zeitatea 
supremă a pădurii devine Strâmbă-Lemne, 
adică un personaj cu puteri specifice 
mediului în care trăieşte; foarte băutor 
devine Setilă, în timp ce zeul ubicuu, 
uriaşul care păşeşte de pe un munte pe 
altul, devine Munte Vânăt, având capaci-
tatea de a fi peste tot, de a sta cu picioarele 
pe lună şi cu capul sub un stejar, calităţi pe 
care le întâlnim la Păsări-Lăţi-Lungilă. 
Teoriile moderne vorbesc de poligeneza 
basmelor, de originea multiplă, de 
influenţele reciproce, ca şi de structurarea 
unei tipologii coerente a acestei specii 
literare. 

Şi o ultimă referire, din aceeaşi sursă, 
la timpul în care basmul îşi concretizează 
acţiunile, dar şi la timpul în care el este 
vehiculat de naratori care, aşa cum vedem 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magie
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Mit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fra%C5%A3ii_Grimm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp
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din chiar spusele lor, se pare că au preluat 
conţinutul de la o sursă mult mai veche, 
considerată acum ca nefiind de încredere 
sau doar suspicionată de a fi pus în 
circulaţie lucruri şi fapte neverosimile, 
pentru cei ce povestesc, dar şi pentru cei 
care ascultă: Verosimilitatea basmului 
fantastic trimite spre o vreme îndepărtată, 
in illo tempore, când a umblat Dumnăzău 
cu Sfântu Pătru pă Pământ, când erau 
viteji cu urieşi, adică într-un timp mitic. 
Despre veridicitatea faptelor petrecute 
într-un timp atât de îndepărtat şi 
insondabil chiar cu percepţia omului 
modern, există accepţiunea: "nu credea 
nimenea, toată lumea vede că-s bazme de 
pierdut vremea, poate copiii ăştia mai mici 
cred c-aşa o fost. Nu, ce să crezi în 
minciuni? Niciodată n-o existat oameni 
care să creadă, chiar dacă n-o ştiut carte." 
Inserţia în timpul mitic este dată de 
formule iniţiale şi finale, care fixează 
timpul narativ în care se proiectează 
acţiunea, iar la sfârşit închide această 
buclă temporală, prin revenirea în timpul 
real. Formulele pot fi diversificate, uneori 
foarte expresive şi dezvoltate, precizând şi 
atitudinea naratorului faţă de faptele 
povestite şi caracterul lor miraculos, 
aproape paradoxal, dar toate au ca nucleu 
precizarea de ordin temporal: "A fost 
odată ca niciodată; că, de n-ar fi, nu s-ar 
mai povesti; de când făcea plopşorul pere 
şi răchita micşunele; de când se băteau 
urşii în coade; de când se luau de gât lupii 
cu mieii de se sărutau înfrăţindu-se; de 
când se potcovea puricele la un picior cu 
nouăzeci şi nouă de oca de fier şi s-arunca 
în slava cerului de ne aducea poveşti: De 
când scria musca pe perete,/ Mai mincinos 
cine nu crede." Sau o formulă de final: "Iar 
eu, isprăvind povestea, încălecai p-o şea şi 
vă spusei dumneavoastră aşa; încălecai p-
un fus, să fie de minciună cui a spus; 
încălecai p-o lingură scurtă, să nu mai 
aştepte nimica de la mine cine-ascultă; iar 
descălecând de după şea, aştept un bacşiş 
de la cine mi-o da: Basm băsmuit,/Gura i-a 
trosnit,/Şi cu lucruri bune i s-a umplut". 

Formulele mediane menţin discursul 
narativ în acelaşi timp al fabulei, făcând 
conexiunea între secvenţele narative, 
arătând durata, continuitatea, deplasarea 
fără sfârşit: "Şi se luptară,/ Şi se luptară,/ 
Zi de vară până seară" sau "Zi de vară/ 
Până seară,/ Cale lungă,/ Să-i 
ajungă."(sursa Wikipedia). 

Iată deci că studiile nu ignoră 
vechimea basmului, dar nici nu dezvoltă 
relaţia dintre nivelul socio-economic şi 
creativitate. Ca să nu mai vorbim de faptul 
că, deşi tangenţială, problema destul de 
stranie a existenţei unor fiinţe atestate 
ştiinţific, uriaşii de exemplu, care nu 
aveau cum să fie, aşa credem, cunoscuţi 
creatorului de basm, un om aparţinând 
totuşi istoriei cunoscute a omenirii, ori a 
unor mijloace tehnice pe care abia acum 
le-am putea înţelege, poate genera 
puternice controverse.  

Să dăm câteva exemple: Zmeul, o fiinţă 
care nu se confundă în nici un fel cu 
balaurul şi nici cu uriaşul, căpcăunul sau 
alţi umanoizi, locuieşte pe un tărâm 
special (dincolo, ţara zmeilor) în nici un 
caz sub pământ, este o fiinţă cu un 
puternic sentiment al familiei (fraţi, 
mamă excesiv de iubitoare, dar şi foarte 
puternică, autoritară) şi deţine tot felul de 
posibilităţi de a se deplasa (de regulă în 
zbor), răpeşte, în scopuri conjugale, femei 
frumoase pe care le ţine închise în locuri 
speciale, dar foarte bine utilate (vestitele 
palate ale zmeilor) sub un control destul 
de sever. Zmeul nu este o simplă brută, 
are chiar nişte tabieturi, vrea ca masa să-i 
fie servită nici caldă nici rece, iar pentru 
asta îşi anunţă soţia din timp (trimite de 
la distanţă un buzdugan care loveşte într-
un anumit fel în poartă) şi în general face 
notă discordantă cu manierele unui timp 
în care credem că acestea nu erau chiar 
norme sociale generalizate. În prezent am 
spune că zmeul trimite un mesaj SMS, o 
chestiune banală pentru oricare dintre 
noi, însă de neimaginat pentru acele 
vremuri. Şi mai interesant este personajul 
din Tinereţe fără bătrâneţe, „jumătate de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Narator
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om călare pe jumătate de iepure şchiop” o 
descriere care incită mai ceva decât 
viziunea lui Iezechel şi care, la o analiză 
conformă normelor actuale de gândire, ar 
putea fi un fel de motociclist. Nici cheile 
zmeului, acelea care ţipă dacă sunt luate 
de o altă mână, nu ne mai surprind acum. 
Cheile amprentate sunt la fel de banale 
precum mai sus pomenitele SMS-uri. 
Maşinile de zburat ale zmeilor, să nu le 
confundăm cu bidiviul vorbitor al 
personajului pozitiv, sunt de asemenea de 
natură să ne uimească. Nu aduc în 
discuţie paradoxul temporar care ne 
fascinează în acelaşi basm şi care ne 
vorbeşte despre un tărâm în care timpul 
trece altfel dând iluzia unei permanente 
tinereţi. Şi nici despre apa moartă care 
cufundă omul într-un somn greu, dar 
foarte necesar unei intervenţii 
chirurgicale extreme (recompunerea unui 
corp dezmembrat) sau a apei vii, singura 
în măsură, după intervenţie, să readucă la 
viaţă personajul.  

Iar dacă ne referim la mit, aşa cum a 
ajuns el la noi, ne putem întreba cine sunt 
înţelepţii centauri (Nessus cel priceput la 
farmece şi care îl va ucide pe viteazul, dar 
cam instabilul, Herakles ori Chiron, 
învăţatul care îl crescuse şi educase pe 
acelaşi neliniştit Herakles). Pentru că nu 
putem confunda un simplu călăreţ, foarte 
frecvent în timpurile istorice, cu aceste 
personaje fascinante a căror înţelepciune 
şi cunoştinţe par a fi transmise unor 
urmaşi nu tocmai vrednici de ele. Dar 
păsările stymfalide prezentate ca un fel de 
reptile zburătoare mai precis precum 
pteranosaurus sau ramforincus, fiinţe 
despre care ştiinţa a luat cunoştinţă abia 
prin secolul al XIX-lea? Desigur lucrurile 
stranii prezentate în basme nu se opresc 
aici. Hidra din Lerna este, conform 
descrierii, un  saurian uriaş, una din acele 
specii considerate dispărute cu mult 
înaintea apariţiei omului, iar hiperbolele 
referitoare la refacerea capetelor sunt, 
evident, adăugiri mult mai târzii menite 
să amplifice efectul narativ. Cât despre 

leul din Nemeea el este în mod cert o 
realitate a unor vremuri, este vorba de 
aproximativ cinci mii de ani, când aceste 
fiare chiar trăiau în spaţiul sud-european. 

Chiar şi cele câteva exemple la care 
ne-am referit pot induce întrebarea: Nu 
cumva basmul este un depozit de ştiinţe 
al unei civilizaţii anterioare pe cale de 
dispariţie, din diferite pricini, depozit 
transmis potenţialilor urmaşi în aşa fel 
încât atunci când aceştia vor ajunge la 
înţelepciune şi îşi vor putea pune 
întrebări, să găsească şi răspunsuri!? 
Pentru că şi metoda găsită pentru a face 
basmul transmisibil prin timp fără să 
piardă informaţia indiferent de 
modificările, inerente, introduse de 
povestitor sau chiar de instituţii precum 
cele eclesiastice, evident din necesităţi 
ideologice, este tulburător de ciudată. 
Basmul se transmite, de milenii, prin 
intermediul celui mai simplu, dar şi celui 
mai eficient mod. Mama, în mod tradiţio-
nal, principalul vector de transmisie, este 
cea care spune basme copilului până în 
jurul vârstei de şase-şapte ani. Creierul 
copilului, indiferent de sex, absoarbe şi 
reţine aproape integral informaţia apoi, la 
rândul său copilul devenit adult o va reda 
viitorilor copii, fără prea multă prelucrare 
întrucât nici el nu înţelege în totalitate 
ceea ce povesteşte. Această tehnică, 
uimitoare prin simplitate nu poate fi însă 
decât rodul unei cunoaşteri profunde nu 
numai a speciei ci şi a posibilităţilor 
fiziologice ale indivizilor acesteia. Cine să 
fi fost cei care aveau aceste cunoştinţe!? 

Este greu de spus, dar în contextul 
societăţilor civilizate tehnologic, societăţi 
în care basmul este înlocuit cu alte moda-
lităţi de informare (formare) a copiilor 
(desene animate, poveşti scrise de 
povestitori fără profunzime, etc...) este 
predictibilă pierderea unui important 
depozit de cunoştinţe iniţiatice, posibil 
potenţiale surse de revoluţii tehnice şi nu 
numai.   

●
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Ioan HOLBAN 
 
 

 

ADN-ul 
ancestral al 
lui Cain 
 

n pofida titlului oarecum înşelător al 
celei mai recente cărţi de poezie a lui 
Vlad Scutelnicu, „Poeme instant” 

(Editura Junimea, 2020), poemele par 
îndelung elaborate, nu trec „instant” din 
gândul poetului în pagina albă ori, poate, 
„reţeta” e de mult timp exersată, astfel 
încât totul se poate petrece ca în 
cunoscutul mod de preparare al cafelei de 
dimineaţă – prânz - seara, cu apă – zahăr -
cafea şi, cum spune o reclamă, „cu multă 
iubire”. Dimpotrivă, textele din „Poeme 
instant” sunt ale unei căutări niciodată 
încheiate, ale alunecării pe suprafaţa 
reflectorizantă a oglinzii - tema-pivot a 
cărţii -,dar nu aceea a lui Narcis, nici 
spaeculum-ul lui Baltrušaitis; în poemele 
lui Vlad Scutelnicu, oglinda trans-
figurează frica de sine, de a se privi pe 
sine, cel din faţă, închis ca în coaja unui ou 
sau într-o cameră întunecoasă, pradă 
demonilor dinlăuntru. Oglinda aduce 
lumina, întunericul e al unei „nunţi de 
cobre”: cel din oglindă e alteritatea, 
vrăjmaşul, cel care nu trebuie văzut:”? de 
ce eviţi atât de mult să stai/ în faţa ta ca în 
faţa unei oglinzi/ de ce ţi-s buzunarele 
pline cu zaruri/ îmi repet continuu ca pe o 
mantră/ ştiu/ cât de bine te simţi când/ 
dai vina pe ceilalţi şi ţie/ nu vrei să-ți 
adaugi nici un reproş/ viaţa ta e incredibil 
de importantă/ nu ai nevoie de oglinzi/ 
nici de zaruri/ ai dori poate un lucru sau 

două, trei/ să schimbi în viaţa ta/ dar 
orice schimbare e pierdere a ceva din 
tine/ iar ţie nu-ţi place să pierzi nimic/ 
niciodată/ eşti închis în coaja unui ou/ pe 
care nu vrei să o spargi/ te consideri 
membru cu drepturi depline/ al rasei 
umane şi totuşi ţi-e frică/ de ceva/ ? de ce, 
de când, de unde,/ de cine/ eşti singur în 
camera aceasta/ e întuneric/ nu ai curajul 
să aprinzi lumina/? crezi că vei fi 
înconjurat/ de o nuntă de cobre când/ vei 
apăsa întrerupătorul/ hai, ai îndrăzneala 
de a iubi lumina/ doar licuricii iubesc 
întunericul/ e perfecţiunea pe care ei o 
devoră/? ţi-e teamă de demonii tăi/ aşa 
cum sunt ei: frumoşi ori urâţi,/ mai vechi 
ori mai noi, mai cuminţi sau mai tupeişti,/ 
liniştiţi, zgomotoşi, orgolioşi, trişti ori 
veseli,/ înalţi ori pitici/ nu cred lucrul 
acesta/ ei fac casă bună cu tine/ şi calcă 
apăsat în urma paşilor tăi/! nu, acum 
trebuie să fii tu/ cel care doreşte să 
deschidă uşa/ cel care trebuie/ să spargă 
coaja oului/ e plină lumea de idioţi/ şi 
totuşi idiotul din această poveste/ eşti tu/ 
tu eşti oglinda idiotului care priveşte/ în 
oglindă şi are buzunarul plin/ cu zaruri/ 
tu eşti oglinda în care se reflectă/ o 
oglindă care nu vrea să arate lumii/ ceea 
ce se vede/ ceea ce trebuie să vadă/! de 
teamă” („temerile oglinzii”). 

Celălalt, alteritatea se adună, în lirica 
lui Vlad Scutelnicu, în figura omului 

I 
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căruia nu-i trebuie certitudini şi care nu 
vrea să vadă ceea ce se vede; lumea lui e 
fără cer, adică, fără lumină, fără 
Dumnezeu, fără aripi şi zborul spre înalt 
şi fără rădăcinile „care ţi-au zidit casa”, 
cum spune Vlad Scutelnicu în „lumina din 
rănile tale”: imne pentru lumină şi o 
continuă negare - întrucât în frică - a ei, 
scrie poetul care visează eminesciana 
noapte clară a întâlnirii cu sine: „e o 
noapte senină şi calmă/ cu lună plină pe 
drumul ei/ şi stele puhoi cum doar în vis 
se întâmplă/ te rog să priveşti atent şi/ 
să-mi spui/:? vezi tu urma lunii pe cer/ tu 
mesteci în cana cu ceai/ apoi sorbi 
îngândurat lichidul aromat/ din care ai 
scos linguriţa/ ce nu a lăsat nicio urmă în 
el/ mai târziu căptuşit de orgolii/ te 
petreci pe stradă fluierând prin/ noaptea 
senină un cântec ce/ se va pierde uşor şi 
neştiut ca un/! este/ o urmă în spatele 
tău” („o urmă în spatele tău”). Textele din 
„Poeme instant” „reproduc” un dialog cu 
sine în monologul fiinţei, punctându-l cu 
semnul exclamării (ca în poezia lui Cezar 
Ivănescu) şi cu cel al întrebării: textul, 
viaţa, fiinţa, lăuntrul, speranţa, lumina, 
demonii dinlăuntru se joacă la poker şi la 
zaruri, după cum Mallarmé va fi scris 
altădată „un coup de dées jamais n'abolira 
le hazard”. Zarurile şi cărţile din jocul 
norocului, al hazardului sunt ale unui 
„trup plin de întrebări”, încercând să afle 
care e diferenţa dintre” Sweet Child 
O'Mine” şi „Sweet Child In Time” - epoci, 
paradigme de sensibilitate - şi, mai ales, 
să privească spre cer, împotriva 
„orgasmului cotidian” şi a la(n)ţului din 
jurul gâtului:”:? oare aş putea şti 
vreodată/ cine am fost eu/ înainte de a fi 
eu”, se întreabă fiinţa din faţa oglinzii, 
„sub bagheta ADN-ului ancestral”al lui 
Cain, într-o nostalgie a Edenului pierdut, 
de unde va fi fost alungat: „nepăsător/ 
cândva te odihneai sub umbra frunzei/ de 
măr din grădinile edenului/ atunci totul 
se număra în fructe şi fericire/ de/ pe 
frunza pe sub care ai trecut astăzi/ mâine 
va cânta toamna” („nostalgie”). În fond, 

multe din poemele cărţii lui Vlad 
Scutelnicu – „emcepătrat”, „paharul patru-
zeci”, „istorie nescrisă” - reprezintă ima-
gini ale Edenului în deriziunea oamenilor 
de azi, care uită „prima poveste de 
dragoste a lumii”, mărul biblic va fi fost 
muşcat „benevol de fiecare dintre noi”, iar 
lângă pomul cunoaşterii, oamenii vorbesc 
„într-un rebus al lor”. 

Între oglinzi, „veşnice întrebătoare 
oglinzi”, Vlad Scutelnicu imaginează, în 
„nedumerire”, o altă unitate spațiu-timp, 
când „nu mai ştii dacă există sus-jos/ nu 
mai ştii dacă există dreapta-stânga/ 
înainte-înapoi/ nu mai există ieri, azi, 
mâine”, unde calea şi drumul fiinţei se 
despart: calea e un pelerinaj al 
(re)cunoaşterii spaţiului de identificare 
pierdut, acolo unde e „iarbă verde de 
acasă”, în vreme ce drumul a jalonat de 
simbolurile christice ale jertfei, într-un 
imperiu al neliniştilor personale, cu o 
oglindă care arată fiinţei o alteritate 
agresivă, un judecător: la capătul drumu-
lui e poetul asemeni unei râme care 
priveşte portretul Giocondei, în timp ce la 
capătul unde sfârşeşte calea, se află 
libertatea, lumina, sfera perfectă, cerul, 
aerul de respirat, visarea, curcubeele 
zărilor îndepărtate, o pajişte verde întinsă 
„în care rochiţa rândunicii semănase 
stele”, apoi, „munţi de bani, femei frumoa-
se, în faţa cărora/ dumnezeu să-şi ridice 
pălăria,/ maşini de lux, apartamente, 
yacht-uri plutind leneşe/ pe albastrul si-
defat al mării şi/ câte şi câte...”, cum scrie 
Vlad Scutelnicu în „ziduri şi libertăţi”. 

Într-o altă ordine, lirica lui Vlad Scu-
telnicu pendulează între figura poetului 
care, ca în atâtea paradigme postroman-
tice, exprimă inexprimabilul, scriindu-şi 
poemele instant cu întrebările, neliniştile 
şi nedumeririle sale şi textura poemului 
postmodern care îşi caută autorul, îl scrie 
şi îl stăpâneşte; „meciul” dintre poet şi 
poem nu se încheie cu această carte, e 
pasionant, a intrat în prelungiri. 

●
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Daniel CORBU 
 
 

Essences 
 

he experienced public reading 
Quinta essentia, Liviu Pendefunda`s 
monumental book, realises that it is 

faced with the work of a great essayist of 
today`s Europe who positions himself 
along the flaws of the essential 
metaphysics and who philosophically 
reconstructs ideas, concepts, chimeric 
signs, esoteric orders of sense.  

In this third book, Luminătorii timpului, 
we meet yet again a truly mesmerising 
spectacle on the “esoteric legacy”, “the 
alchemic wedding”, “the significance of 
reflexive arches”, “the hyperborean 
tradition”, “the cosmic conscience” or on 
the Reality of the One and, last but not 
least, on the symbols gifted by The Grand 
Architect. According to this scholar and 
magician of the word, who established 
himself in time as a magnificent poet, “the 
model of the world is The Divine Wisdom, 
and Sophia is the a feminine eternal entity 
of the divine which, through Lilith, [he 
recognised] as being the sacred 
imagination.” The author writes: “The 
world is based on the infernal, on the 
darkness in which the Logos as Light 
exists.” Esotery, the longing of the rubedo 
, in other words a rebirth through logos. A 
whole chapter is dedicated to the duality 
of the Androgynous Entity as part of 
Genesis which is understood and 
described by recalling a human 
dimension of the discussion. The book can 
be summed up to the following question: 
who would be able to propose the 
formula of love if not the divine nature of 
the human itself? 

As a great thinker concerned with the 
purpose of the world and mental illusions 
or with an esoteric search meant for the 
highest form of meditation, Liviu 

Pendefunda through his Luminătorii 
Timpului offers an elitist perspective 
which unravels itself as spectacular in 
information and as a didactic text having 
a strong and original philosophical 
dimension. 
 

ititorul avizat care parcurge 
Quinta essentia, monumentala 
carte a lui Liviu Pendefunda, 

realizează că are de-a face cu un mare 
eseist al Europei de azi care, instalat între 
tarele metafizicii esențiale, reinvestește 
folosolic idei, concepte, semne himerice, 
ordine esoterice ale rostului. 

Și în aceasta a treia carte, Luminătorii 
Timpului, sumă de eseuri filosofice, 
întâlnim un adevărat spectacol inițiatic 
despre ,,zestrea esoterică”, despre ,,nunta 
alchimică”, ,,tâlcul arcurilor reflexe”, tra-
diția hyperboreanã”, despre ,,conștiința 
cosmică” sau Realitatea Unului și, nu în 
ultimul rând, despre simbolistica dăruită 
de Marele Arhitect. După acest erudit și 
magician al cuvântului, care s-a afirmat în 
timp ca un redutabil poet, ,,modelul lumii 
este Înțelepciunea divină, iar Sophia, un 

T 

C 
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etern feminin al divinității pe care, prin 
Lilith, l-am întâlnit ca imaginație a 
spiritului divin. ” El spune: ,,Lumea se 
bazează pe infern, pe bezna în care se 
găsește Logosul-Lumină.” Esoterie, sote-
rie, tânjirea rubedo-ului, adică învierea 
prin logos. Într-un intreg capitol este 
dezbătută dualitatea Androginului ca 
parte a Genezei înțelese și relatate prin 
prismă umană. Cine poate emite sintagma 
iubirii - se întreabă autorul - dacă nu 
natura divină a omului? 

Gânditor redutabil asupra rosturilor 
lumii, asupra iluziilor mentale sau asupra 
esoterismului rosicrucian, ales pentru 
înalta meditație, Liviu Pendefunda ne 
oferă prin Quinta essentia (al treilea tom 
din Luminătorii Timpului), o carte elitistă, 
spectaculoasă prin bogăția informației, un 
manual inițiatic de o originală încărcătură 
filosofică. 
Quinta essentia, Editura Princeps Multimedia,2019 

Traducere de Cassandra CORBU

 

 
Eugen Raportoru, Gingășele 
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Biografii  
mnemice 
 
Ludmila Uliţkaia 

 

udmila Uliţkaia s-a născut într-
un sat din Urali în 1943. După 
ce îşi ia masteratul în biologie la 

Universitatea din Moscova, lucrează în 
cadrul Institutului de Genetică din 
capitala Rusiei. La sfârşitul anilor '70 se 
angajează consilier la Teatrul Evreiesc 
din Moscova şi scrie scenarii de film. 
Primul său roman, Soniecika (1995; 
Humanitas, 2004), i-a adus instantaneu 
notorietatea, fiind nominalizat pe lista 
scurtă la Premiul Booker pentru 
Literatura Rusă şi încununat cu 
premiile Médicis Étranger (1996) şi 
Giuseppe Acerbi (1998). Următorul 
roman, Medeea şi copiii ei (1996), îi 
aduce o nouă nominalizare la Premiul 
Booker, pe care şi-l adjudecă în 2002 
pentru romanul Cazul Kukoţki (2001). 
Înmormântare veselă(1997; Humanitas, 
2005), unul dintre cele mai apreciate 
romane ale autoarei, este tradus în 
douăzeci şi cinci de ţări şi urmează a fi 
ecranizat. De acelaşi succes se bucură şi 
volumele de povestiri Fetiţele şi Rude 
sărmane (2002), precum şi romanele 
Minciunile femeilor (2003; Humanitas, 
2005) şi  

 

 

Al dumneavoastră sincer, Şurik 
(2003; Humanitas Fiction, 2008). 
Acesta din urmă a fost tradus în peste 
douăzeci de limbi, fiind desemnat 
„Romanul anului" în Rusia (2004) şi 
primind numeroase premii, dintre care 
menţionăm Premiul Naţional pentru 
Literatură în China (2005) şi Grinzane 
Cavour în Italia (2008). Daniel Stein, 
traducător (2006; Humanitas Fiction, 
2011) a fost distins cu Premiul Naţional 
pentru Literatură BIG BOOK (Rusia), 
clasându-se al doilea în topul celor mai 
vândute cărţi în Rusia (devansat fiind 
doar de romanele popularului Boris 
Akunin), precum şi Premiul Părintele 
Alexander Men (Germania–Rusia, 
2008), Premiul Bauer-Ca' Foscari 
(Italia, 2010) şi Premiul Simone de 
Beauvoir (Franţa, 2011). Cel mai recent 
roman al Ludmilei Uliţkaia, Imago, a 
apărut în 2010.„Ludmila Uliţkaia este 
cea mai cunoscută şi mai impresionantă 
scriitoare rusă a timpurilor noastre. 
Oricine îi citeşte cărţile înţelege ceva 
mai bine această Rusie care ne pare atât 
de străină şi de ameninţătoare”, scrie 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

L 
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Ludmila Uliţkaia, una dintre cele 
mai importante şi apreciate voci ale 
literaturii contemporane, Primul său 
roman, “Soniecika” (1995; Humanitas, 
2004), i-a adus imediat notorietatea, 
fiind nominalizat pe lista scurtă la 
Premiul Booker pentru Literatura Rusă 
şi recompensat cu premiile Médicis 
étranger şi Giuseppe Acerbi. 

Următorul roman, “Medeea şi copiii 
ei” (1996), i-a sporit renumele cu o 
nouă nominalizare la Premiul Booker, 
pe care şi l-a adjudecat în 2001 pentru 
“Cazul Kukoţki”, roman încununat şi cu 
Premiul Penne (2006). “Înmormântare 
veselă” (1997; Humanitas, 2005), unul 
dintre cele mai apreciate romane ale 
autoarei, a fost tradus în peste douăzeci 
de limbi. 

De acelaşi succes s-a bucurat 
volumul de povestiri “Fetiţele” (2002; 
Humanitas Fiction, 2013), precum şi 
romanele “Minciunile femeilor” (2003; 
Humanitas, 2005) şi “Al dumneavoastră 
sincer, Şurik” (2003; Humanitas Fiction, 
2008), câştigător a mai multe premii: 
Romanul anului 2004 în Rusia, Premiul 
Naţional pentru Literatură în China 
(2005) şi Grinzane Cavour în Italia 
(2008). Daniel Stein, traducător (2006; 
Humanitas Fiction, 2011) a fost 
încununat cu premiile: Bolşaia Kniga 
(Marea Carte), Părintele Alexandru 
(Germania-Rusia, 2008) şi Simone de 
Beauvoir pentru libertatea femeilor 
(Franţa, 2011). 

În 2010, Uliţkaia a publicat romanul 
“Cortul verde”, tradus în română cu 
titlul “Imago” (Humanitas Fiction, 
2016), primit elogios de presa 
internaţională, iar în 2015, “Scara lui 
Iakov” (Humanitas Fiction, 2018), care 
a câştigat, în cadrul Premiilor Bolşaia 
Kniga, Locul al treilea şi Premiul 
cititorilor. Cărţile Ludmilei Uliţkaia s-au 
vândut până în prezent în peste două 
milioane de exemplare. În 2013 i-a fost 
acordat distincţia Officier de la Légion 

d’honneur şi în 2014, Premiul de Stat al 
Austriei pentru Literatură Europeană. 

“Scara lui Iakov” este cel mai recent 
roman al Ludmilei Uliţkaia, apărut în 
noiembrie 2018 în traducerea Gabrielei 
Russo, în colecţia „Raftul Denisei“, 
coordonată de Denisa Comănescu. 
“Scara lui Iakov” ne relevă povestea a 
patru generaţii ce se desfăşoară într-o 
alternanţă continuă a planurilor, un 
caleidoscop de iubiri, trădări, idealuri, 
culpe, suferinţă, artă şi întrebări fără 
răspuns, în care istoria este 
omniprezentă, mereu personaj 
principal. În 2016, romanul a câştigat, 
în cadrul Premiilor Bolşaia Kniga, Locul 
al treilea şi Premiul cititorilor. Este 
tradus în peste douăzeci de ţări. 

 

 

Nicolae Breban 
 

criitor greu de ignorat în 
ultimele decenii, un remarcabil 
prozator și eseist din postbelic, 

Nicolae Breban s-a născut la 1 februarie 
1934 la Baia Mare. Tatăl său era  preot 
greco-catolic, păstorea o comunitate din 
Ciocârlău, lângă Baia Mare, a ctitorit o 
biserică și a înființat o școală în timpul 
stăpânirii austro-ungare. Mama sa , 
născută Olga Boehmler era urmașa unor 
imigranți germani din Alasacia-Lorena. De 
la început educația lui Breban era 
bilingvă. La vârsta de 17 ani a fost nevoit 
să lucreze, nefiind admis în învățământ ca 
fiu de preot, mai mult , greco-catolic, cult 
prigonit de autoritatea bisericii ortodoxe. 
După un an s-a mutat la București, 
angajându-se la uzinele 23 August, apoi a 
fost acceptat ca șef de garaj la Ministerul 
Finanțelor. Încercarea de a fi primit la 
Facultatea de Filologie a eșuat la 
intervenția decanului Atanase Joja. Lupta 
de clasă era susținută și de intelectuali 
colaboraționiști. Formația de intelectual 
se datorează aotoeducațieu, contactului 

S 
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cu filosofia, filologia .. A participat ca 
extern la cursurile universitare. La finele 
anilor 60 s-a împrietenit cu Nichita 
Stănescu, a frecventat  cenacluri literare, a 
publicat poeme, a cunoscut îndeaproape 
opera eminesciană, poezia lui Ion Barbu, a 
citit pe Dostoievski, Goethe, Nietzsche, 
ceea ce i-a jalonat pentru decenii 
concepția literar-filosofică. În cercusl său 
de prieteni se numărau Grigore Hagiu, 
Cezar Baltag, Matei Călinescu, literați ce 
aveau să formeze nucleul noii literaturi 
non-proletcultiste.  La vârsta de 31 de ani 
se afirmă cu romanul „Francisca”, un 
demers meritoriu și memorabil. Eroul era 
non-convențional, deși secretar de partid 
nu semăna cu tipul standardizat de critica 
obedientă. A fost distins cu Premiul 
Uniunii Scriitorilor, au urmat alte două 
cărți  de proză, astfel că i s-a încredințat 
conducerea noii publicații „ România 
literară”.Criticul Nicvolae Manolescu a 
apreciat elogios concepția de realizare a 
acestei reviste importante, diferită de 
„linia partidului”. În 1971, aflat la Paris 
pentru o colaborare la filmul „Animale 
bolnave”, după proza sa, Breban 
demisionează din funcția de redactor șef 
al ROMÂNIEI LITERARE,  gest salutat și de 
Țepeneag. În România , Ceaușescu 
începea să-și aplice propria „revoluție 
culturală” după modelul chinez și nord-
coreean. Breban a revenit în România, dar 
multe uși i-au fost închise, a fost exclus 
din CC PCR, i s-au cenzurat atent textele 
publicate. Abia după căderea regimului 
Ceaușescu, Breban a revenit în primul 
plan al vieții literare, a preluat 
conducerea revistei „Contemporanul”, 
având alături o entuziastă și talentată 
colaboratoare, scriitoarea venită din 
Chișinău, Aura Christi. Breban are  în 
fiecare număr un editorial pe teme 
filozofie sau politice, publică proză, 
amintiri, este primit în Academia Română 
și ales vice-președinte al Uniunii 
Scriitorilor. Criticii au comparat proza lui 
Breban cu cea a lui Camil Petrescu, fără a 
găsi multe puncte comune. Analiza 

psihologică profundă este totuși o punte 
de comparație. De asemenea proza lui DR 
Popescu, pe care, de altfel Nicolae Breban 
l-a readus în atenția criticii după 1989, 
are afinități cu creația brebaniană. Se 
remarcă la Breban o preocupare 
permanentă pentru moștenirea lui 
Bergson și Nietzsche. Este fecundă 
această aplecare la revelațiile celor doi 
filosofi. De asemenea apreciabilă este 
îndepărtarea scriitorului de efemerul 
politic, de carnavalul la care asistăm de 
aproape 30 de ani.  Valeriu Cristea a 
remarcat și poziția polemică a scriitorului 
față de unele exagerări ale propagatorilor 
creștini care uită de universalismul 
religiilor monoteiste. Menționm că  
revista CONTEMPORANUL – Ideea 
Europeană are colaboratori permanenți 
din Israel, membrii redacției au vizitat 
Israelul cu diverse prilejuri. 

În scrierile lui Breban se remarcă 
adesea obsesia supremației unui 
personaj, ceea ce explică și apariția 
dictatorilor.Este o reflectare a ideilor lui 
Nietzsche, deswigur în plan artistic. De 
asemenea se regăsesc și trăsături ale 
eroilor lui Jack London. Reperul moral se 
poate întrupa în  chipul unui înțelept 
bătrân, unei femei, unui copil. Nu lipsesc 
nici personajele cu caracter diabolic. 
Misticismul, paranoia pot stimula 
asemenea caractere.„Îngerul de ghips” 
este un exemplu. Un alt roman „ 
Bunavestire” ( 1977) găsim personajul 
Grobei ( nu este un nume la întâmplare, 
„grober” în germană și  „grubyi”  în rusă 
însemnând aspru, brutal).Lipsa umorului 
este un semn al lipsei umanismului. Un 
romAN COMPLEX ESTE „ Don Juan” ( 
1981). Despre  opera lui Breban au scris 
și Manolescu și Alex Ștefănescu.Familia 
lui Breban a avut de suferit, în 1941 au 
fost obligați să se refugieze la Lugoj. 
Preoții greco-catolici au devenit ținta unei 
prigoane pentru a fi determinați sa 
renunțe la credința lor. Banatul, unde 
exista o atmosfera cu totul speciala de 
sute de ani, a devenit scena unor 
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atrocitați de neimaginat îndreptate 
împotriva celor care au refuzat sa accepte 
comunismul. Puțini dintre cei care au trait 
acele vremuri tulburi  și la Lugoj, alaturi 
de familia Breban, mai sunt acum în viața 
pentru a spune ce s-a întâmplat. Cei mai 
mulți au avut o soarta cumplita, striviți de 
calaii regimului comunist  și marginalizați 
în „lumea” care se construia dupa 
planurile gândite în mintea bolnava a lui 
Stalin. Nu  și-au gasit locul nici în 
dictatura lui Ceaușescu  și cei mai mulți 
dintre ei nu au mai cunoscut niciodata, 
din nou, libertatea. Nu se poate spune în 
cuvinte cât a suferit familia lui dupa 
razboi. Tatal lui a murit din cauza 
comuniștilor care l-au dus la 
Canal.Romanul „ Bunavestire” scris între 
anii 1972-1974 este o oglindă a 
frământărilor din perioda revenirii în 
România. Manolescu a fost cel care a 
susținut publicarea romanului, unul 
dintre adversarii  lui Breban fiind Titus 
Popovici.După 1989, Breban publică 
trilogia romanescă Amfitrion (1994), 
tetralogia epică Ziua şi noaptea, tetralogia 
memorialistică Sensul vieţii. Din romanele 
publicate menţionăm: Francisca (1965, 
Premiul „Ion Creangă” al Academiei 
Române), În absenţa stăpânilor (1966), 
Animale bolnave (1968, „romanul anului” 
şi Premiul Uniunii Scriitorilor), Îngerul de 
ghips (1973), Bunavestire (1977), Don 
Juan (1981), Drumul la zid (1984), Pândă 
şi seducţie (1992), trilogia Amfitrion 
(1994), tetralogia Ziua şi noaptea. Volume 
de eseuri: O utopie tangibilă (1994), 
Confesiuni violente (1994), Riscul în 
cultură (1996), Spiritul românesc în faţa 
unei dictaturi, Fr. Nietzsche. Maxime 
comentate, Vinovaţi fără vină, Trădarea 
criticii (2009), Aventurierii politicii 
româneşti. O istorie dramatică a 
prezentului (2010) etc.La care se adaugă 
poezie: Elegii parisiene (1992, ed. a II-a, 
2006). Teatru: Teatru (Viaţa 
Românească), traduceri: Rainer Maria 
Rilke, Elegii duineze (2006), J.W. Goethe, 
Elegiile romane (2009). Memorii: 

tetralogia Sensul vieţii, Stricte amintiri 
literare.Romanele sale au fost traduse în 
suedeză, franceză, rusă, engleză, bulgară, 
engleză etc. Publică trei romane la 
prestigioasa Editură Flammarion, Paris: 
În absenţa stăpânilor (1983), Bunavestire 
(1985), Don Juan (1991). În ciuda unor 
calomnii, dezinformări, contestări, 
Nicolae Breban rămâne unul dintre cei 
mai prestigioși scriitori români din 
postbelic. Viața sa de scriitor nu s-a 
încheiat, el poate surprinde cu noi 
surprize spre folodul literaturii și culturii 
române. 

 

 

Norman Manea-  
SCRIITORUL ÎN EXIL 

 
orman Manea (n. 19 iulie 
1936, Burdujeni) este un 
scriitor și om de cultură născut 

în România, evreu care trăiește din 1986 
în Statele Unite ale Americii. Este unul 
dintre cei mai traduși romancieri români, 
fiind considerat totodată unul din marii 
scriitorii români din exil. Deși în Statele 
Unite ale Americii este considerat fost 
disident din România Norman Manea nu a 
fost un disident în sensul propriu al 
cuvântului, dar a refuzat compromisul. 
Din acest motiv, dar și din cauza 
statutului de scriitor, a fost urmărit de 
Securitate, cel puțin până la emigrarea sa, 
în 1986. Copil fiind, a fost deportat într-
un lagăr de concentrare în Transnistria de 
unde s-a întors în România în 1945 cu 
membrii familiei sale care au supraviețuit. 
A lucrat în România ca inginer 
hidrotehnician, pentru ca din anul 1974 
să renunțe la profesie dedicându-se în 
întregime scrisului. Până la plecarea sa 
din țară a publicat zece volume. A părăsit 
România în 1986 cu o bursă de un an în 
Berlinul Occidental stabilindu-se apoi în 
Statele Unite ale Americii unde a devenit 
așa-numit writer in residence la mai 
multe universități americane, inclusiv la 

N 
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Bard College din New York. În 2011 era 
profesor universitar pentru Studii 
Europeene și Cultură la Bard College. 
Operele sale au fost traduse în circa 
douăzeci de limbi.  
 
Opere selective 
1966 - Fierul de călcat dragostea în Povestea 
vorbii (suplimentul revistei Ramuri din Craiova); 
1969 - Noaptea pe latura lungă; 
1970 - Captivi; 
1974 - Atrium (roman), ediția întâi; 2008 - Atrium, 
ediția a doua; 
1974 - Primele nopți; 
1976 - Cartea fiului; 
1977 - Zilele și jocul; 
1979 - Anii de ucenicie ai lui August Prostul 
(roman); 2005 - Anii de ucenicie ai lui August 
Prostul, ediția a doua revăzută; 
1981 - Octombrie, ora opt, ediția întâi; 1997 - 
Octombrie, ora opt, ediția a doua; 
1984 - Pe contur; 
1986 - Plicul negru, ediția întâi; 2007 - Plicul 
negru, ediția a doua; 
1997 - Despre clovni: dictatorul și artistul (un 
roman parabolic); 
1999 - Casa melcului, colecție de interviuri; 
2003 - Întoarcerea huliganului, ediția 
întâi;[12][13] 2006 - Întoarcerea huliganului, 
ediția a doua; 
2008 - Întoarcerea huliganului, ediția a treia, 
cartonată, 
2004 - Plicuri și portrete; 
2004 - Fericirea obligatorie, colecție de nuvele, 
ediția întâi, 2005 - Fericirea obligatorie, colecție 
de nuvele, ediția a doua, 
2008 - Vorbind pietrei; 
2008 - Variante la un autoportret, proză scurtă; 
2009 - Vizuina; 
2010 - Laptele negru; 
2010 - Curierul de Est. Dialog cu Edward 
Kanterian;  
 
Autorul are drept temei trauma Holocaustului, 
viața de zi cu zi într-un stat totalitar și exilul. 
Cărțile sale au fost comparate cu cele ale unor 
scriitori cum ar fi Bruno Schulz și Robert Musil, 
sau au fost considerate de alți critici ca fiind o 
continuare firească a absurdului grotesc din 
romanele lui Franz Kafka.  
 

S-a scris despre el  
 „E prima dată când reprezint România“, Carmen 
Mușat, Observator cultural - numărul 446, 
octombrie 2008 

Despre „devoțiunea față de adevăr“, Carmen Mușat, 
Observator cultural - numărul 475, mai 2009 
Norman Manea: „Nu sunt un om religios“, 7 
noiembrie 2010, Adevărul 
Norman Manea: „Acasă nu mai este nicăieri“, 9 
noiembrie 2010, Simona Chițan, Adevărul 
Norman Manea: "Dacă nu ne putem iubi vecinul, 
măcar să-l respectăm", 16 noiembrie 2010, 
Alexandra Olivotto, Evenimentul zilei 
“Destinul uman nu poate fi separat de suferință”, 18 
noiembrie 2010, Monica Andronescu, Jurnalul 
Național 
Norman Manea: „Noi eram preocupați de cărți, de 
scris și de prieteni”, 4 noiembrie 2011, Daniel 
Cristea-Enache, Ziarul de Duminică 
Norman Manea sul portale RAI Letteratura 
 

Premii 
Comandor al Ordinului Artelor și Literelor[*] 
Bursă Guggenheim[*] 
MacArthur Fellows Program[*] 
Premiul Médicis pentru literatură străină 
Ordinul Meritul Cultural 
Premiul Nelly Sachs 
FIL Award[*] 
International Nonino Prize 
 

Premii și distincții 
Premiul Național al Evreilor Americani, în aprilie 
1993, pentru romanul său parabolic Despre 
clovni. 
Premiul Guggenheim 
Premiului "Lux Mundi" (2006), oferit de Radio 
România Cultural "pentru talentul artistic și 
consecvența morală cu care a înfățișat lumii 
imaginea complexă a societății românești și 
pentru felul în care a reușit să transfigureze 
drama biografică 
Premiul Médicis pentru literatură străină, cel mai 
prestigios[judecată de valoare] premiu francez 
pentru un roman scris în altă limbă decât franceza, 
acordat romanului Întoarcerea huliganului pe anul 
2006. 
Titlul de Comandant oferit de Ordre des Arts et 
des Lettres din Franța. 
Premiul „Gheorghe Crăciun” pentru întreaga 
activitate, oferit de Ziarul Observator Cultural și 
premiul anual pentru literatură din partea 
Fundației franceze de iudaism - 2009 
Ordinul Meritul Cultural de la Președintele 
României - 2007 și, în 2008, a primit diplome de 
onoare în literatură de la Universitatea din 
București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. 
Bursa MacArthur și Guggenheim și Premiul 
Internațional 

●
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Falii din Geneza Luminii 
 

ăscut în București, în 1961, 
Eugen Raportoru își definește 
chemarea de la o pânză la alta, 

trecând aparent haotic peste cadrele 
clasice ale formei, dar păstrând o 
estetică proprie harului său. Geometria 
spațiilor păstrează în taina luminilor, 
reverberând în tonuri revolta întuneri-
cului care se revarsă aproape tandru, ca 
o mângâiere în penumbră. E ușor de 
privit la încântătoarele grații animate de 
armonii ancestrale ce parcă, surprinse 
de un ochi fotografic, ascund elemente 
de dans primordial amintind de mișca-
rea țiganilor nomazi. Nu este exclus ca 
aceste imagini blitz să reflecte o pornire 
lăuntrică filtrată subtil dinlăuntrul 
Sinelui etnic al artistului. 

Trecând la surprinderea timpului 
asemenea unui multivers izvorât din 
lumi paralele, arhitectura diverselor 
reprezentări urbane asociază o zbatere 

lăuntrică, plină de dramatism, cu nuanțe 
apocaliptice. Nu cred într'un proiect, 
asemănător unor planșe de arhitectură 
preconcepute ci doar în alunecarea 
culorilor spontan pe aceste pânze.  

E un demers artistic care îmi 
amintește de maestrul Corneliu Baba în 
portretele panotate pe simeze, dar de la 
realism și postmodernism găsesc aplica-
rea unui hermetism atroce în finele tușe 
ale clădirilor din orașele lumii, primite 
dintr'o memorie akashică ce suprapune 
imaginea istorică cu viitorul noetic. 

Eugen Raportoru m'a impresionat 
încă din stadiul în care își panota 
expoziția de la Iasi, în Galeriile 
Municipale de Artă "Dan Hatmanu", 
inserând pe aceleași simeze ce au 
găzduit de-a lungului timpului mari 
nume ale picturii, lucrări a căror valoare 
este incontestabilă. 

Octavian LAURENȚIU 

N 
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   Dans II 
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Margareta 
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Fotografii realizate în expoziție 
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Marieta 
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      Vemeția I 



Primavara 2020  | Contact international 315 

 

Veneția II           



316 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 

    Ghicitoare 
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Robert DESNOS 
 
 
 
 

Furnica  

 
O furnica de 18 metri 
Cu o pălărie pe cap  
Așa ceva nu exista , așa ceva nu exista 
 
O furnica trăgând la o căruță  
Încărcată cu pinguini si cu rate  
Așa ceva nu exista , așa ceva nu exista  
 
O furnica vorbind franceza  
Vorbind latina si javaneza 
Așa ceva nu exista , așa ceva nu exista  
 
Si de ce n- ar exista ?? 

 
 

Poveste cu zâne 
 
A fost o data , dar nu , numai o data 
Un bărbat ce iubea o femeie  
 A fost o data ,dar nu , numai o data 
O femeie ce iubea un bărbat  
A fost o data , dar nu , numai o data  
O femeie si un bărbat  
Ce nu întorceau iubirea celui sau celei 
Ce le daruia iubirea 
Dar poate a fost o data si numai o data 
Un bărbat si o femeie ce se iubeau 

 
 Traducere de Carmen CRACEA 

________________________ 
Robert Desnos -poet suprarealist (4 Iulie 1900 Paris - 8 Iunie 1945  lagărul de la Theresienstadt 
Republica Ceha ) 
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George GOLDHAMMER 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Oul, şopârla 
și mama soacră 

 
 
 

e  legături  ar  putea  avea  cele  
trei  cuvinte?  Un banal ou, o 
jucăuşă şopârlă şi o mamă 

soacră!? Ar fi o logică întrebare, dar nu 
pentru mine care am trăit această 
combinaţie de „entităţi”, le-am savurat, 
analizat, m-au distrat şi mi-au rămas în 
memorie ca plăcute amintiri care au 
dăinuit peste ani şi ani! Aşa că le-am le-
am depus şi pe acestea în „banca mea de 
amintiri”. Şi acum, visând cu ochii 
deschişi la acele vremuri... am bucuria de 
a fi mai tânăr cu 60 de ani... retrăind în 
gând acele zile când s-au desfăşurat 
aceste realităţi. 

 
 
*** 
Deseori auzisem dela gospodinele 

dela ţară că din ouăle puse sub cloşcă o 
parte din pui vor muri deoarece nu 
reuşesc, la timpul potrivit, să părăsească 
găoacea în care s-au conceput... Mi-am zis 
în mintea mea că asta ar fi o simplă 
demonstraţie „a greului început în viaţă” 
şi cum pe bietul pui nu are cine să-l ajute, 
nu tu moaşă, nu tu doftor, ci numai 
„mama natură”, am pornit să întreb 

despre asemenea accidente, femeile de 
prin satele apropiate, întâlnite în desele 
mele deplasări de la Oradea la Beiuş, 
orăşelul unde locuiau dragii mei părinţi. 

Aveam  neapărat  nevoie  de  un  ou  
cu  o  mică spartură prin care ieşea 
cioculeţul unui puişor - mort desigur - 
încercând să părăsească închisoarea 
găoacei şi pe care să-l încastrez în 
lucrările mele de artă din răşină 
sintetică pentru a fi păstrat pentru 
eternitate. Deci, mă opream din drum 
şi întrebam „nanele”, pe care le vedeam 
pe la câte-o poartă sau stând la taifas pe 
băncuţele din faţa casei, dacă au avut 
parte de pui de găină nenorocoşi care nu 
au reuşit să iasă vii din găoace precum 
cei mai voinici şi puternici? 

A pregătit o serie de întrebări logice 
condimentate cu o mare cantitate de 
mirare şi într-o bună zi am avut  şansa  ca  
la  o  poartă...  să  pun  aceeaşi întrebare 
unei nane mai în vârstă care... era foarte 
tristă deoarece din 14 ouă, doi puişori n-
au reuşit să spargă cu totul coaja oului şi 
au murit. Am găsit că cel  mai  simplu  
mod de  a-i  explica  domniei  sale, nana, 
despre ciudata mea intenţie de aduna 

C 
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puişori morţi la naştere prin faptul că fac 
un studiu pentru a găsi cauza decesurilor 
„celor mici”. 

Am  primit  imediat,  cu  bucurie  
reciprocă  desigur, două ouă cu coaja 
crăpată, prin care se vedea lupta pentru 
viaţă şi moarte a puilor de găină care abia 
au reuşit să spargă peretele care îi ţinea 
captivi şi să scoată puţin cioculeţul, după 
care, consider că i-a lăsat puterile şi au 
sucombat. Şi astfel, asta a fost soarta 
unuia dintre ei... pentru a fi inclus în 
răşină sintetică, surprins exact aşa cum a 
reuşit doar să crape coaja în care s-a 
dezvoltat şi să scoată puţin cioculeţul 
după  un pic  de  aer  proaspăt. Eu  l-am 
conservat pentru eternitate şi poate 
natura l-a fericit să nu trăiască decât o 
clipă şi să nu ajungă ingredient într-o 
supă cu tăiţei. 

 

 
 

Aşa-zisa poveste a „şopârlei” 
combinată cu identitatea mamei soacre 
duc la un final hazliu al acestei  povestiri.  

Tot  în  aceleaşi  zile  când  mă ocupam de 
contractarea puişorilor morţi prematuri 
pentru a-i trasforma în obiecte de muzeu 
îmi vine ideea să încastrez şi o coadă de 
crocodil în răşină sintetică... (Glumesc!) 
Dar cum crocodilii nu prea cresc prin 
pădurile Bihorului, m-am mulţumit şi cu o 
banală şopârliţă! 

 

 
 

De fapt aveam nevoie doar de 
coada acestei, cu are am dorit sa fac o 
compozitie: „un mic gard de sârma 
ghimpată prin care aceasta a vrut să se 
strecoare şi unde şi-a prins coada pe care 
a trebuit să şi-o sacrifice pentru a scăpa 
din capcană”. Am vrut astfel să 
demonstrez şi să includ cât mai vizibil în 
obiectul de artă dorul de libertate a 
„şopârlei” pe care natura a înzestrat-o cu 
posibilitatea de a se elibera din 
captivitate sacrificindu-şi coada prinsă... 
care cu timpul se reface. Aceasta este o 
realitate a şopârlelor, omul este mai... 
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neajutorat de natură în această privinţă! 
Membrele lui nu se mai refac niciodată! 

A prinde o şopârlă nu era problemă! 
La 19 kilometri de oraşul Beiuş era o vale 
înpădurită, cu un izvor de apă rece, flori, 
cântec de păsărele, de greieri şi o bancă 
cu „laviţă” făcută de pădurarul cel harnic 
şi unde, în apropiere, iubind locul, pe 
un copac, am pus un afiş gravat în tabla 
de aluminiu cu inscripţia: 

„Nu conturbaţi liniştea ce v-o oferă 
natura, ascultaţi muzica ce v-o oferă 
păsările şi vântul. Nu murdăriţi covorul 
natural de iarbă şi flori!” 

 

 
 

Deseori  vânzolindu-mă  prin  zonă  
întâlneam  un cuplu de cosaşi, soţ şi soţie, 
oameni harnici, care tăiau iarba 
proaspătă şi grasă pentru a o duce la 
animalele din gospodăria lor. În acea zi 
când prin cap îmi treceau năzdrăvănii cu 
crocodili încastraţi. Nu „castraţi”!  Să nu 
înţelegem greşit! (Sic!). Potrivit planului 
meu, prind un pui de şopârlă şi îl bag 
într- un borcan. Perechea de oameni 
harnici mă întreabă cu groază ce să fac cu 
biata vietate!? Nu ştiu ce mi a venit... că le-
am spus că vreau s-o mănânc. Şi-ai 
scuipat în sân, au pus jos uneltele şi au 

urcat în grabă panta care ducea la şosea. 
După aproximativ două ore am revenit şi 
eu la şosea unde mă aştepta motocicleta 
mea... dar şi aproximativ  vreo  50  de 
ţărani adunaţi de pe câmp de amicii mei 
cu coasa, să vadă ca la circ omul care 
„mâncă şopârle”. Tulai Doamne! 

 

 
 
Dar întâmplarea cu şopârlă nu se 

termină aici... Era să se termine mai rău, 
din cauza mamei soacre! Ajungând acasă 
cu vietatea în borcan şi „cu ou-n 
buzunar...” ca în poezioara aceea de  copii 
cu „căţeluşul cu păru’ creţ care fură raţa 
din coteţ...” și-apoi prins cu oul în 
buzunar, dus la Sfatul Popular, pân’ la 
domnul secretar! Am avut de gând să fac 
o mică diversiune şi să o provoc pe 
şopârliţă să mă cadorisească cu codiţa ei 
regenerabilă! După câteva încercări şi o 
luptă inegală corp-la-corp cu dânsa... sunt 
declarat învigător şi deţin în mână trofeul 
mult dorit, coada reptilei... cea de preţ. 
Desigur că, în afară de stres nu i-am 
pricinuit prea multe necazuri micuţei. Am 
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pus codiţa şopârlei din nou în borcan şi... 
ca să se păstreze intactă până a doua zi 
când urma să o fac obiect de artă, am pus-
o la frigider. 

Locuiam la a doua casă de părinţii 
soţiei. Şi cum în acele vremuri frigiderul 
era un lux, îl împărţeam cu respect cu 
socri. Dânşii, având cheia de la locuinţă, 
aveau acces oricând şi la frigider, unde 
îşi ţineau diferite alimente perisabile. 

Restul halimalei nu mai doresc să-mi-
o reamintesc! A ieşit cu supărare... cu 
necaz. Distinsa socrină, vine  bine 
dispusă, deschide frigiderul, ia oala cu 

lapte... şi „bum” o scapă pe jos şi începe să 
ţipe de frică ca din g(a)ură de şarpe. 
Posibil că s-a speriat de coada „mini 
crocodilului” care se mai mişca încă! Vai 
de „ginerii” ei şi ce le-a fost dat să 
pătimească pentru această greşeală 
abominabilă! Bine că n-a dat de oul cu 
puiul decedat... şi să-i fi făcut din el o 
omletă domnului socru!!! 

 
Au trebuit să treacă două luni de 
explicaţii, demonstraţii, diplomaţie, scuze 
şi flori, lugu-lugu, până sau limpezit apele 
şi s-a restabilit armonia familiară... 

 
Am primit volumul Banca amintirilor,  editat de prietenul meu din Australia, George Roca, prefațat 

de confratele meu, Dorel Schor, volum semnat de ... un necunoscut, până acum, George Goldhammer. Am 
început să caut și să aflu cât mai multe despre autorul unei proze impresionante, pline de har și de 
revărsate povețe de viață. Adevărate omilii, asemeni unui rabi hasidic, textul derulează viață, experiențe 
transformate în bijuterii de artă. Lucrările sale de artist vizual emblematic, inspirate din seva timpului și 
memoriiilor profesionale m-au convins că necunoscutul (rușine mie!) mă onorează plenar de a mă 
considera un nou prieten, titlu rar oferit în zilele acestui mileniu. 

Liviu PENDEFUNDA 
Mândru proprietar al unui exemplar de aur din Banca amintirilor, din care voi oferi cu bucurie 

fragmente pentru cititorii npștri din toată lumea 
 
Amintirile lui George Goldhammer merită cunoscute... Acum pensionar, după ce a lucrat o viaţă 

întreagă ca specialist în mecanica fină, ca inventator şi artizan, se dovedeşte şi un bun povestitor. I-am 
fost oaspete în apartamentul său din Naharia unde, împreună cu soţia sa, Magda, găzduieşte un 
adevărat muzeu. Un „muzeu” cum nu mai există altul în Israel şi, probabil, nici în România. Am pus 
cuvântul între ghilimele pentru că nu el, ci eu, consider colecţia lui demnă de acest nume.--- 

A lucrat la Oradea, în România, apoi în Israel, la Naharia. Locuieşte acum în Holon, s-a mutat aproape 
de cei mai tineri din familie. Dar Gyuri mai este un povestitor înăscut, ştie o mulţime de întâmplări 
interesante, pe care le păstrează într-o originală bancă a amintirilor, din care publică  din când în 
când în presă. 

Dr. Dorel SCHOR, Tel Aviv, Israel 
Frumuseți neobservate, prefață la volumul Banca amintirilor editat sub îngrijirea lui  George Roca, 

Sidney, Australia, 2019 

 
Când îşi alcătuieşte cu migală confesiunile, nu poţi să nu arzi dimpreună cu spiritul acestui ”altfel” de 

slujitor al Creaţiei, pentru că la el totul se prezintă articulat  într-o  vibraţie   particulară  a   trăirilor,  o 
vibraţie neobişnuită, nu a contrastelor izbitoare, ci una cuminte, melancolică, încărcată până la esenţă de 
o sensibilitate lucidă, capabilă de continuă reîntoarcere în miezul unei temporalităţi deja apuse şi, 
deopotrivă, purtătoare de o memorie incandescentă a punctelor fixe, tainice, din propriul său parcurs 
ontologic: „Trec pragul de lemn al casei părinteşti şi devin din nou tânăr ca în basme. Văd abecedarul  şi  
resimt  fericiţii  ani  ai  copilăriei.  (...) Intru în dormitorul cu mobilă din lemn de brad, unde atârnă oglinda, 
busuiocul. Lingura de lemn reuşeşte să-mi redea şi gustul bunătăţilor gătite de mama. Bucăţica de pământ, 
locul de  veci a  celor dragi, care continuă să trăiască în inima mea.”.... 

Ca şi Brâncuşi, Goldhammer se naşte din trunchiul puternic al filozofiei aceluiaşi loc fascinant al 
Pământului numit România, cadorisit de divinitate cu o doză infinită de suflet, dar şi cu nenumărate 
dureri lăuntrice 

Dr. Magdalena ALBU, București, România 
Arta de a imobiliza timpul, postfață la volumul Banca amintirilor editat sub îngrijirea lui  George 

Roca, Sidney, Australia, 2019 
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Güner  AKMOLLA  
 
 
 
 
 
 
            

Au  trecut 76 de ani... 
Güner  Akmolla este membră a Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, membră a Uniunii Scriitorilor din 
România, filiala Dobrogea 

 

ncă auzim vocile tătarilor surghiuniți 
la 18 mai 1944, după kalmuci, ceceni 
– inguși (200.000 omorîți), karaceai-

balkari - ahuska (150.000 omorâți), tătari 
crimeeni (80.000 omorâți), evrei și greci 
(70.000 omorâți), turcii meșkiți (?), kurzii 
și kemcinii din Caucaz (?), conform 
Comitetului din München 1951, comitet 
care în același an a dat în judecată U.S. 
pentru surghiun și masacru, cf. A. 
Mihalcea - Moise din vol.„Memoria 
Surghiunului tătar”, 2015, p. 40); au fost 
deportați din Crimeea în număr de 
476.000 (?) tătari, bătrâni femei    și copii, 
deoarece bărbații erau fie partizani 
antigermani fie luptau pe frontul 
antihitlerist;  istoricul român Dimitrie 
Ursu scrie : „ La sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, când peninsula a trecut la 
imperiul țarist (n.n. 1783) tătarii 
constituiau aproape 100 % din 
populație.În anul 1944 criminala 
deportare stalinistă a condus la 
expulzarea tuturor tătarilor din Crimeea. 
Abia după destrămarea URSS-ului ei au 
început să revină acasă; totuși, 
actualmente în Crimeea reprezentanții 
națiunii autohtone constituie doar 12 % 
din totalul populației.Iată calea catastrofei 
demografice a unui popor  - de la 100 % la 

12 %! ( D.Ursu, O universitate cât o viață, 
Odessa 2016, p.238).  

Se afirmă în documente sovietice că 
tătarii crimeeeni au fost pedepsiți pentru 
că au colaborat cu ocupanții germani din 
anii 1941-1943.Desigur, ca în toate 
ocupațiile, au existat și în Crimeea 
colaboraționiști. Dar aceia  n-au așteptat 
armata roșie, au fugit printre primii.În 
cele 10  călătorii ale mele în Crimeea 
anilor 1998-2013,  am cercetat cum s-au 
putut întoarce în țară din cele 5 republici 
unionale, de fapt din pustiurile lor, acei o 
jumătate de milion surghiuniți (statisticile 
diferă dar sunt înfiorătoare pentru sec.XX: 
„112.OOO familii surghiunite, 423.100 
suflete, 200.000 de copii au fost separați 
de părinții lor; pe drumul groazei și în 
primul an de surghiun au murit 227.629 
de tătari, deci moartea națiunii tătare a 
fost într-un singur an în proporție de 46,2 
% , din care 30,8  % au murit sub regimul 
terorii. Numai în primul an de surghiun 
au murit 81.358 de tineri sub 18 ani. Cei 
surghiuniți au lăsat în casele lor, case în 
care s-au stabilit coloniști ruși  2.440,2 
miliarde de ruble, amintiri și dureri de 
neuitat. Au fost distruse 800 de biblioteci, 
263 cluburi, 263 orchestre, 9.000.000 de 

Î 
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cărți în limba tătară, 8.360.000 de cărți în 
limba rusă; s-au desființat 640 școli 
primare, 221 școli gimnaziale, geamiile au    
devenit cârciumi!”( G.Akmolla, rev.Emel \ 
Ideal nr.2 ian 2004 p.20;  Cartea Iertării, 
ed.I,II, III, pag. 143). Argumentele cu care 
eu combat „colaboraționismul” tătar 
crimeean cu ocupanții germani sunt:                                                                                             

- În anii de ocupație germană în 
Crimeea tot rușii dețineau posturile cheie 
ale administrației (în anii 1943-52 se 
aflau mii de crimeeni fugari ascunși în 
satele tătare din România, mărturisirea le 
aparține; revenit din Berlin în Dobrogea, 
liderul Mustegep Fazîl, ulterior în Turcia, 
Ulkusal, a lansat două constatări:„între 
roșu și verde nu există nici o diferență; 
nemții ne folosesc umilindu-ne în fața 
rușilor.  

– În 1940 erau 57.000 de soldați și 
ofițeri tătari crimeeni în armata sovietică; 
în 1944 numărul acestora a crescut la 
80.000. Cei 10.000 din trupele germane 
erau foștii prizonieri în Germania, și 
aparțineau tuturor statelor tătare din Asia 
Centrală.  

- Într-una din călătoriile mele ( zece la 
număr, între 1998 și 2013 precum îmi 
amintesc) am vizitat locuința unui tânăr 
doctor, Ismet Ghiray.Mi-a spus că este 
urmaș pe cale maternă al hanilor Ghiray. 
Așa, mergeam pe strada „Armia 51” , o 
stradă lungă , de la vestitul fluviu tătar 
care a văzut și alaiul hanilor, Salgîr,deci 
de la capătul de vest  al orașului Aqmescit 
până la șoseaua ce ducea la Yalta; am 
întrebat o femeie ce ieșise pe stradă:„ de 
ce strada dv. se numește așa?” Mi-a 
răspuns cu lacrimi în ochi: „Cât s-a luptat 
bietul tata ca strada aceasta să se 
numească așa! A și murit fără să vadă 
placa! ARMIA 51 S-A FORMAT AICI ÎN 
CRIMEEA NUMAI DIN SOLDAȚI, OFIȚERI, 
COMISARI TĂTARI! ARMIA ACEASTA A 
AJUNS LA BERLIN!” (mărturisirea este 
colectivă, o mai auzisem și din alte 
discuții cu localnicii). Numărul de ofițeri 
superiori cuprindea 3 generali din frontul 

antihitlerist,pilotul  aviator Amethan 
Sultan, Bulatov Ismail, Gafarov Ablyakim, 
55 locotenenți, 130 căpitani (rang I,II, 
femei), 232 de ofițeri ( Ablyaziz Veliev, 3 
volume cu titlul    „Cenk Ofitserleri \ 
Ofițerii Războiului, an 2007, ed.Antikva, 
Aqmescit; în tom I sunt 74 ofițeri, în tom 
II sunt 87, în tom III sunt 71).  

– În munții Crimeii au existat partizani 
tătari crimeeni din anul 1941 până în 
aprilie 1944 când s-au retras germanii; 
am primit în anul 2017 revista ” 
Nenkecan” nr.18 chiar din partea 
redactorei – șefe, d-na Zera Bekirova, în 
timpul vizitei făcute în România. Am 
publicat atunci articolul cu titlul 
„SURGHIUN CU TOPTANUL” având acest 
subtitlu și redau : Comuniștii și 
naționaliștii tătari crimeeni au fost 
sughiuniți cu „toptanul ” în aceleeași 
trenuri de vite dar în vagoane separate, 
înspre pustiurile din cinci republici 
unionale ale URSS (ca în monumentala 
„Istorie a literaturii Tătare Crimeene , 
2001 Aqmeqscit Crimeea, a marilor autori 
de opere literare, Riza Fazîl și Safter 
Nogaev, operă tradusă de noi în română 
în 2017 când am transcris în alfabet latin 
și în limba tătară crimeeană și când am  
redat din opera valoroșilor înaintași 
motto-ul „Fiecare noapte are un răsărit”). 
Așa au plecat ei în marele surghiun al 
popoarelor…  

Studiul acesta cuprinde noi fragmente 
din rev.Nenkecan, nr.18/ 2017, Aqmescit / 
Simferopol, Crimeea, evocând amintirile 
primului secretar comsomol din primăvara 
anului 1944, din Bahcesaray,în pronunția 
tătară- Bagceasaray, Veladiye Ametovna 
Nasîrova (p.6) care n-a crezut în 
posibilitatea unui surghiun! Ea însăși 
luptase ca partizan antifascist. 

 „- Comitetul tău raional de comsomol 
se va așeza la etajul unu; acum este 
important să-ți iei un ajutor dintre tinerii 
sosiți după verificare(n.n. politică). Avem 
multă treabă. Pe aici trece frontul, a mai 
adăugat Murtazaev, primul secretar al 
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comitetului raional. Luptele continuă, la 
Aqyar (Sevastopol ), se așteaptă mari 
lupte, în timp ce mulți răniți au venit de  
la Aqmescit (Simferopol) la Bagceasaray. 
Pe cât este posibil, deschideți spitalul, 
primiți-i pe răniți, acoordați-le primul 
ajutor. Noi încă avem de rezolvat 
probleme mari, precum ar fi unitatea 
armatelor noastre și a grupurilor de 
partizani antifasciști, din partea de sud a 
Crimeii, acum sub conducerea lui 
Abitov.(...) 

Astfel, tinerii noștri (n.n. tătari) au 
deschis la Hansaray (palatul Hanilor) casa 
copiilor,  clădiri pentru școli, spitale, 
puncte medicale în casele (n.n.tătarilor) 
unde s-au repartizat câte șase-șapte răniți 
aflați sub îngrijirea proprietarilor. 
Desigur, ne-au trebuit paturi, pături, 
săpun, medicamente, cearceafuri, vase de 
bucătărie, pe care le-am adunat de la 
oameni.Locuitorii (n.n. tătari) ai 
Bagceasaray-ului ne-au dat tot sprijinul. 
Casa raională de cultură s-a deschis tot în 
acele zile, director a fost numit 

Umerov.Eroul-căpitan M.Plugarov a 
deschis Casa de Cultură, în timp ce, la 
Aqyar se aștepta al treilea atac al brigadei 
a 6-a de tancuri., sub conducerea Eroului 
Jitcov, comisar fiind Cernășev. Sfătuindu-
mă cu Murtazaev, l-am angajat ca al doilea 
secretar al organizației de comsomol 
raional pe Useiyn Muedinov. A doua zi am 
fost chemată la Murtazaev, în biroul 
căruia se mai afla un om îmbrăcat în haine 
de partizan, cum am aflat mai târziu, era 
Mustafa aga Selimov, comisar al 
partizanilor (tătari uniți din grupa de sud 
/ Cenubî, care încă nu-și dezbrăcase 
hainele militare. De la acesta am aflat 
despre Muedinov: 

- Este un flăcău de tot respectul. Este 
curajos, demn, a lucrat ca informator 
pentru noi în cadrul poliției germane. Tot 
orașul îi era dușman, crezându-l vândut, 
dar el a suportat cu eroism până și acea 
încercare de a-l omorî... A fost propus de 
comandamentul de pe frontul partizan 
pentru ordinul  „Steaua Roșie”.   

 

 
Grupul partizanıior antifascişti din zona de sud unită  ( 1942-1944) preluare din revista Nenkecan  
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 Într-una din zilele de la mijlocul lunii 
mai a venit speriată la mine în birou 
colega Uriye:  

 -Veladiye! Se aude că au de gând să-i 
trimită în surghiun pe tătarii crimeeni! 
Mi-a spus locotenentul rănit care 
locuiește în casa noastră. Așa mi-a spus: 
„Nici eu nu cred, pentru că este foarte 
greu să scoți un popor întreg din țară! 
Oricum, voi să fiți pregătiți pentru orice 
eventualitate, pregătiți-vă mâncare! De 
frică, am alergat la tine,poate că tu știi 
ceva... N-am crezut ! (n.n. nici evreii n-au 
crezut!) Dar a venit și ziua cumplitului 
etnocid, cea de 18 mai 1944, când, în 15-
20 de minute tătarii erau forțați să-și 
părăsească casele strămoșești! Așa ne-am 
pierdut unii de alții, continuînd să ne 
căutăm ani de zile, dând jos de pe degete 
ultimul inel și de la ureche unicii cercei 
(n.n. de aur). Orice mișcare, orice 
deplasare de la colhozul unde aveai 
domiciliul forțat trebuia anunțată, altfel 
primeai 10- 25 de ani de lagăr în Siberia. 
În zori am ieșit pe străzile Bagceasaray-
ului. De pe dealul pe  care se afla casa lui 
Murtazaev se vedea panorama orașului. 
Străzile erau înguste, de parcă se 
construiseră casele una peste alta, având 
în jur livezi celebre pentru fructele lor 
dulci. Acum, vedeam un altfel de 
Bagceasaray: ușile și ferestrele caselor 
rămăseseră deschise; vacile nemulse 
răcneau a pustiu; câinii flămânzi te 
cutremurau cu urlete de jelanie; peste tot 
erau aruncate haine, de parcă o furtună 
cumplită se abătuse asupra orașului 
hanilor... Viața dispăruse de aici, nu se 
auzea nici vorba nici cântecul...”    

  Tot astfel, deschizând pagini, îți 
amintești și alte situații absolut reale: un 
poet, Idris Asanin, a editat și el o carte cu 
titlul: „OFIȚERII MARELUI RĂZBOI, în  
care i-a notat pe cei de origine tătar-
crimeeană: 2 generali - Bulatov Ismail și 
Gafarov Ablyakim; al treilea, pilotul erou 
Amet-han Sultan care n-a primit ultimele 
două drepturi. Ei nu puteau fi judecați ori 

condamnați! Polkovnici, primul rang de 
căpitani erau: Abilom Fetisleam, Ametov 
Ali, Ametov Yunus, Amzaev Emir- Useiyn,  
în număr de 33. Al doilea rang de căpitani  
erau în număr de 31; urmau în statistica 
autorului  maiorii, al treilea rang de 
căpitani, până la locotenenți în număr de 
55. Căpitanii erau 130, cuprinzând și 
femei.  

În Istoria Literaturii Tătare Crimeene 
(citată mai sus) la pagina 541 în 
traducerea noastră, pagina 493, în textul 
tătar scris de noi cu alfabet latin, la pagina 
323, în original, este un capitol numit IURI 
OSMANOV (1 apr.1941-7 aprilie 1993). 
Redăm un fragment, deoarece și tatăl 
domniei-sale, era partizan antifascist și 
făcuse parte din Mișcarea Națională 
fondată la 1783, anul ocupației Crimeii:    

„Iuri Osmanov - (1 aprilie 1941 – 7 
aprilie 1993).  El s-a născut în familia unui 
conducător al Mişcării Naţionale, cum a 
fost Bekir Osmanov din satul Qaralez, 
raionul Albat. Şcoala medie a urmat-o în 
oraşul Fergana din Uzbekistan, apoi, a 
absolvit institutul tehnic Bauman din 
Moscova. A lucrat apoi ca cercetător la 
institutele energetice superioare din 
oraşele reunite Dubnă şi Serpuhov. El a 
fost autorul celor cinci invenţii cu patent 
din domeniul fizicii şi al energiei 
superioare. Pentru activitatea sa din 
cadrul mişcării naţionale el a fost lipsit de 
două ori la rând de libertate, a treia oară a 
fost închis la spitalul –închisoare din 
Blagoveşcensk. Numai „ferestroica” 
anului 1987 l-a eliberat. În anul 1989 
problema tătarilor crimeeni a fost 
introdusă în comisia de stat a Sovietului 
Suprem al URSS. Anul 1990 l-a desemnat 
pe Y.B. Osmanov, în octombrie, ca 
preşedinte al comitetului poporului ce a 
fost surghiunit din Crimeea. În Aqmescit 
s-au deschis lucrările ecologice-politice 
ale institutului de cercetări din cadrul 
facultăţii de ştiinţe orientale din 
universitatea Tavria, decan fiind numit 
Yuri Osmanov, care a şi început să 
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lucreze. Din octombrie 1991 el a muncit 
ca redactor al ziarului „Areket/ Lupta” 
cercetând uciderea în mod barbar a 
poporului tătar crimeean trimis în 
surghiun. În noiembrie 1993, în noaptea 
din 6 spre 7 noiembrie, el a fost ucis 
mişeleşte. Yuri Bekirovici Osmanov, încă 
din perioada studiilor efectuate la 
institutul Bauman, a început să scrie 
versuri. Mii de poezii scrise de el în 
Crimeea au exprimat drama poporului 
său care a fost jertfit prin încălcarea 
grosolană a drepturilor omului, din ele 
emanând dragostea sa pentru poporul 
tătar crimeean. Tematica poeziilor este 
cea a războiului şi a surghiunului, tânărul 
Yuri revărsându-şi în versuri ura şi 
revolta şi cerând aducerea poporului în 
Patrie, pentru că,  numai aici, în Crimeea 
putea să renască cântecul libertăţii ca o 
realitate a convingerilor sale de poet şi 
militant. Cităm:   

O, Patrie, îţi ascult vocile 
Când averea ta nu-ţi aparţine,  
Pierdem moştenirea strămoşească            
O, frumuseţea nouă de mult rămasă.      
Văd câmpiile şi apele tale.   
Îngenunchez pe viaţă cu ele. 

..........                                               

Nu cer niciodată eu mila      
Vreau să trăiesc cu datina      
Liber în patria mea...   
(Istoria lit.tătare crimeene, R.Fazîl-S.Nogaev, an 

2017, ISBN 978-606-775-805-4, p.541) 

 
18 Mayıs 2013 Mitinq Aqmesçitte, LTV Kostenci < Constanța 

Cap. 8 al operei citate cuprinde 
perioada întoarcerii în patrie, „avdet” cum 
spunem noi, și are ca subtitlu o semnifi-
cativă expresie: Începuturile epocii de 

revenire. Redăm un scurt fragment: 
„Orice noapte are un răsărit. „Perestroika” 
începută de Mihail Gorbaciov, slavă lui 
Allah, a deschis calea pentru rezolvarea 
problemei tătarilor crimeeni. S-a realizat 
posibilitatea întoarcerii în patrie pentru 
întregul nostru popor. Anii 1988-1989 au 
însemnat ani de întoarcere masivă în 
patrie. Literatura tătară crimeeană din 
perioada surghiunului, ca în cazul 
celorlalte literaturi – frate, a fost creaţia 
politicii din epoca sa. Dar, în cazul 
poporului tătar crimeean, exista o 
observare mai puternică venită de sus 
asupra sa, asuprirea fiind cu mai multe 
straturi acum. Pentru a supraveghea 
editurile care tipăreau în limba tătară 
crimeeană, KGB din Uzbekistan îşi crease 
o sarcină specială. Trăsături precum 
„scopul şi partidul pe primul loc” 
constituiau un principiu aşezat deasupra 
capului literaturii noastre. „De sus venea 
ordinul: literatura voastră trebuie să edu-
ce poporul sovietic după noile principii”. 
Astfel, ani îndelungaţi, editurile noastre 
au luminat doar faptele rele suferite pe 
neaşteptate. Cei care nu respectau 
asemenea situaţii au fost azvârliţi în foc 
de către cei „deştepţi”... Să ne ferească 
Allah, ca să putem dezbate cum şi de la 
cine au venit aceste presiuni! Asemenea 
stare s-a obţinut prin derută, prin falsifi-
carea adevărurilor socialiste, precum a 
suferit poporul tătar crimeean, cei 
„desemnaţi”, cei „deştepţi”, vor sări ca la 
un semn! Şi acel atac, venit de pretutin-
deni, dintr-o dată, îi va crea scriitorului 
îndrăzneţ o stare de neputinţă”, scria 
Ayder Osman întrunul din articolele sale. 
Chiar aşa fiind, editurile tătare crimeene 
din Uzbekistan au conservat literatura şi 
limba noastră literară tradiţia naţională, 
menţinând vie speranţa către ziua de 
mâine. Editările apărute în limba tătară 
crimeeană, scriitorii şi ziariştii s-au aflat 
în permanenţă sub focul cenzurii; cu toate 
acestea şi-au pus jugul pe umeri, 
continuând să supravieţuiască în acele 
condiţii grele. Ei au acţionat pentru a lega 
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literatura de dinaintea războiului (n.n. – al 
IIlea război mondial) cu literatura actuală, 
ei au trăit şi au creat păstrând vie credința 
că vor aduce literatura în patrie. 
(op.cit.p.606) Acești oameni mari au scris 
poezii, povestiri, romane, au tradus în și 
din limba rusă, au trimis și un APEL către 
comitetul central al PCUS, din care redăm 
fragmentele: „ Acum 45 de ani poporul 
tătar crimeean a avut de suferit cea mai 
cumplită crimă a urii staliniste faţă de 
popoare, ca urmare el a fost surghiunit în 
masă din locul lui de baştină, încât, de 45 
de ani poporul surghiunit suferă în locuri 
străine, nici azi neputându-se întoarce în 
Patria  sa istorică. Poporul nostru, încă 
din prima zi de surghiun, a trăit cu 
convingerea că problema sa naţională se 
va rezolva într-o zi... La data de 18 octom-
brie 1921 Lenin a promulgat decretul 
conform căruia a fost înfiinţat statul ASSR 
Crimeea. Se vede deci, în mod clar, că 
rezolvarea problemei naţionale a tătarilor 
crimeeni nu necesită înfiinţarea niciunei 
comisii. Rezolvarea acestei probleme 
aparţine în totul Prezidiului Suprem al 
KPSS din URSS. Se cunoaşte faptul că „aici 
se rezolvă pe baza principiilor de drept 
toate doleanţele tuturor popoarelor”.Nu 
ar fi o necesitate ca în primul rând să se 
rezolve situaţiile popoarelor care au avut 
de suferit? Oare, poporul tătar crimeean 
nu are dreptul de a reveni pe pământul 
său strămoşesc, pe baza deciziilor luate 
de Lenin, atunci când a fost întemeiat 
statul autonom al Crimeii, respectându-se 
interesul naţional?! Vreme de secole, 
poporul nostru a trăit în Crimeea alături 
de ruşi şi de ucraineni, de greci şi de 
armeni, cu alte neamuri laolaltă, 
întreţinându-se frăţeşte, păstrând relaţii 
de prietenie. Noi suntem convinşi că 
întoarcerea tătarilor crimeeni în ţara lor 
va putea crea autonomia pierdută fără 
probleme, ci doar în interesul neamurilor 
care trăiesc în Crimeea. În Crimeea există 
loc pentru oricine. Acesta este un fapt real 
şi liniştitor. Unicul scop al tătarilor 
crimeeni este să se regăsească pe 

pământul strămoşilor lor, să se întoarcă în 
locurile unde s-au născut şi au crescut. 
Nicio piedică nu-i poate opri din acest 
drum. Nu există o altă problemă urgentă 
în afară de problema noastră, a tătarilor 
crimeeni care au de ocrotit tradiţii şi 
obiceiuri strămoşeşti. Din asemenea 
considerente, noi scriitorii tătari crimeeni 
care cunoaştem suferinţa şi visul din ini-
ma poporului nostru, cerem Comitetului 
Central al Prezidiului Suprem al KPSS al 
URSS, Biroului Politic al PCUS rezolvarea 
urgentă a problemei noastre naţionale şi 
considerăm că este de datoria noastră să 
intervenim cu demnitate în acest sens. 
Viaţa pe care au dus-o tătarii crimeeni în 
surghiun a arătat că acolo ei nu-şi pot 
ocroti şi conserva cultura naţională. Se 
cunoaşte zicala „cel care şi-a pierdut 
Patria, a pierdut totul”. Poporul nostru s-a 
deformat aproape în totalitate, devenind 
incult, pierzând tot ce avea. Dar el este 
convins că în procesul adevărului va 
câştiga cu succes, dreptul şi adevărul sunt 
de partea lui, credinţa în existenţa justiţiei 
n-a pierdut-o niciodată... După opinia 
noastră, rezolvarea problemei tătarilor 
crimeeni va aduce dreptatea şi adevărul la 
locul lor de drept, poporul va înţelege 
sensul adânc socio-politic al evenimen-
tului, va revanşa cu comportare demnă, 
va cinsti statul de drept al Crimeii 
autonome, al ASSR, întoarcerea sa în 
Patrie fiind un drept istoric al Crimeii 
strămoşeşti. Semnează scriitorii tătari 
crimeeni: Ibraim Paşi, Ayder Osman, 
Cerkez-Ali, Riza Fazîl, Şamil Aladin, Reşid 
Murad, Urie Edemova (actuala președintă 
a uniunii scriitorilor tătari din Crimeea, a 
cărei membră mă socot deși n-am plătit 
cotizația de 2 ani), Şakir Selimov, Isa 
Abduraman, Safter Nagaev, Mambet 
Ablalimov, Şeryan Aliev, Gevdet Ametov, 
Bilal Mambet, Zakir Kurtnezir(decedat în 
2016), Riza Halid, Ervin Umerov, Emil 
Amit, Ablaziz Veliev (op. cit. p. 610. 
Scrisoarea a fost expediată în data de 14 
ian.1989). 

● 
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O nouă revistă în perimetrul  

nordului de Țară  

„Mărturii  

maramureşene” 
  
  

evista de cultură, tradiţie şi atitudine civică 

„Mărturii maramureşene” fondată de 

scriitorul Radu Botiş din Ulmeni 

Maramureş va avea periodicitate trimestrială şi apare 

sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 

România şi a Asociaţiei Cultural-Creştin-Umanitare 

„Ars Vivat”. Sub conducerea lui Radu Botiș, redactor-

șef, componența colectivului redacţional este 

următoarea: Constanţa Abălaşei-Donosă, Andreia 

(Ghib) Botiş, Constantin Dobrescu, Gelu Dragoș, 

Angela-Monica Jucan, pr. Marius (Maxim) Morariu, 

Ana-Cristina Popescu, Walter Übelhart. Numărul este 

ilustrat cu lucrări ale artistului plastic Mihai Cătrună. 
Revista, cu cele peste 180 de pagini ale primului 

său număr, se remarcă printr-o bogată tematică 

abordată în articole de diverse facturi (ca specii ale 

publicisticii și ca artă a redactării) tratând subiecte de 

interes pentru cititori cu variate preocupări, articole 

între care se intercalează un număr important de 

creații literare în versuri. 
Radu Botiş semnează trei articole foarte potrivite 

momentului Praznicului Împărătesc al Nașterii 

Domnului în preajma căruia își ia startul revista: 

„Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos”, „Crăciun și 

sfințenie-n Maramureș”, „Nașterea Domnului – 

speranță și ideal”. Inspirate de Nașterea Domnului 

sunt și poemele „Vine iarăși Domnul Sfânt”, „Se aud 

colindătorii” și „În sfânta noapte de Crăciun” (ultima 

fiind o colindă interpretată de Marinel Petreuș). 

Același autor recenzează cărțile „Cugetări (mai mult 

sau mai puțin) celebre” a profesoarei Olimpia 

Mureșan și „Monografia satului Țicău” de Traian 

Ience și prezintă numărul 16-17 (2019) al revistei 

„Izvoare codrene și chiorene”, iar în colaborare cu 

prof. Mircea Botiș semnează două articole-portret – 

unul al cercetătorului științific în domeniul istoriei dr. 

Remus Câmpeanu, altul al psihologului prof. univ. dr. 

Călin Valentin Felezeu –, de asemenea, un fragment 

din volumul „Ulmeni – studiu monografic”. Un poem 

– „Din suflet orișicând răsună” – al poetului Radu 

Botiș este inclus în articolul „Remember Ars Vivat” 

de Traian Rus. 
Profesorul Viorel I. Pop din Fărcaşa are o triplă 

contribuție: un „posibil editorial pentru Izvoare 

codrene şi chiorene, nr. 18-19”, în care vorbeşte în 

termeni laudativi despre (cum este rezumat în titlu) 

„Metamorfoza unei reviste”, un cuvânt-necrolog 

pentru profesorul și scriitorul Dragomir Ignat și o 

poezie compusă cu prilejul întâlnirii din anul 2015 cu 

colegii de liceu. 
Ana-Cristina Popescu a trimis și ea un articol – cu 

titlul „Din tiparniţele presei codrene şi chiorene” – 

despre numărul 16-17 al revistei „Izvoare codrene și 

chiorene”. Autoarea participă la realizarea numărului 

și cu articolul „Fericirea nu depinde de ce ai, ci de 

atitudinea pe care o ai”. 
Din partea Constanţei Abălaşei-Donosă avem un 

grupaj de poezii, o recenzie amănunțită și, credem, 

obiectivă la volumul memorialistic „O carte pentru 

primăvara mea” al Cristinei Creţu și convingătoare 

aprecieri asupra revistei „Eminesciana”, nr. 3/14 

(2019). 
Andreia Roxana Botiş semnează articolul „Viaţa 

– darul lui Dumnezeu” – amintindu-ne cea de-a șasea 

poruncă din Decalog („Să nu ucizi”) și lămurind ce 

înseamnă ucidere: nu doar omor, asasinat, avort, ci și 

sinucidere și eutanasiere. 
Ieromonahul pr. dr. Maxim Morariu contribuie la 

acest număr cu omagiul „Laudatio drd. Alexandru 

Dărăban”, prezentat cu ocazia atribuirii titlului de 

cetățean de onoare al Sângeorzului teologului, omului 

de știință și de litere Alexandru Dărăban. 
Ivona Mariş face o atractivă analiză romanului 

„În umbra lui Shakespeare” al lui Walter Übelhart, 

exprimându-și totodată convingerea că volumul poate 

servi drept „suport turistic pentru oraşul Baia Mare”. 
Dr. Constantin Dobrescu aduce în lumină și face 

lumină în privința unui incident puțin cunoscut de la 

R 
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sărbătorirea Universității Populare de Vară la 

împlinirea a 30 de ani de la înființarea ei de către 

Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. Alt articol al 

autorului, intitulat „Inginer Petre Lucaciu”, este 

dedicat lui Radu Botiș. 
Gelu Dragoş apare cu o recenzie de suflet la 

cartea Angelei-Monica Jucan „Înstelatul Finteuş”, 

semnează și o trecere în revistă a câtorva cărți sosite la 

redacție (ai căror autori, cu o excepție, sunt maramu-

reșeni nativi sau naturalizați), are și câteva pagini 

scrise în vers liber. 
Ioan Călăuz, om politic independent, om de 

cultură, primar al comunei Băsești, propune articolul 

„Acte de caritate realizate de «patriarhul» cauzei 

româneşti, George Pop de Băseşti”, în care face o 

sinteză a aportului material al lui Badea George în 

susținerea idealului românesc. 
Olimpia Mureșan se oprește asupra lucrării 

„Lucăcești, file de istorie” – monografie realizată de 

subsemnatul –, publică un consistent „Medalion Emil 

Gavriș” și semnează (ca al doilea autor) alături de pr. 

Ilie Bucur Sărmășanul o selecție de texte adunate sub 

genericul „Picuri de înțelepciune”. 
Emil Istocescu pune în evidență valorile romaului 

biografic „La braț cu Andromeda. Viața scriitorului 

Gib. I. Mihăescu între realitate și poveste” al 

scriitorului Al. Florin Țene, care este prezent în acest 

număr și cu materialele proprii intitulate „Viața satului 

românesc și a țării în literatura epistolară (1)” și „A 

apărut un nou număr al revistei «Agora literară» (nr. 

39) a Ligii Scriitorilor”. 
Detalii despre Ziua Naţională sărbătorită de 

diaspora şi Radio TV Unirea la Viena găsim în 

articolul „Cercul Româno-Austriac Viena. Viena, 1 

Decembrie 2019 – Radio TV Unirea” scris în 

colaborare de col. (r) dr. ing. Constantin Avădanei și 

prof. univ. Florica R. Cândea. 
Sub titlul „Întoarcere la obârşii”, prof. Emilia Pop 

din Mireşu Mare publică o pledoarie pentru conser-

varea și perpetuarea tradițiilor de la sat, ca și pentru 

promovarea folclorului autentic, textul conținând, 

deopotrivă, proiecte și realizări ale muncii cu elevii, 

subsumate acestei aspirații. 
Alt cadru didactic, profesoara pentru învăţământ 

primar Mariana Cristina Popan, apare ca autor al unui 

jurnal de excursie școlară în Țara Chioarului, intitulat 

„Pe cărările istoriei Chioarului” și având specificarea 

„vizită de lucru”. 
Roxana Istudor semnalează apariția numărului 15 

al revistei UZP, oferind date despre conținutul 

numărului și informații despre Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România. 
Vasile Bele figurează în revistă cu articolul 

„Coruia – prima ediţie a Festivalului «Cântec, joc şi 

voie bună» 2019” și cu o scurtă prezentare a 

numărului 1-4 (73-76) al revistei „Pro Unione”. 
Prof. univ. dr. Florentin Scaleţhi apare cu prima 

parte a articolului „Obiceiuri și tradiții populare în 

Kazakhstan”, text preluat de redacție de pe site-ul 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 

Urmare a experienței sale de staroste la nunți, 

Marian Vida, de altfel, licențiat în etnologie și master 

în etnoturism, scrie despre obiceiurile şi ritualul unei 

nunţi din Maramureş şi despre misiunea importantă a 

unui astfel de staroste. 
George Petrovai distinge „Problemele de fond ale 

României postdecembriste”, cu concluzia că „toate 

problemele României postdecembriste au fost 

generate, și în continuare sunt amplificate, de alterarea 

componentei moral-spirituale a societății (mai exact a 

indivizilor ce-o alcătuiesc) și de vlăguirea 

componentei financiare a economiei sale 

dezarticulate”, la care adaugă câteva idei (care nu se 

vor materializa) de îndreptare a lucrurilor. 
Articolul „Oameni de seamă ai Maramureșului: 

prof. univ. dr. Mihai Dăncuș – muzeograf, etnolog” 

(apărut inițial în „Graiul Maramureșului”) al 

profesorului Aurel Ghilezan îl aduce în prin-plan pe 

fostul director al Muzeului Maramureșului din Sighetu 

Marmaţiei. 
Din arhiva regretatului profesor Traian Rus, au 

fost recuperate pentru acest număr articolele „Vechea 

biserică de lemn din Chelinţa” și cel menționat mai 

sus – „Remember Ars Vivat”. 
Din „Graiul Maramureșului” este preluat și 

articolul evocator al unuia din vechii ziariști și mult 

timp redactor-șef al cotidianului băimărean „Patru ani 

de la plecarea spre stele a lui Augustin Cozmuța: «A 

venit, a sădit, a plecat»” scris de Camelia Tocaci. 
Interpreta de muzică populară și religioasă 

Măriuca Verdeş deplânge, în articolul „Satul suntem 

noi” dispariția satului tradițional, produsă nu doar prin 

inerente în cursul timpului modernizări, ci mai ales 

prin pustiirea satelor cauzată de emigrația masivă a 

locuitorilor, însă își exprimă și speranța într-o revenire 

la normalitate cu ajutorul lui Dumnezeu și efortul 

oamenilor. 
În calitate de director și coordonator al Editurii 

Verbaniana, Gabriela Verban prezintă două lucrări cu 

autor colectiv scoase de această editură, și anume 

„Istoria literaturii române contemporane” și 

„Enciclopedia scriitorilor români. 2019”. 
Există și un anunț privitor la noua revistă 

românească de peste Ocean „International Writers’ 

Journal”, care va apărea din anul 2020, sub direcția 

Muguraș Maria Vnuck și David Paul Vnuck (care sunt 

și fondatori), sediul redacției fiind în localitatea Grand 

Rapids din statul Ohio. 
Materialul „Măsuri stabilite pentru salvarea Casei 

de Cultură din Baia Mare” este un comunicat al 

Instituției Prefectului – Județul Maramureș. 
În afară de poeții deja amintiți, apar cu versuri 

Liviu Pendefunda, Valentina Becart, Ioan Dragoş, 

Carmena Băinţan, Ioan Hada. 
Sper ca revista „Mărturii maramureşene” să 

aibă parte de condeie bune și în viitor și un parcurs 

lung şi însemnat în acest colţ de Țară şi, pe cât posibil, 

nu numai în Maramureş. 
Doamne, ajută! 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atât de aproape şi totuşi 
departe  

 
 
Privesc uluită spre tine, 
în fiecare noapte creştem, 
ne înălţăm,  
tot mai mult, 
tot mai aproape, 
tot mai departe... 
 
Până la Cer, 
dincolo de albastrul cerului,  
dincolo de albastrul cerului 
străbatem visul. 
Din taina urzită în noapte 
mă întorc 
în visul meu risipit. 
Intru în inima ta 
cu rodiile coapte de lumina soarelui 
– simfonii de culori, miresme şi gânduri! 
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Eugen Raportoru,   

 

Irina Lucia MIHALKA  
 

Cok yakin ve hala uzak...  
Tercümesi: Ersin BICER 
 
 

Sana sasirdim. 
Her gece buyuyoruz, 
yukseliyoruz, 
giderek, 
yakin, 
daha uzakta… 
 
Cennete kadar, 
mavi gokyuzunun otesinde, 
gecen ruya. 
Gizemden geceye dokunan 
geri dondum 
bosa giden hayalim. 
Kalbine git 
gunes isigindan olgun narlar 
– renk koku ve dusunce senfonisi! 
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Doar luna, rotunda lună 
se iveşte  
printre norii răsfiraţi de vânt. 
Doar luna, rotunda lună 
ne luminează visul plutitor 
pe râul ce ne tulbură elegia peste măsură. 
Doar luna, rotunda lună  
ne-ngână şoaptele 
prin ramurile bătrânului rodiu înflorit. 
 
Totul e soartă, totu-i suspin, clipă. 
Totul e un început nesfârşit. 
Totul e căutarea îndelungatului ecou, 
tot mai aproape de tine, de mine, de noi. 
Tot ce-a trecut se continuă-n vis, 
atât de aproape şi totuşi departe, 
mă cauţi, te caut 
prin adânca privire oglindită în apa din noi... 
 
La capătul timpului 
suntem noi – 
departe de zile, 
departe de luni, 
departe de ani, 
pe drumul înspre Lumina Veşnică. 
 
 
 
 

Dincolo de luntrea visului 
 

Căutăm până la risipire 
pierduta literă – drum spre lumină –  
înflorind printre picăturile durerii. 
 
Vor veni şi zorii când  
vom deschide Marea Poartă a Norilor, 
pentru noi vor cânta îngerii,  
pentru noi sfinţii ne vor însoţi  
la trecerea râului, fără să-şi ude picioarele!  
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Sadece yuvarlak ay, 
uzerinden ortaya cikar 
ruzgarla daginik bulutlar. 
Sadece ay, yuvarlak ay 
hayallerimizi aydinlatir 
nehirde yuzen, 
siklik bizi olcunun otesinde rahatsiz ediyor. 
Sadece ay ,yuvarlak ay 
ufurum fisildiyor 
eski cicek acan dallar, 
radyum. 
 
Kader hepsi ic cekiyor o an. 
Bu sonsuz bir baslangic. 
Hersey arama yankilari 
sana, bana,bize yakin 
Gecmis hersey ruya ile devam ediyor. 
Cok yakin ve henuz cok uzak. 
Ariyorum, ariyorum 
derin su uzerine cukur yansimalari... 
 
Zamanin sonunda 
– bu biziz 
gunlerden uzak, 
aylarca uzak, 
yillardan uzak, 
sonsuz isika giden yolda. 
 

 

Hayalleri otesinde  
 

 
Mektubum yolunu kaybetti 
Aci damlalari arasinda ,cicek acan 
Ne zaman gelecekler...! 
 
Bulutlarin buyuk kapisini acacagiz. 
Melekler bizim icin sarki soyleycek, 
Azizler icin ,bize eslik edecek... 
Ayaklarini silmeden nehri gecmek.. duyulmayacak 
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Anotimpuri nedespărţite! Vom asculta  
cântecul celor două voci îmbinate 
– copilul şi bătrânul –   
cuvântul de-nceput şi de sfârşit, iubirea. 
 
Tot ce începe mai devreme, sfârşeşte mai devreme...  
Dincolo de ce se-adună în noi  
suntem lumini 
–  suflete întoarse la matcă –,  
această ninsoare de flori e marea întâlnire. 
O lume de poveste în ochi risipită cu mare dăruire! 
 
Totul creşte în cer, o stea, un fluture,  
o boare-argintată se pierde în lumina undei. 
Din clipă în clipă, din zi în zi,  
din anotimp în anotimp, fugim de moartea din noi.  
Alungă-ţi norii cenuşii de pe albastrul cerului tău! 
 
Dincolo de gânduri  
vom gasi dorinţa plângând, suspinul ei!  
Nicio alee spre tine grabind sfârşitul, 
nici locul, nici timpul  
ce înfloreşte floarea şi ultimul drum spre noi!  
 
Ne regăsim în cerul de dincolo de cer. 
Să ascultăm vântul  
şi cântecul florilor, dincolo de luntrea visului! 
 
După ce un fruct se coace, cade, 
ca şi frunzele, ca şi florile, ca şi omul,  
inima se rupe mai împăcată. 
 
Verde crud şi copt, şi mort –  aşa arată indicatoarele –, 
indiferent de unde te uiţi, toate duc spre moarte! 
Spre-o nouă, altă, viaţă... Celălalt trup ~ o nouă viaţă!  
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İki kombine sesin sarkisi, 
Cocuk ve yasli adam, 
Ask kelimesi ve askin sonu 
Erken baslayan her sey daha erken bitiyor...! 
 
 
İcimizde kac kisi tpolaniyor, 
Ruhlar anneye dondu.... 
Bu cicek kari buyuk bulusma..! 
 
 
Buyuk ozveri ile masal dunyasi 
Gokyuzunde bir yildiz ,kelebek buyur.. 
Dalga isiginda ,gumus bir nokta kaybolur.. 
Sondan itibaren gunun anisina..! 
 
 
Sezonda bir sezon, olumden kaciyoruz, 
Gokyuzunun mavi uzerinde gri bulutlari disari atmak, 
Dusuncelerin otesinde, 
Onun aglayan arzuyu bulacagiz... 
Sonuna kadar, acele etmene gerek yok, 
Ne yer, ne zaman.. 
Cicek acan cicek ve bize giden son yol..! 
 
 
Ruyanin gokyuzunu yeniden kazaniriz...! 
Dikis dikildikten sonra, 
Yani sira cicekler gibi yapraklari... 
Kalp daha siki kiriliyor..!! 
 
 
Yesil cig ve pisirme ve olu ,bu yuzden tabelalari goster....! 
Nereye bakarkan bak,hepsi olumune goster..!! 
Yeni bir hayata dogru, diger bedene yeni bir hayat.......! 
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Tu...  
   

 Tu, da, tu! Tu eşti ca un ocean,   
 ocean de necuprins, de-o frumuseţe sfâşietoare,  
 ca un descântec pătrunzi năvalnic, adânc, tot mai adânc,  
 surprinzi în mine furtună de emoţii, torent nestăvilit, 
 cu fiecare val nelinişti clocoteşti, tornade,  
 cristalizezi arpegii de atingeri  
 şi cu atât nesaţ mă sorbi.  
 Dansând cu sunetele,  
 un foc dezvălui,   
 focul din noi -  
 un vis în alb. 
 Priviri,  
 vârtej,   
 arderi,   
 delir,   
 fiori, ninsori, 
 un fâlfâit de aripi  
 şi linişte...  
 Doar linişte.  
   
 Eu? Prizoniera ta.  

 

  
Eugen Raportoru,   
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Eugen Raportoru, Mogoșoaia  

Sen ...  
 

Sen, evet, sen! Sen, bir okyanus gibidir 
Geniş Okyanus, güzellik yürek, 
Bir büyü gibi, derine ve derine 
Beni duyguların, selin fırtınasında yakala 
Her dalga ile huzursuzluk kaynar, kasırgalar, 
Arpejler kristalize dokunuşlar 
Ve hevesle beni yudumluyoruz. 
Seslerle dans etmek, 
Bir yangın çıkıyor, 
Bizi ateşle - 
beyaz bir rüya. 
bakışları, 
Kasırga, 
yakmalar, 
Deliryum, 
Titreme, kar, 
kanatların bir çırparak 
Ve sessiz ... 
Sadece sessiz ol. 
 
Ben mi? Tutuklu. 



338 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 

Ionuț CARAGEA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificat de  
renaissance 
 

j’ignore ce qu’on trouve au-delà 
ainsi que derrière le ciel 
je regarde la lune 
ce mystérieux miroir 
dans lequel l’humanité 
cherche son visage imperceptible 
cette île de lumière 
entourée d’un océan de nuit 
cette fleur dont les pétales 
furent arrachés 
par certains dieux en délire 
cette pièce qui refuse 
de tomber dans le creux de nos mains 
quand nous prions les yeux fermés 
au croisement de nos rêves cinglés 
ce fruit défendu 
portant toujours la morsure 
qui nous bannit du Paradis 
oui, je vous le dis 
j’ignore ce qu’on trouve au-delà 
mais je peux imaginer 
une éternité où il fait bon vivre 
une éternité où naîtront les mots 
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pour me tenir compagnie 
d’ici là 
j’exhume mes vieux souvenirs 
et les croque tel un chien affamé 
tout en espérant ne pas m’étouffer 
de ma propre enfance 
et me retrouver sans ombre 
car l’ombre 
est la seule qui valida 
mon certificat de renaissance 
quand plus personne ne croyait en moi 
quand le temps cheminait tel un ver 
dans mon coeur mûri d’amour 
quand mon esprit se mettait au carré 
pour me convertir en poème 
 

 
Eugen Raportoru, 
 
Poeme de Ionuț Caragea din volumul "J’habite la maison aux fenêtres fermées", ed. Stellamaris, 
Brest, Franța, 2019 (https://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/09/jhabite-la-maison-aux-
fenetres-fermees.html). Volumul a fost distins cu premiul pentru poezie MOMPEZAT 2019, oferit 
de Societatea Poeţilor Francezi (Société des Poètes Français), cea mai veche și cea mai 
prestigioasă societate de poezie din Franța 

https://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/09/jhabite-la-maison-aux-fenetres-fermees.html
https://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/09/jhabite-la-maison-aux-fenetres-fermees.html
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Le trousseau 
 
 

je traîne après moi une ombre 
un trousseau débordant de pensées 
venues du monde où je vivais 
avant que je m’incarne 
le vol m’est impossible 
car le trousseau pèse lourd 
tout ce que je peux faire c’est enlever 
une par une les pensées 
qui deviennent mots 
ainsi j’arrive à avancer 
un pas, un petit pas à la fois 
je m’efforce encore et encore 
pour enlever toutes mes pensées 
que je sois léger tel un oiseau 
toutefois le trousseau reste pesant 
et je crie d’impuissance: 
n’était-ce assez d’être Sisyphe 
poussant son coeur 
en haut de la colline ? 
pourquoi faut-il encore traîner 
ce trousseau débordant de pensées ? 
dans sa langue 
l’oiseau me répond : 
comme j’aimerais moi aussi 
être un ange ! 
mais quand mes ailes 
me portent trop haut 
hélas, je perds mes plumes 
mes yeux se font de glace 
et je perds mon souffle 
pendant que toi au moins 
tu peux écrire de mes plumes 
toi au moins tu peux voir 
au-delà des nuages… 
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Armées silencieuses 
 
 

mon ombre m’espionne à chaque pas 
pour rendre son rapport à la Mort 
mais moi je fais semblant 
d’être calme et obéissant 
je regarde les croix qui ne sont autres 
qu’emplâtres sur la face de la Terre 
et je dis : ça me va, Madame la Mort, 
ça me va ! 
le Temps avale avide 
les battements de mon coeur 
il me laisse comme pourboire 
quelques souvenirs 
juste quelques petits souvenirs 
et je dis : ça me va, Monsieur le Temps, 
ça me va ! 
heureux et triste à la fois 
car je suis encore 
une dispersion de la lumière 
dans une goutte de sang 
je fais ma prière 
et je dis : ça me va, Madame la Vie, 
ça me va ! 
je fais semblant 
d’être calme et obéissant 
mais le soir 
ayant l’air d’un rêveur 
j’écris 
et les mots s’alignent 
comme des armées silencieuses 
sur la feuille de papier 
combattant la fatalité 
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Statue de marbre 
 

mon existence 
une symbiose 
entre deux mondes 
et le temps un serpent 
qui part vers l’inconnu 
abandonnant sa chemise 
dans ma tête 
mes mots dessinent 
l’architecture parfaite 
d’une renaissance 
mais moi, têtu comme un âne 
je déchire la feuille de papier 
en attendant 
l’apocalypse de l’amour 
les mots mordent encore 
dans ma chair 
de leurs dents acérées 
mais moi, comme 
une statue de marbre 
j’attends qu’une hirondelle 
vienne cueillir mes larmes 

 

 
Eugen Raportoru,, Firenze 
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Un tas de métaphores 
 

même si le sens de la vie 
n’est qu’un souvenir pendu 
à la ficelle d’une forte illusion 
ou une pluie qui tombe sans clémence 
sur les ombres nichées 
dans la poitrine de l’herbe 
même si la guerre des esprits étroits 
frappe à la porte de mon coeur 
et je suis obligé de plier mes ailes 
au lieu de survoler les vastes étendues 
de terres et de mers 
même si l’obscurité piétine de ses sabots 
la fondation des rêves 
et seule la joie de la mer 
reste la pluie d’étoiles filantes 
même si la lune est une larme glacée 
sur la face de la nuit 
et si les pics des montagnes enneigées 
ne peuvent pas tremper leurs pointes 
dans l’encre du ciel 
pour réécrire l’histoire du monde 
même si je suis qui je suis 
un être ordinaire dans la foule 
je ris toujours face à la mort 
en lui offrant un tas de métaphores 
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Le monument du silence 
 

 
je lis des silences 
pour écrire des mots 
je lis des mots 
pour approfondir les silences 
pour le reste, 
beaucoup de bruit existentiel 
que le coeur cherche 
à transposer en musique 
et des myriades de larmes 
que je partage avec les gens 
au pique-nique de nos âmes 
dans l’allée des questions 
sans réponse 
je lis des silences 
sur le visage des étoiles 
sur les lèvres des ombres 
dans les yeux pétrifiés des croix 
et dans les mains 
qui me caressent en rêve 
je lis des silences 
pour m’emmurer en silence 
être le monument érigé 
en l’honneur de celui qui règne 
sur les dimensions 
des silences absolus 
je lis des silences 
j’agonise et meurs en leurs seins 
pour renaître en silence 
et prier ceux 
qui m’ont souri 
dans les icônes de la solitude 
je lis des silences 
pour écrire des mots 
je lis des mots 
pour approfondir les silences 
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Oeuvre inachevée 
 

si je pouvais choisir 
ne serait-ce qu’un seul 
de tous les rêves 
que j’ai fait jusqu’ici 
j’opterais pour la vie… 
…cette chanson à laquelle 
j’ajouterais les battements 
de mon coeur 
…cette statue de sel 
sculptée par mes pleurs 
déshydratés 
…cette poésie où mes vers 
comblent le vide laissé 
par le départ des êtres chers 
…cette peinture à laquelle 
j’ajoute une tache de sang 
et laisse comme héritage 
ma signature en croix 
 

 

 Eugen Raportoru,  Din expoziție 
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La roulette rousse 
 
 

quand l’amour te frappe 
tel un boomerang sur la tête 
avant que tu espères prendre 
l’oiseau au vol 
quand l’amour est un carrefour 
à sens giratoire et tu tournes 
autour du même coeur 
perdant toutes tes larmes 
quand l’amour est une guillotine ailée 
et toi, l’oisillon quittant le nid du coeur 
pour s’écraser sur la roche noire du néant 
quand l’amour est l’illusion 
d’une fleur à laquelle tu as arraché 
tous les pétales avec tes pensées négatives 
alors qu’en fait elle ne s’était 
même pas épanouie 
quand l’amour est une série infinie de questions 
et toi, un acteur de cirque qui exerce 
l’équilibre de la vie 
sur le fil d’un rêve impossible 
quand l’amour est un feu couvant sous la cendre 
où tu jettes de temps à autre un espoir 
telle une bûche pourrie 
quand l’amour est une fata morgana 
dans un désert charnel 
et toi, un errant qui navigue tel Achab 
sur l’océan sans rivage 
pour enfoncer ton harpon 
profondément dans le coeur de la 
blanche vérité 
quand l’amour est une situation sans issue 
du coma profond appelé vie 
quand l’amour est un poème sans fin 
qui attend telle une balle chargée 
de parfum d’immortelles 
que tu joues la roulette rousse 
dans la maison aux fenêtres fermées 
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Poème dans l’antichambre  
obscure 

certains poèmes 
resteront des foetus 
dans l’antichambre obscure 
sans recevoir leur baptême sur la page en pleurs 
sans nous regarder tout droit 
dans les yeux 
un poème non-né 
est un murmure qui reste sans voix 
dans une forêt de pensées 
une étincelle éteinte 
dans l’infini de l’obscurité 
c’est un rêve ayant perdu ses ailes 
avant même qu’il apprenne 
le vol de l’accomplissement 
où sombrent-ils, ces poèmes non-nés ? 
quelle est leur demeure, le ciel ou la terre ? 
reviendront-ils nous plonger dans la joie ? 
j’attrape de ma main fébrile le stylo 
et je reste aux aguets d’un murmure 
d’une étincelle 
d’un rêve aux yeux ouverts 
le rebelle reste impassible 
à l’appel de mon désir 
j’ouvre un livre 
je lis d’autres vers 
quand soudain 
tel un enfant jaloux 
le poème à naître se révèle 
dans toute sa splendeur 
en me suppliant : 
je suis à toi 
écris-moi 
ne réfléchis pas longuement ! 
parent compréhensif 
je cède à sa prière 
et mon poème non-né 
devient le nouveau-né – 
poème charmant tant de lecteurs ! 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 
 

nostalgie         
 
nepăsător 
cândva te odihneai sub umbra frunzei 
de măr din grădinile edenului 
atunci totul se număra în fructe și fericire 
 
de 
pe frunza pe sub care ai trecut astăzi 
mâine va cânta toamna 
 
 

o urmă în spatele tău 
 

e o noapte senină și calmă 
cu lună plină pe drumul ei 
și stele puhoi cum doar în vis se întâmplă 
 
te rog să privești atent și 
să-mi spui 
: ? vezi tu urma lunii pe cer 
 
tu mesteci în cana cu ceai 
apoi sorbi îngândurat lichidul aromat 
din care ai scos lingurița 
ce nu a lăsat nicio urmă în el 
 
mai târziu căptușit de orgolii 
te petreci pe stradă fluierând prin  
noaptea senină un cântec ce 
se va pierde ușor și neștiut ca un 
 
! este 
o urmă în spatele tău 
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promisiune 
Livioarei 

 
? ai stat vreodată 
într-o noapte de vară să asculți 
cântecul de dragoste al ariciului 
 
! un lucru banal de altfel 
șoapta aceea atât de plăpândă 
de inofensivă și atât de curată 
 
care cheamă iubita la întâlnire 
ca un licean către o liceană 
cu un fluierat discret, abia auzit 
la rădăcina blocului când 
toată lumea s-a culcat 
dar el speră 
să se deschidă fereastra și  
să zărească 
( ! o ce bucurie ) zâmbetul iubitei 
 
șoapta aceea ai timp 
să o cauți din aprilie  
până în septembrie să cauți o noapte anume 
care 
să-ți dezvăluie perfecțiunea la ea acasă 
asta așa, pentru că trebuie să o spunem 
: hai să-i dăm ariciului  
ce-i al cezarului 
 
peste tine peste mine 
toate crucile lumii 
 
din aprilie până în septembrie 
iubito, voi încerca să-ți dăruiesc 
o noapte de vară 
plină, așa cum ai dorit întotdeauna 
chiar de-ar fi să fie 
în mijlocul iernii    
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! dă-ți un răspuns 
 
 
 

te privesc îngăduitor dar nu te înțeleg 
scoți as-ul din mânecă fără să fii văzut 
ai chintă roială sau ce vrei tu 
când dorești  
cu toate acestea te plângi că 
nu ai noroc 
 
eu, cel care vrăjește zarurile 
ca pe o morișcă de oprit timpul 
soarele și gândurile 
te bat prietenește pe umăr întrebându-te 
 
: ? la ce înălțime ai fi dispus  
să joci 
! și la zece mii de metri deasupra pământului 
exclami nepăsător, chiar îngâmfat 
? cu parașută ori fără, te provoc eu 
 
? are vreo importanță… scapi tu printre dinți 
amestecând plictisit cele 
cincizecișidouă de cărți  
ca pe cele cincizecișidouă de săptămâni 
ale anului care oricum și oricînd ies 
așa cum dorești tu 
 
!? …știu și eu…meditez gânditor 
privindu-mi cu milă prietenul 
? dacă ai fi prins că  
trișezi 
ți-ar fi totuna 
să fii aruncat pe geam de la zece mii de metri 
ori de la parter… 
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Gabriel DRAGNEA 
 
 
 
 
 
 

 

Ultima dorință 
 
 
...și iarăși am strigat puternic pe scenă 
tulburând neliniștile zecilor de generații 
adormite sub pleoapele vineții 
ale celui mai bătrân spectator al lumii, 
timpul, colecționar de taine, regrete și tăceri: 
Lăsați-mă să-mi îngrop păsările 
în nisipul care mi-a mai rămas în clepsidră! 
 
 

Cuvintele mă așteaptă acasă 
 

De 40 de ani caut umbrele acelea albastre 
Care m-au lăsat singur în teatrul clovnilor 
Zilnic să mimez fericirea, 
Confuz între două secunde. 
 
În liniștea sălii, cu toți spectatorii în așteptare, 
Pe scenă apare un copil cu o inimă-n palmă... 
Bătăile sunt dese asemenea unui puls de poet 
Rătăcit prin catacombele orașului, 
În căutarea celei mai frumoase poezii de dragoste 
Scrisă de îngeri pe spatele unei crisalide. 
Deodată, pe scenă primesc un bilețel 
Mirosind a smirnă și a lemn proaspăt tăiat: 
"Liniștește-te, cuvintele te așteaptă acasă!" 
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Paznic peste înserări 
 
 

Paznic peste înserări mi-e sufletul ce cântă 
Tristeţea din sonete, suspinele din valuri, 
Doar noaptea-n aşteptare tăcerea mă încântă 
În greutatea clipei peste străine maluri. 
 
Paznic peste înserări mi-e sufletul ce râde 
În agonia zborului rănit, pierdut şi nins 
Amurgul mă priveşte şi ceaţa îmi surâde 
Când îmi schiţează şters frânturi de paradis. 
 
Paznic peste înserări mi-e sufletul ce-aşteaptă 
Zâmbete timide pe-aripi de pescăruşi 
Cu dorul cel sfârşit în iz de pâine coaptă 
Şi flori de măr albastre pe nedeschise uşi. 
 
Paznic peste înserări mi-e sufletul ce plânge 
Eternitatea clipei pierdute prea curând. 
Un vis deschide cercul, renaşterea din sânge 
Mă voi hrăni cu noapte, dar nu se ştie când. 
 

 

Stai liniștit, don Quijote! 
 
 

Seara trecută tremurai la telefon 
Supărat că anul acesta 
Ți-au fost furate două săptămâni 
De toamnă lăsându-ți anotimpul 
Fără parfum și culoare. 
Ți-am spus să mai numeri o dată 
Zilele și să îți amintești 
Ce vise te-au cucerit... 
Căror nopți le-ai stat alături 
Păzindu-le liniștea!? 
Ai continuat să crezi 
Că mai trebuie să aștepți 
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În mijlocul drumului 
Îmbrățișările trecătorilor. 
Îmi pare rău că îți spun... 
De două săptămâni 
Tot ninge iar tu, nu vezi 
Decât că plânge cerul 
Cu lacrimi de gheață. 
Cine ți-a spus ție 
Că pentru a ne pătrunde 
Soarele în priviri 
Trebuie să încătușezi norii? 
Stai liniștit! 
Am vorbit cu don Miguel... 
Dacă te vei rătăci în ochii 
Celor care nu te văd altfel, 
Te va crea din nou. 

 

Cum mor copacii? 
 

Poemul tău trebuie modificat... 
Nu ți-a spus nimeni că de un secol 
Copacii nu mai mor în picioare? 
În zare se nasc doar ambițiile, 
Superstițiile sunt păsări uitate, 
Alungate din orașul lor modern 
În care oamenii gustă viața 
În stația de autobuz, fumând o țigară. 
Amară trebuie să le fie așteptarea unui vis 
Pe care noaptea nu-l oferă! 
 
Dar să revenim la copaci... 
De ce nu-i îmbraci în regrete? 
Ei nu mai pot decât să fure, 
Să îndure înc-o zi sperând la veșnicie! 
Noi, îngerii, știm că este prea târziu 
Și-n suflete pustiu pentru re-nviere. 
Plăcere este doar la amiază 
Când se așează trupurile copiilor 
Primind tardiv o mângâiere. 
În tăcere, doar noi privim și ne gândim 
Cum ar putea, fără durere 
Să mai moară copacii. 
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Nevinovăția florilor 
 
 
Noaptea trecută,  
Te-ai apucat să numeri 
Nevinovățiile florilor 
Captive la fereastră. 
În glastră, doar un ecou 
Mai păstrează amintirile crinilor, 
Ale spinilor ruginiți din aortă, 
Cohortă de gânduri 
Adunate în clepsidra singurătății. 
Încă o cauți măsurând zările, 
Desprăfuind cărările... 
Nici urmă de pas,  
Nici dorul din glas nu se mai 

aude... 
Iar tu, pe strune mute 
Cânți nevinovățiile florilor 
Captive la fereastră. 
Aşa sunt plecările 
Şi crude neuitările! 
Mergi şi te culcă! 
Vor apărea nevinovății noi... 
Pentru prima dată, 
Mâine seară  
Va înflori Regina-Nopții! 
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Alexandru-Eusebiu CIOBANU 
 
 

Doruri multe 
 
Gustul ei frământă  
oglinzile sparte , 
mușcă în ea gravitatea,  
fărâmă cu fărâmă. 
eroare, ce chin , 
nu sunt nimic  
doruri multe! 
 
 
 

Liniștea  
 

liniștea  
poartă  
blestem viu, 
puritate! 

 
 
 

Rebeliunea nisipului 
 

Gol, 
nisipuri aspre  
suspină , 
REBELIUNE! 

 

 

Zilele de 
mâine! 
 
Mai pot cumpăra  
zilele de mâine?  
un ocean de şoapate,  
o mie de lacrimi , 
gust amărăciunea  
oaselor sugrumate-n 
mine,  
ca o torță ard.. 
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Ion GĂNGUȚ              
 
 
 

Pictura flamandă  
- completare   
fericită  a  
Renașterii  italiene !?  
 

Motto: „Putem spune cu îndreptăţire că orice operă  
care excelează în redarea materialelor frumoase,  

a florilor, a bijuteriilor sau a ţesăturilor  
este realizarea unui artist nordic…“  

(Ernst Hans Gombrich) 

 
1. PRELIMINARII 

n cele ce urmează, ne propunem să  
dăm un răspuns întrebării exprimate 
în titlu, cu un număr suficient de 

argumente. Precizăm că vom lua în 
discuție dezvoltarea picturii (nu și a 
celorlalte arte), ca timp de referință- 
secolul al XV-lea (Quattrocento în 
italiană), iar ca spațiu- un teritoriu destul 
de vast, nu întotdeauna riguros delimitat, 
care cuprinde Flandra, Țările de Jos, 
Luxemburgul, Burgundia. Căsătoria lui 
Filip Temerarul cu Margherita, 
moștenitoarea casei de Flandra (1369) a 
însemnat începutul unei dezvoltări 
accelerate a casei de Burgundia  pe un 
vast teritoriu sub conducerea acestuia 
(1364-1404), apoi  a lui Ioan I  (1404-
1419),  Filip cel Bun  (1419-1467), Carlo 
Temerarul (1467-1477), Maria de 
Burgundia  (1477-1482). 

Fiul lui Ioan, Filip al III -lea, zis cel 
Bun, a fost unul dintre cei mai influenți 
monarhi ai evului mediu târziu. În 
perioada domniei sale, Burgundia ajunge 
la apogeul existenței sale. De-a lungul 

domniei sale de aproape 48 de ani este 
un abil diplomat, jocul de alianțe pe care 
acesta îl practică între Anglia și Franța îi 
permit să fie șeful unui stat independent,  
auto-intitulându-se  „Mare Duce al 
Occidentului“ și unul  dintre principalii 
mecena ai perioadei.  Filip extinde 
teritoriile sale, domeniile burgunde din 
Țările de Jos cuprinzând majoritatea 
teritoriului actual al Belgiei, Olandei și 
Luxemburgului.  Doar după  1430, când a  
adăugat Brabantul și  Limburgul (1430), 
Olanda și  Zelanda (1431), provincia 
Hainaut (1433) și  Luxemburgul (1451), 
se poate vorbi de  Statul  Burgundia, cu 
granițe ferm conturate și o Curte vestită în 
toată Europa sfârșitului de Ev Mediu.  
Pictura flamandă se naște  și se dezvoltă la 
începutul secolului al XV-lea într-un 
teritoriu ce cuprinde Țările de Jos sudice, 
așa-zisa  Flandra (cu orașele Bruges, 
Ypres, Gand), teritoriul Brabantului (cu 
orașele Anvers și Artois), precum și 
regiunile numite Olanda și Zelanda, aflate 
ceva mai la nord. 

Î 
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Jan Van Eyck, Altarul Mielului sfânt, Catedrala Saint Bavon, Gand, 375 × 320 cm, (1422 – 1432) 

         
Bruges, favorizat de poziția sa 

geografică, nu departe de Marea Nordului  
(15 km.) cu acces la canalul Zwin (canal 
natural care restabilește legătura cu 
Marea Nordului din 1134 printr-un proces 
natural), față în față cu estuarul Tamisei, 
era considerat cel mai mare și mai sigur 
port flamand în comerțul cu lâna 
provenită din Anglia și Scoția prelucrată 
pe loc sau revândută altor orașe. De 
asemenea, era un centru de import al 
grâului din Normandia și al vinurilor din 
Gasconia, cu avanpostul său, orașul 
Damme.  

În 1277  sosește la Bruges prima flotă 
genoveză, iar în 1314 ajung galerele 
venețiene. Bruges devine punctul nodal 
între Europa de Nord și Marea 
Mediterană, înflorind comerțul cu 
Levantul și Africa nordică.  Începând cu 
secolul al XII-lea, intră în circuitul 
târgurilor de stofe, pânzeturi și 

îmbrăcăminte, alături de târgurile 
permanente din Champagne  (cu orașele 
Lagny, Bar-sur-Aube, Provins și Troyes). 
După 1300,  Liga   Hanseatică  își deschide 
sedii comerciale, iar navele genoveze și 
venețiene aduceau, printre alte mărfuri, 
prețiosul alaun ce era necesar în vopsirea 
și fixarea culorilor. În curând, Bruges 
devine centru de depozitare și de schimb 
de mărfuri, mai ales vestita stofă de 
Flandra, foarte prețuită.  Alături de 
comerț, au înflorit activitățile financiare. 
Cuvântul bursă își are originea din numele 
familiei Van der Burse, familie de 
comercianți  provenind din  Veneția ( 
della Borsa), care avea un han pe 
frontispiciul căruia se afla sculptată în 
piatră stema familiei, 3 pungi cu bani (it. 
borsa înseamnă geantă, pungă). Întîlnirile 
negustorilor, schimbul de mărfuri, 
tranzacționarea de metale prețioase (aur, 
argint, platină), de bani, de hârtii de 
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valoare  în acest loc din Bruges sunt 
atestate documentar începând din anul 
1309 și continuând până după secolul al 
XVI-lea.  

În secolul al XIV-lea, activau aici 

negustori și bancheri aparținând a  17  
națiuni diferite, dintre care un mare 
număr erau italieni, mai ales genovezi, 
venețieni, toscani. 
 

Rogier van der Weyden, Coborârea de pe Cruce, Madrid, Prado, 1433 – 1435 

  
Italienii au fost frapați de felul lor nou 

și inconfundabil  de evocare a realității, de  
reflectare a  luminii, epiderma  lucrurilor, 
peisajele lor lenticulare miraculoase, 
capacitatea lor de a sugera  grosimea și 
aproape textura  unui brocart, sclipirea 
unei pietre prețioase. Practic, nu există 
niciun mare centru artistic în Italia unde 
modelele flamande să nu pătrundă și să 
nu fie apreciate. „De la  Genova la Napoli, 
de la Ferrara la Florența, de la  Urbino și  
Pesaro la Roma, de la  Milano la Chieri, de 
la Pisa la  Lucca, de la Sicilia la Sardegna,  
pictorii și operele nordice sono presente 
și  admirate, lasă urme  și primesc, în mod 
natural, ceva în schimb“ 2. Un istoric al 

                                                 
2 ibid., p.6 

artei din secolul al XVI-lea (Giorgio 
Vasari) nota că „non c’era casa di calzolaio 
in città che non avesse un quadro 
fiammingo“ ( „nu era casă de cizmar în 
oraș care să nu aibă un tablou flamand“- 
trad. noastră, I. Gănguț). 
 
2. PICTURA ÎN ULEI  

outatea adusă de pictorii 
flamanzi era una de substanță 
și părea de mult timp 

așteptată. În vreme ce spiritul Renașterii 
se impune din se în ce mai evident la 
Florența și în toată peninsula, Nordul 
rămâne fidel tradiției goticului 
internațional. 

N 
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Hugo van der Goes, Tripticul Portinari, ulei pe lemn, 253 x 304 cm,Galleria degli Ufizzi 

  
Legile matematice ale perspectivei, 

secretele anatomice ale corpului omenesc, 
ba chiar și ruinele romane nu par să 
tulbure liniștea maeștrilor din Nord. În 
prezentarea lui Antonello da Messina, 
Giorgio Vasari vorbea de „bucuria de 
necrezut“ a pictorilor din toată Europa la 
apariția noii tehnici ; el mai evidențiază 
noutatea și importanța picturii în ulei,  pe 
care „ toți pictorii din lume o  doriseră de 
vreme îndelungată… vopselele căpătând o 
strălucire mult mai puternică, iar culorile 
devenind  atât de aprinse“3.  Sfârșitul 
Evului Mediu trezește parcă interesul 
pentru lumea reală. „Materialitatea, 
concretețea corpurilor nu mai poate fi 
ignorată, anatomia omului și a 
viețuitoarelor impune mutații decisive, 
profunzimea spațiului și incidența luminii  
asupra elementelor naturii de asemenea; 
ineditul acestei lumi reale, văzute și nu 
imaginate nu mai poate fi redat în 
tempera. Pictorii resimt acut nevoia unei 
tehnici noi: aceasta va fi pictura în ulei “4 . 

Această tehnică, de mult timp visată și 
așteptată, este resimțită ca o descoperire 
revoluționară, spectaculoasă, care aducea 
în plus față de tempera strălucirea 
culorilor, transparența și profunzimea 

                                                 
3 Giorgio Vasari, Viețile pictorilor, sculptorilor și 
arhitecților, vol.II, Ed. Meridiane, București, pp.26-
30. 
4 Liviu Lăzărescu, Pictura în ulei, Ed. Sigma Plus, 
Deva, 1996, p.10. 

lor, căldura, bogăția, intimitatea și 
vigoarea lor. Noua tehnică permitea 
reluarea lucrului la un tablou pe suprafață 
umedă sau uscată prin tehnica 
suprapunerii (it. tecnica della velatura), 
după un timp scurt sau după câțiva ani. În 
pictura flamandă asietăm la o adevărată 
revoluție privind  lumina –  caldă, 
vibrând intim în interioare  şi  fluidă, 
uşoară (aproape imaterială) şi 
transparentă din exterior, pătrunsă 
misterios prin ferestre sau înregistrată în 
depărtarea ecranelor filtrate – lumina, 
așadar, va fi cel mai important și frumos 
eveniment omagiat de artiştii Burgundiei 
în secolul lor de aur. 

 
3. MĂREȚIA ȘI LUXUL CASEI DE 
BURGUNDIA 

ucele Filip cel Bun și-a folosit 
averea și influența conform 
obiceiurile vremii pentru a servi 

politicii sale în relațiile cu Franța și Anglia, 
în primul rând, dar și cu toate statele 
europene. Îmbrăcămintea armatei sale și 
cea personală, splendoarea ceremoniilor 
pe care le organizează, produc efectul 
dorit: de a-și consolida  poziția de 
conducător  bogat și puternic.5 Cronicarii 

                                                 
5 Élise BANJENEC, « Une cour cousue d’or : les 
ornements précieux utilisés par le duc Philippe le 
Bon », in L’Habit fait-il le moine ?, Questes, Bulletin 
des Jeunes Chercheurs médiévistes, n° 25, avril 
2013, p. 45-64.  

D 
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vremii descriu amănunțit fastul și luxul 
veșmintelor ducelui care, doar ele valorau 
peste 100.000 de scuzi de aur.6 Diferitele 
daruri  făcute aristocraților europeni ai 
vremii se asociază idealului cavaleresc, la 
fel ca și  crearea  Ordinului Lâna  de Aur în  
1430, care a avut o notorietate ilustră în 
timpul vieții sale și chiar mult timp după 
moartea sa, spre a-i servi la afirmarea 
independenței sale politice în raporturile 
cu Franța și Anglia, dar și pentru 
pregătirea unei cruciade  pe care nu va 
reuși s-o realizeze niciodată.  Ordinul  
Lâna  de Aur  era o replică la Ordinul 
Jartierei creat  de Eduard al III-lea al 
Angliei în 1348,  în același  spirit al 
idealului curtenesc, legenda lui Iason și a 
Argonauților  în slujba binelui și al 
curajului fiind binecunoscută cavalerilor 
medievali. 

Pentru a evidenția măreția, luxul, 
fastul casei de Burgundia, este suficient să 
oferim câteva informații legate de nunta  
lui Filip cel Bun sau a fiului său, Carol 
Temerarul,  puse la dispoziție de cronicari 
ai vremii, unii prezenți la aceste  
ceremonii. 

După ce își pierde primele două soții, 
Filip cel Bun se însoară pentru a treia oară 
cu Isabella de Portugalia, o prințesă din 
casa regală a Angliei. Ea debarcă în portul 
Ecluse  în decembrie 1429, fiind în seama 
a 200 de doamne și domnișoare pe care 
ducele le-a selectat în vederea  constituirii  
propriei sale  Case spre  a-i asigura 
serviciile și bunăstarea. Philippe a sosit cu 
o flotă de 6 corăbii portugheze și o escortă 
de nobili aleși.  La Bruges, unde urmează 
să aibă loc nunta,  Nicolas Rolin, cancelar, 
consilier și om de încredere al Ducelui 
ajunsese încă din octombrie 1439 pentru 
a se putea ocupa personal de pregătorile 
de nuntă  în fruntea unui convoi 
extravagant format din cincisprezece 

                                                 
6 LA MARCHE O. (de), Mémoires d'Olivier de La 
Marche : maître d'hôtel et capitaine des gardes de 
Charles le Téméraire, Beaune H. et d’Arbaumont J. 
(éd.), Paris, Renouard, 1883-1888, vol I, p. 278. 
 

căruțe umplute cu tapiserii, o litieră de 
aur pentru mireasă,  douăzeci și trei de 
căruțe cu materiale pentru ceremonie, un 
atelaj încărcat cu  bijuterii și cincizeci de  
care cu  butoaiele de vin ales. Pentru 
această ocazie, ducele de Burgundia și-a 
redecorat și rearanjat  luxosul  palat. Cele 
mai frumoase tapiserii din Flandra 
decorau  marile săli și capela. Au fost 
așezate fântâni peste tot, din care curgeau  
vinul și apa de trandafir. Bucătăriile au 
fost echipate cu ustensile și  grătare  
suplimentare,  pentru nenumăratele feluri 
de mâncare ale sărbătorii nunții.  

Sâmbătă, 7 ianuarie 1430,  Filip cel 
Bun și Isabella de Aviz au fost cununați de 
către episcopul de Tournai, Jean de 
Thoisy. Mirele arăta minunat, îmbrăcat în 
veșmintele sale scumpe de catifea neagră, 
cu podoabele sale cele mai prețioase.  El  
afișa o frumusețe senină și patriciană. 
Duminică, 8 ianuarie, ducele și ducesa se 
îmbarcă spre Bruges, șase nave portu-
gheze îi escortează.  Și de parcă asta nu ar 
fi fost suficient, vasele erau de asemenea 
aur.  Sunt întâmpinați de delegațiile din 
Flandra și de cele ale „națiunilor”,  800 de 
comercianți , englezi, venețieni, genovezi 
sau florentini care aveau reprezentanțe 
deschise  în oraș.  Aclamată de mulțime, 
Isabelle s-a dus la palat în litiera sa de aur 
, însoțită de șambelanul  ducelui, domnul 
Roubaix, și de fratele său,  tînărul cavaler  
Don Ferrante, și de  cavalerii de onoare ai 
acestuia. Urmându-l, de-a lungul străzilor 
împodobite  de sărbătoare,  procesiunea 
invitaților, cavaleri viteji și doamne 
frumoase ajung  în fața palatului  ducal, 
unde,  la un semnal,șaptezeci și trei de 
trompete salută pe noua ducesă de 
Burgundia. 

În vârful scărilor, aceasta este 
așteptată de ducesa de Bedford, cumnata 
ei, care o ia de mână pentru a o duce la 
capela unde se va desfășura serviciul într-
o pompă și un lux nemaivăzute.  Isabella  
de Portugalia și Filip al III-lea de 
Burgundia  au în comun, printre altele,  
gustul  pentru ceremonial.  
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  Jan van Eyck,Madona Cancelarului Rolin,1435, ulei pe lemn, 66 × 62 cm, Paris, Louvre. 
 

Căsătoria lor inaugurează o eră de 
splendoare și opulență, reglementată de o 
etichetă precisă care va face Curtea de 
Burgundia un model de savoir-vivre 
european.  

Masa Ducelui, în acea zi, se transformă 
într-un monument al rafinamentului.  
Sunetul trompetelor  anunță intrarea 
multelor  și aleselor bucate . Mâncărurile 
sunt adevărate sculpturi cu personaje de 
basm sau din mitologie  purcei fripți,  zâne 
de zahăr, castele.  Invitații  admiră și gustă 
zecile de feluri condimentate cu 
scorțișoară și ghimbir, vinurile de  Beaune 
și Macon. Oaspeții participă la  momente 

excepționale. Și de parcă asta nu ar fi fost 
suficient, vasele mesenilor erau de 
asemenea din aur.  Doar cei privilegiați au 
fost invitați la acest eveniment 
regal. Festivitățile vor dura o săptămână 
întreagă, cu mai multe banchete, 
parade,turniruri, jocuri, baluri de neuitat.7 

În  1468, cu ocazia   paradei prilejuite 
de căsătoria fiului și urmașului său la 
conducerea Burgundiei , Carlo Temerarul 
(1433-1477),  erau prezenți  20 florentini 

                                                 
7 O. de la Marche, Mémoires, éd. Beaune et 
d’Arbaumont, Paris, 4, 1888 (Société de l’histoire 
de France), „Traictié des nopces de monseigneur 
le duc de Bourgoingne et de Brabant‟, p. 95-144. 
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(10 negustori  și  10 manufacturieri),  108 
negustori  genovezi , 108 germani  și 34 
spanioli.  La paradă erau prezenți doar cei 
mai de vază, pentru că era necesar  să 
dispună de cai, costume, podoabe și 
ornamente foarte scumpe, mulți erau 
veniți din ale orașe din Nordul Europei, 
inclusiv Londra.  

Olivier de la Marche (1425-1502), 
cronicar  și  om de  curte pe lângă  ducele  
de Burgundia, prezent la toate 
ceremoniile importante, povestește astfel: 
«Dopo venivano i Fiorentini, preceduti da 
sessanta portatori di torce vestiti di blu, ai 
quali seguivano quattro paggi uno dietro 
l’altro su quattro destrieri; i paggi 
indossavano vesti argentate e mantellette 
di velluto cremisi, mentre i cavalli 
avevano gualdrappe di satin bianco con i 
bordi di velluto blu. Alla testa dei 
mercanti fiorentini, in qualità di capo 
della loro nazione, sfilava Tommaso 
Portinari, vestito come i consiglieri del 
Signor Duca, perché consigliere anche lui. 
Seguivano cinque coppie di mercanti in 
abiti di satin nero ricamato, e poi dieci 
fattori in satin nero semplice; tutti 
avevano giustacuori cremisi. Chiudevano 
il corteo fiorentino 24 valletti a cavallo 
vestiti di blu», în traducere însemnând:  

 „După aceea veneau Florentinii, 
precedați de 60 de purtători de torțe,  
îmbrăcați în albastru, urmați de 4 paji, 
unul în spatele celuilalt, pe 4 armăsari; 
pajii purtau haine argintate și mantii de 
velură purpurie, în timp ce caii purtau 
valtrapuri de satin alb cu margini de 
catifea albastră. În fruntea negustorilor 
florentini, în calitate de conducător al 
nației lui, defila Tommaso Portinari, în 
straie de consilier al Ducelui. Urmau 5 
perechi de negustori în haine de satin 
negru cu broderii și apoi 10 șefi de 
ateliere în satin negru simplu; toți aveau 
cămăși purpurii. Închideau cortegiu 

florentin 24 de valeți călare, îmbrăcați în 
albastru“8. 

În timpul domniei  lui Filip al III-lea, 
Burgundia a atins apogeul prosperității și  
prestigiului său, devenind  un centru 
important al artelor cu influențe de 
substanță în întreaga Europă. Rolul de 
susținător al artiștilor, oamenilor de 
litere, de adevărat Mecena, este 
incontestabil. Remarcabilă este și 
preocuparea sa pentru îmbogățirea 
bibliotecii Casei de Burgundia, care a 
ajuns spre sfârșitul vieții sale la 900 de 
volume, cea mai frumoasă bibliotecă după 
cea a Vaticanului. 
 
4. ARTA „PRIMITIVILOR FLAMANZI‟ 

ub acest nume consacrat de 
istoricii artei de dată mai 
recentă, este cunoscută 

activitatea pictorilor din secolele XV ȘI 
XVI din zonele precizate mai sus. Prima 
generație a artei flamande este legată de 
Jan van Eyck, Rogier van der Weyden și  
Robert Campin. A doua generație este 
reprezentată de  Petrus Christus și 
Dieric Bouts, alături de alți pictori 
anonimi sau de mai mică importanță. 
Ultima generație se manifestă spre 
sfârșitul Quattrocento, printre numele 
cele mai importante numărându-se Hans 
Memling și  Hugo van der Goes. 
Primitivi flamanzi este un termen folosit 
pentru desemnarea pictorilor activi în 
secolele XV și XVI în partea meridională a 
Țărilor de Jos, în orașele înfloritoare ale 
zonei, Tournai, Bruxelles, Bruges, Gent și 
Anvers, care toate beneficiau de 
prosperitatea ducatului de Burgundia. Se 
consideră că această perioadă de 
activitate artistică intensă începe cu 
cariera pictorului Robert Campin (din 
Tournai) și a lui Jan Van Eyck și se 
continuă cam până la moartea lui Gerard 
David în 1523. 

                                                 
8 Francesco Guido Bruscoli, „Mercanti-banchieri 
fiorentini tra Londra e Bruges nel XV secolo“ în 
„Mercatura è arte“, Roma,  Viella, 2012,  pp. 11-44. 
 

S 
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Jan van Eyck, Madona canonicului Van der Paele, 1436, ulei pe lemn, 122 × 157 cm, Bruges 

 
Această perioadă evoluează în același 

timp cu Renașterea italiană, dar este 
văzută ca o mișcare artistică 
independentă de aceasta care. Creația  
Primitivilor flamanzi poate fi înțeleasă și 
ca un moment  final al moștenirii artistice 
medievale din nordul Europei de trecere 
de la Evul Mediu  spre Renaștere. De 
aceea Primitivii flamanzi sunt categorisiți 
atât ca pictori ai Renașterii (în formă 
incipientă),  cât și ca pictori ai stilulului  
gotic  internațional.O altă clasificare  se 
poate face după locul în care își au 
originea: Jan Van Eyck, Hans Memling și 
Gerard David (din orașul Bruges), Rogier 
Van der Weyden și Robert Campin (din   
Tournai), Dieric Bouts, Juste de Gand, 
Hugo Van der Goes (din Gent), Ieronimus 
Bosch și Pieter Breughel Bătrânul (din 
Anvers și Bruxelles). Subiectele 
tablourilor  sunt fie scene religioase, fie 
portrete, fie  subiecte mitologice. Picturile 
din această perioadă sunt executate în 
majoritatea lor pe lemn de stejar, fie ca 
panou unic, fie triptic sau poliptic 

Dezvoltarea acestei Școli este legată de 
influența ducilor de Burgundia  în toată 
Europa. Țările de Jos meridionale devin 
un centru politic și economic important, 
recunoscut prin produsele sale de lux, 
postavuri, tapiserii, obiecte de orfevrărie 
de mare preț. Picturile Primitivilor 
flamanzi au fost deseori vândute  în 
Germania și Italia , dar și în Anglia, Spania, 
Portugalia, prin neguțători și bancheri. 
Școala Primitivilor flamanzi a introdus în 
pictură o mare inovație, considerată o 
adevărată cotitură în istoria artei: ei au 
introdus pictura în ulei, prin 
perfecționarea noii tehnici realizate de Jan 
Van Eyck. Pictura în ulei permite 
obținerea unei purități și luminozități 
mult mai bune decât vechea tehnică a 
picturii cunoscute ca „pictura în tempera“, 
cu cele două variante tehnice ale sale:  una 
folosea dizolvarea pigmentului colorat în 
gălbenuș de ou, iar alta dizolva pigmentul 
în soluții apoase de clei de origine 
animală, sau clei de polizaharide („gumă 
arabică“ provenind din unele specii de 
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salcâm originare din Arabia). Tehnica 
tempera a fost dominantă înainte de 
apariția picturii în ulei. Ea are avantajul  
de a permite execuția unor lucrări de 
mare finețe, dar și dezavantajul de a se 
usca  repede, nepermițând  reluarea sau 
transformarea  unor  părți. Tehnica 
picturii în ulei oferă alte posibilități de 

exprimare  artistică. Geniul lui Jan Van 
Eyck se manifestă nu în inventarea ei 
(deși avea o minte născocitoarec, cum 
afirmă Vasari), ci în  perfecționarea ei, 
astfel încît a fost considerată o inovație 
răsunătoare, cu influențe în toată Europa, 
ba chiar  la nivel mondial.  

 
 

 
             Jan van Eyck, Soţii Arnolfini, 82 cm x 60 cm,  Londra, National Gallery 
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Katya KELARO 
 
 

Pilda Talanților 
 
 
Între gravura ,,Mâinilor rugătoare” de Albrecht Dűrer și mâna nenăscutului prunc ce-a 

mulțumit doctorului Joseph Bruner pentru naștere-Pilda talanților 
 

ând Cristos stând în mijlocul 
mulțimilor, cu ucenicii Săi luând 
notițe și pregătind pergamentului 

memoriei literele din ceară și iubire ale 
Evangheliei Vieții, a spus că ,,un om 
oarecare, plecând departe, și-a chemat 
slugile și le-a dat pe mână avuția sa” m-
am întrebat: ce stăpân lumesc și-ar 
împărți averea slugilor sale? Ce stăpân ar 
face parte din bucuria sa, din comoara sa, 
celor pe care-i plătește și răsplătește 
pentru munca lor? Hristos n-a spus că le-a 
plătit și nici n-a folosit verbul a răsplăti, ci 
a folosit construcția ,,le-a dat pe mână 
avuția sa”, adică moștenirea sa, i-a urcat la 
rangul de stăpâni, dincolo de plata pentru 
slujire, le-a lăsat în grijă și chivernisire 
cămara sa, vistieria sa lumească. Stăpânul 
din pildă dă dovadă de curaj, căci generos 
fusese prin iertarea datoriilor. Ce stăpân 
dă datornicilor săi cămara cu hrană, 
pământul cu roadă, cetatea, le 
încredințează spre înflorire și bunăstare 
casa, cu toate ale sale. Când samariteanul 
ceresc a plecat departe, a lăsat grădina 
raiului părintesc robilor săi, drept 
mângâiere pentru plecarea sa, în alinarea 
dorului de a fi departe lăsându-le 
amintire și talisman, giuvaier, le-a plătit în 
avans, știind în adânc că darul va 
înmuguri în mâinile pricepute și sub 
oblăduirea minților pricepute. Evanghelia 
împărțirii darurilor premerge și pune 
început bun împărțirii darurilor în ajun 
de Sfânt Nicolae, precum și darurilor 
primite la Nașterea Domnului, când toți 

am primit talantul Vieții în Sine. 
Chemarea slugilor de către stăpân arată 
că înainte de despărțire e ospățul 
împărțirii razelor moștenirii celui viu 
plecat între vii și lăsând via spre 
bunălucrare slugilor sale, lăsându-le casa 
și paharul vieții, fereastra speranței, 
covorul nuntirii, ajungând la talanții pe 
care îi lasă nu după cerință, ci după 
putere, nu după nevoință, ci după nevoire. 
Niciodată Dumnezeu nu dă fără a 
cunoaște putința omului de a înmulți 
talantul spre sporirea cămării cerești și a 
adevăratei moșteniri veșnice. Împărțind 
avuția sa îi face moștenitori, adică îi 
înfiază. Avuția sa cuprinde și învățătura 
adunată, bunurile spirituale, el nu 
îngroapă averea în cufere, nici n-o ia cu 
sine, nu o împarte străinilor, nu o 
risipește, nu o leagă de fundul mării, nici 
de rădăcinile putreziciunii, o dăruiește cu 
rațiune și iubire celor care l-au slujit. 
Plecând departe, stăpânul a dat darul ca o 
nuntire a trupului cu firea, cele cinci 
simțuri, cele cinci virtuți alese, și n-a lăsat 
poruncă, nici sfat, nici îndemn, nici 
sugestie, nu i-a îngreunat cu cuvânt, 
lăsând fiecăruia libertatea alegerii în 
folosirea talanților. 

Cel ce a primit cinci talanți primit-a 
degetele mâinii duhovnicești, lucrătoare 
în sporirea harului care a dat stăpânului 
la întoarcere alte cinci suflete, aduse la 
credință și lucrând via dumnezeiască. 
Iisus spune că după plecarea stăpânului, 
cel ce luase cinci talanți ,,a lucrat cu ei” și 

C 
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,,a câștigat alți cinci”. Mergând pe firul 
apei evanghelice, ajungem în pridvorul 
duminicii, la epistola a doua către 
Corinteni a sfântului Ap. Pavel 6, 1-10 
care vestește ,,fiind împreună lucrători cu 
Hristos , vă îndemn să nu primiți în zadar 
harul lui Dumnezeu”. Iată cel ce a luat 
cinci talanți, în numele stăpânului, cu 
puterea lui înmulțește, sporește, lucrând 
haric. Cum? ,,Îndată”. El nu așteaptă 
apropierea revenirii stăpânului, ci găsește 
bucurie în   a sluji înmulțind talantul, cu 
credință fără a aștepta răsplata, fără 
teamă, fără zăbavă, el știe că timpul se 
toarce din caierul vieții, el continuă să 
slujească de parcă stăpânul ar fi acasă, îl 
simte în chip nevăzut.  

Nikos Kazantzakis spunea că există 
trei feluri de suflete, trei rugi: ,,1.Doamne, 
sunt un arc în mâinile Tale, întinde-mă, 
căci altfel voi putrezi!2.Nu mă întinde 
prea tare, că mă voi rupe! 3. Întinde-mă 
cât poți de tare, și dacă mă voi rupe, cu 
atât mai rău!” dar tot el evocă un haiku ,,I-
am zis migdalului:  

Frate, vorbește-mi despre Dumnezeu,  

și migdalul a înflorit.” 

Octavian Paler mărturisea ,,o singură 
viață am avut, am distrus-o dar nu am 
risipit-o”. Stăpânul din pilda lui Iisus nu 
pune în brațele celui slab povara de a 
înmulți peste puterile lui cei cinci talanți, 
nici nu-l absolvă de crucea celui mai mare 
talant pe care-l primește prin nasterea sa 
orice om: Viața. Celui ce i se pare puțin un 
talant, vom afla că în vechime un talant 
care în latină e talentu, iar în greacă 
înseamnă scară, balanță, echivala cu o 
amforă plină de apă, având 26kg, intrând 
în el 6000 de drahme, talantul roman 
avea 34 kg, cel egiptean 27, iar talantul 
Noului Testament avea...58,9 kg, iar într-
un talant intrau 60 de mine, fiecare mina 
având 60 șekeli. 

Iisus nu spune să fi lăsat stăpânul pe 
cineva dintre slugi fără talant, chiar și 
celui neputincios și pruncului ce a trecut 

sub soare doar un ceas, în drumul dinspre 
rai spre rai, dar cât a trăit pruncul a luptat 
pentru fiecare respirație a vieții sale și va 
fi răsplătit pentru râvna cu care a purtat 
povara tainică a destinului său, din 
brațele Creatorului spre brațele milostive 
ale Fiului și a luptat cu puterea sfântului 
Duh. De aceea, eutanasia e masca unei 
lupte împotriva talantului primordial, 
fundamental, al vieții. A ajuta pe cineva să 
moară înseamnă a împinge în hăul 
suferințelor eterne un suflet care ar fi 
putut purta cununa de mucenic. A 
eutanasia înseamnă a îngropa talantul 
vieții, putrezind de vii de o parte și de alta 
a morții. Spitalul e altar dacă slujește 
viața, acolo unde moartea zâmbește cu 
ochi vicleni. De asta, avortul înseamnă a 
îngropa talantul sinelui și al celui ce ar fi 
putut să se nască, moștenind zece talanți 
și nu doar unul. Nu doar pruncul nu e 
lăsat să devină mugure, floare și rod, ci 
ucigând, ne îngropăm de vii pe noi înșine.  

Pilda talanților ne apropie de facerea 
lumii: cât a gătit Dumnezeu pământul 
până a suflat viață peste omul care n-a 
stat păpușă imobilă într-un univers 
neterminat, ci la nașterea lui toate ce 
trebuiau să-i slujească i-au gătit calea. 
Când a împărțit avuția, stăpânul a dat din 
belșug unora ca din a lor bogăție să 
umple, să întregească neputința altora. 
Talentul e ca și materia, zestrea și 
moștenirea, dar e și educația, talentul, 
vocația, harul. Unii au vocație de profesor, 
alții deprind meseria de zugrav, alții au 
vocația slujirii celor suferinzi, schiugiuiți 
de himere și duhuri flămânzi de iubire și 
sens și rațiune, însetați de lumină, vocația 
altora e de a coase mahrame pe care 
Hristos Își odihnește chipul însângerat 
spre Golgota, alții ne hrănesc cu miezul 
cald al liniștii din pâinea sufletului lor, ne 
cumințesc, ne întorc la credință, ne spală 
ochii de tină, alții au vocația sacrificiului 
și trăiesc în jurul cuvântului patrie, altele 
au vocația maternității, într-o lume care 
disprețuiește familia, unde căminul e 
talantul pe care îl vor îngropat încât la 
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întoarcere stăpânul să găsească pustiu și 
întuneric, într-o lume în care maternita-
tea e abordată ca o pedeapsă dar e de fapt 
o șansă, când suntem educați că ea e o 
întâmplare, nu o chemare dumnezeiască, 
ci un chin, fiind de fapt o vocație, o 
binecuvântare. În lumea în care stăpânul 
a lăsat avuția înfiaților ce vor a deveni 
călăi, talantul maternității adevărate e 
unul îngeresc, marianic, talantul ce șade la 
rădăcina arborelui genealogic al unei 
cetăți, împărății, e colona infinibilă a 
neamului omenesc, mama cu ale sale două 
brațe legănând în fiecare din noi un cer de 
speranțe, și a cărei mână ne-a corectat 
literele din caietul de teme, în timp ce 
fierbea mâncarea pe aragaz, pusese rufele 
la spălat și le-a întins la soare, făcuse 
curat în casă, citise o filă de acatist și 
împletea cu ochiuri largi un fular pentru o 
soră mai mare. Cea mai neînsemnată 
mamă e un giuvaier, iar Sfântul Ioan Gură 
de Aur spunea ,,dați-mi o mână de mame 
bune, adevărate creștine și vom schimba 
soarta neamului omenesc”, ,,nu este bun 
mai mare decât a fi prietenul lui 
Dumnezeu” căci ,,Lui nu-i trebuie potire 
de aur, ci suflete de aur”. Puțini știu 
povestea gravurii numite de glasul 
omenirii ,,Mâini în rugăciune” a lui 
Albrecht Dűrer 1471-1528, cel ce avea să 
devină un mare pictor, se născuse într-o 
familie cu 18 copii, iar el și fratele lui 
Albert, aveau darul picturii. Săraci, au 
hotărât să tragă la sorți cine va pleca să 
studieze pictura la academie și cine va 
merge patru ani la mină, să întrețină 
familia. Deși Albert era mai talentat, 
Albrecht a fost ales de sorți să plece la 
studii și în scurt timp a devenit un gravor 
renumit, la finele celor patru ani s-a întors 
după cum a promis, cu bani și onoare, în 
familie și și-a chemat fratele spre a-l 
trimite la studii, luându-i locul la mină. 
Dar Albert îi arată mâinile zdrobite de 
târnăcop și de pietrele care-i căzuseră 
peste mâini, dar și de artrita care îi 
atacase mâinile din cauza umezelii, 
nemaireușind să țină pensonul în mână. 

Și-a ridicat mâinile ca niște porumbei 
răniți, prinși de lava unui îngheț 
prematur, și care nu puteau să mai zboare 
decât în rugăciune, iar Albrecht a zugrăvit 
pentru eternitate talantul care i-a salvat 
talentul. În lumina ochilor noștri cele 
două mâini se înalță, asemeni unui cor de 
guri sărmane, cu grație și inocență, cu 
desenul silfid și marmorat al degetelor 
încă de copil. Imaginea nu surprinde 
tremurul, dar ne arată suferința și relieful 
îngroșat al venelor peste trestioara 
falangelor tinere, încât cele zece degete 
sunt lumânări care au ars pentru ca 
talentul să nu fie îngropat de sărăcie. Iată 
talantul generozității, al sacrificiului, 
iubirii, cât de atenți trebuie să fim cu cei 
care se jertfesc pentru ca noi să scoatem 
capul la lumină.  

O altă icoană a mâinii a fost surprinsă 
într-o sală de nașteri când, la o cezariană 
medicul a scos uterul cu tot cu copilul 
nenăscut, de 21 de săptămâni și, făcând o 
incizie pentru a-l scoate, fotograful a 
surprins momentul în care mâna 
pruncului nenăscut a ieșit din uter 
prinzând de deget cu putere mâna 
chirurgului care, pentru o clipă, a înghețat 
de emoție. Întâmplare? Hazard? Miracol! 
Fotografia mâinii care strange degetul 
doctorului Joseph Bruner a fost numită 
,,Mâna speranței”. 

Iată, ne spune evanghelia, cum cel ce a 
primit un talant, adică un mal, un talaz de 
înfruntat valurile vieții a săpat o groapă și 
a ascuns argintul stăpânului său. Din 
talant a rămas talaș, irosind lemnul anilor 
spre rumegușul irosirii, devenind tarat, 
însemnându-se cu semnul neputinței 
dobândite.  

Dialogul dintre cel nerecunoscător și 
stăpân e cutremurător. Cu îndrăzneală 
adamică, încearcă a da vina pe stăpân 
precum odinioară pe șarpe, neasumându-
și, nerecunoscându-și vina: ,,Doamne, te-
am știut că ești om aspru, care seceri de 
unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai 
împrăștiat.” Pentru prima dată, ca și în 
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cazul demonizatului din Ghenizaret, 
demonul din om recunoaște pe Dumnezeu 
spunând Doamne, iar apoi deși nu a făcut 
ascultare, recunoaște frumusețea gândirii 
dumnezeiești. El spune că aduni de unde 
nu ai împrăștiat, și nu de unde ai împărțit, 
recunoscând implicit o irosire a harului în 
cazul său, o împrăștiere, nu o împărțire. 
Iată că și cel ce nu ascultă și nu face voia 
Domnului e silit a recunoaște întru adevăr 
puterea Lui; e Cel ce împarte, dar nu Cel 
ce risipește, Cel ce nu împrăștie. În finalul 
evangheliei lui Matei 25, 35-36 Iisus își 
desface brațele ,,Veniți, binecuvântații 
Tatălui Meu”, iar evanghelia e relatată și 
de Luca 19, 1-11 aflând că Hristos a spus 
această pildă în casa vameșului Zaheu, în 
Ierihon, iar talantul e înlocuit de mina, 

altă unitate de măsură.,,Un om de neam 
mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și 
ia domnie și să se întoarcă. Iar stăpânul a 
chemat zece slugi și le-a dat câte o mină” 
iar unul a înzecit mina, altul a sporit de 
cinci ori mina, altul a învelit-o în ștergar, 
adică în giulgiu, pregătind-o de îngropare, 
apostolii au răspândit cuvântul viu lumii, 
iar poporul evreu i-a gătit giulgiul de 
îngropare. Dar, dacă omul plin de talent 
care își omoară menirea aduce cu 
moartea fără înviere, cel ce a lucrat haric 
vestind evanghelia va împărăți în veci. Cât 
despre cel ce primise doi talanți, primise 
talanții vederii cărora le-a mai adăugat un 
ochi, al conștiinței, ochiul duhovnicesc al 
păzirii lucrurilor sfinte acum și în veacul 
veacului.
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Petru SOLONARU 

 

Ascultarea  
Dez-gândurării...  
„La Steaua”   
        

 

 
minescu... percepe, vede și re-

vede, generalizează o coincidență 

a „Totului” cu farmecul „fragmentelor” 

sale... Icoana (Oglinda), Întregul... și 

imaginile (reflectările), părțile... într-o 

dramă cosmică a tetra-dimensiunii... 

Întrucât „Coasta”/partea se trezește când 

se întoarce la Matrice, aici și acum, la 

Simbol, la Oglindă așadar... Prin arta 

regală Inițiatul-Poet, Sacerdot (nu preot!) 

la Altarul Unității Totului, se adresează, 

iată, celor ce ascultă cu Ochiul Inimii, nu 

celor ce doar aud cu Urechea Minții și 

numește sacrul, adică adevărul hermesian 

că „ceea ce este sus este precum jos, spre 

a se împlini minunea”.... Corpusculul 

masculin apropiat de unda feminină și 

unda masculină alături de corpusculul 

feminin sunt, așadar, unime, sub „a lumii 

două fețe”... 

    Cum Spațiul și Timpul, „Ea și El” s-

au unit cândva, „în depărtări albastre”, 

sub decăderile vagi ale lui  illo tempore, în 

„Icoana Stelei”, determinând astfel 

coregrafia unui glosar de străluciri ce 

împărtășește o theometrie obârșială atât 

a proximității cât și a continuității, însă 

toate în Grădina Neînțelesului. Grație 

Unirii Primordiale (înmulțitoare!), 

„Spațiu-Timp” supraviețuiește neatins de 

divizare (împărțire!), adică în Prescrierea 

Oglinzii, în inseparabilitate. Chiar dacă 

„recipientul” (trupul!), lumea materială, 

dispare, „Conținutul” (suflet-spirit), 

drept lume imaterială, dăinuie... Într-

aceea comutata, pe ceruri, scară de 

lumină, arcuind tiparul întâlnirii cruciale, 

face ca actanții să nu mai distingă între 

cauza atracției dintâi a Centrului și 

efectul de azi al accelerării pe linia 

învârtitoare a Elipsei. 

    Ce revelează Poetul?... Că o 

armonioasă împletire a celor Doi prota-

goniști, ce s-au vădit ca puncte în 

Semicercul Splendorii, când în Akasha s-a 

scris contopirea lor, sub legea totuși a 

Unului, („Spațiul” și „Succesivitatea”, 

putem înțelege!) nu intră, niciodată și 

nicicum, în astâmpăr. Dar Enigma 

zăbovește... S-a întâmplat „semănatul” lor, 

iar acum se supun „culesului”, chemării 

sub har, întrucât s-au eliberat din temnița 

sistemului solar către Adânca Iluzie... Dar, 

E 
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atenție!... „Spațiul” și „Timpul” aici, în 

simultană unire, nu mai înseamnă dist-

anță, nu mai înseamnă durată...  

   Când un drum merge în „sus” și, în 

același timp și spre aceeași cauză, altul 

merge în „jos”, se revelează o cale, Calea!... 

Căci acela ce merge spre Miazănoapte va 

accede la Miazăzi, iar tot acela ce peregri-

nează la Apus va atinge Răsăritul...   

Întrucât, iată, raza „Stelei”, orbitând Fusul 

lui Ananke într-o spirală, deși este, nu mai 

poate fi văzută (o face Constrângerea!), 

iar, totodată, când ar fi să nu fie, ea, Elice a 

Hazardului, va re-ținti Vederea noastră, 

însă noi, „atunci și acolo”, vom fi uitat 

apurure că ființăm în necuntena Mișcare, 

neînțelegând „Cercul gravitațional” ce se 

tot voalează în Nemanifestare ca virtuali-

tate sfântă... „Icoana stelei ce-a murit/ 

Încet pe cer se suie:/ Era pe când nu s-

a zărit,/ Azi o vedem, și nu e”//... Un joc 

între Oglindă (fără raportare la ceva) și 

reflectare (imagine)... În nimic e ascuns 

Nimicul... Aceasta deoarece Gravitația ce 

a dispărut din manifestare, deci aceea 

care nu mai confirmă „greutatea” lucru-

rilor (reflexiilor), prisosește purure ca o 

„profundă chemare a Nimicului Latent, ca 

o Oglindă a Tăcerii, a Singularității... 

Imaginarul - nimic are determinări, 

„Nimicul deplin” (Latența!) este indeter-

minare...  

    Nedumerirea cu privire la esența 

Totalității apare prin schimbarea poziți-

ilor absolute a treității după încercarea de 

desprindere în Ea, El față de „Stea”, atunci 

când rotirea lor în Necondiționat scapă 

înțelegerii euclidiene, translând de la 

fenomenalitate la noumenalitate. De unde 

vine nebulozitatea?... Omul, contaminat de 

privelnicie, a dobândit prea lesne că 

reflexia, ca flux al Minții sale, este 

asemănarea Oglinzii sacre, nu doar o în-

chipuire, pierzând în felul acesta 

Amintirea akashaică... În loc să 

primească, prin golire, dez-gândurare, 

paharul atracției celeste (Oglinda - 

Oceanul!), el și-a umplut în neascultare 

cugetul cu imagini (valuri...). Și-a 

împovărat casa memoriei cu „auziri” 

numai, cu dorințe, gânduri, zgomote și 

emoții, făcându-se prizonier umbrelor, 

fără a căpăta Soarele centripetal al Inimii, 

acel „Soare de dincolo de soare”, ci numai 

razele centrifuge, o „realitate”, prin 

urmare, de plan secund...   

    Creatorul împlinește Geneza prin 

Sacra-i Geometrie, înfiorare de sine a 

Cuvântului... Măsura înșăși s-a abătut în 

măsurare... A vibrat, s-a repetat „ca 

vibrare” într-o absolută frecvență... 

Asemeni Lui, Poetul, pornind de la Eterul 

Dodecaedrului, sub Legea Corespon-

denței, inițiază Apele Icosaedrului poetic. 

Nu întâmplător se oprește la cele 120 

silabe ale Tetradei (de zece ori fețele 

Dodecaedrului spre hexageneza Icosae-

drului!). Ele au valoarea simbolică a celor 

12.000 de stadii ce ne despart (sau ne 

apropie!) de Cetatea Noului Ierusalim. 

Vezi Apocalipsa 21!... Așadar, Steaua 

vizată de Eminescu este Sirius!... Numărul 

stadiilor/ treptelor/ silabelor/ sunetelor 

stă ocultat în proporția magică: 120 : 108 

= 1,11111... Ce poartă noima prin „108” 

(Numărul lui Brahma!): Unitatea, 

Nimicul și Infinitul sunt în veșnica 

dăinuire a Unului: 1,11111... Unde 

Călătorul este tăcelnicul Dodecaedru 

siriusian... Iar cei ce sunt atinși de raza 

acestui „Soare de dincolo de soare” 
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(Sirius!) rămân într-o îmbrățișare de 

238.500.000 de ani lumești, timp necesar 

Sistemului nostru solar (dodecadic), aflat 

în Brațul Orion, să înconjoare Nordul 

Fusului Galaxiei Albe....  Recunoaștem: 

2,385 milioane kilometri are drept 

lungime/ lățime/ înălțime „Mireasa 

Cerului”... Totodată, aceste „120 silabe” = 

25920/216, unde „25920” are grația 

Anului Platon (și, ca diviziune,  reprezintă 

distanța de la noi până la Miezul Căii 

Lactee, iar pentru adevărații brâncușio-

logi, înseamnă „raza Pământului” la 

puterea a 3-a, la nivelul Paralelei de 

45,02º N, locul așezării „Căii Trezirii 

Omului”!), iar „216”, ca fragment, 

perpetuează înțelesul „Ciclului cosmic” 

(2.160.000.000 ani, după care Shiva 

distruge Universul, ca apoi Brahma să-l 

re-facă)... Și să nu uităm: „120 silabe” = 

16 x c x  79 x √10, unde vom distinge că 

„16” desemnează Sulful alchimic (diada 

qvadruplă!), „c” este viteza luminii în 

„lumina Vidului”, „79” este Aurul 

rasāyanei și „√10” încoronează rădăcina 

Tetraktysului... 

    Se cunoaște că înseși Simetria, drept 

o tăietură de aur a Diadei, creând o 

apropiere maximă între „Impuls” (spațiu-

cuantă) și „Poziție” (cadența-undă), a 

săvârșit în ascuns translarea de la 

incertitudine la certitudine, într-o laudă a 

Chemării. Deși frecvența existențială, la o 

mare depărtare, a scăzut, ea este com-

pensată, în schimb, de o intensă vibrație a 

Dorului, abisala și ademenitoarea 

chemare gravitațională... Căci Lumina 

stăruie a fi conexiunea fundamentală 

între El (corpusculul!), Ea (unduirea!) și 

Încovoierea Gravitației (ca îmbrățișare a 

Facerii). Ce prevestește unul, vibrează și 

în sufletul celuilalt, instantaneu, tăcerea 

unuia va fi în frecvența tăcerii celui de al 

doilea sub o arcadă a armoniei de nedes-

părțit (vezi inseparabilitatea cuantică!). 

De ce?... Pentru că, prin extinderea 

universală a arcului (spațiu-timp) sub 

nesfârșita clintire, se crează situația 

minunată de a se re-întâlni cândva, într-

un „acum și aici” al Neclintirii, chiar dacă 

pentru martorul stării s-ar înțelege că 

„atunci și acolo”... „Tot astfel când al 

nostru dor/ Pieri în noaptea-adâncă,/ 

Lumina stinsului amor/ Ne urmărește 

încă”... 

     „La Steaua”... De la o deducție a 

fenomenului și o generalizare inductivă, 

iată tranziția la prezumarea Întregului 

noumenal alături de o extragere a 

rădăcinii Diadei Unului, o derivare din 

metafizică a structurii gravitaționale a 

„spațiului-timp”. Ea, întâlnirea, exercită 

asfel o înrâurire asupra răspândirii 

luminii (ca timp transformat în spațiu și 

spațiu deslușit în timp) și, invers, lumina 

peregrinează prin spațiu-timp, iar spațiul-

timp colindă prin lumină în drumul fără 

de întoarcere. Odată cu Eminescu ne 

înseninăm, prin urmare, la vederea 

Quadriadei: Lumina, Spațiul, Consecuti-

vitatea, Gravitația... întrezărită într-o linie 

dreaptă a lui Ananke (axa galactică a 

Fusului!) de „curbură nulă” pe care se 

înfășoară coregrafia geometrică, divină a 

arcuirii elicoidei triadice: Klotho, Lachesis 

și Atropos. Unde Ananke  tăinuiește 

Neclintitul, iar rolurile celor trei moirae 

sunt, într-o comutație a necuntenului, dar 

simultan: Steaua, Ea, El... Metamorfozele... 

    Eminescu ființează drept al des-

prinderii dimensionale, al transcenderii, 
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al detașării... Deși se numără  al 

Deschisului, al cercului, el nu-i aparține 

acestuia, ancorat fiind de fundamentalul 

Punct. A-l înțelege presupune musai 

revelarea Centrului. Însă pentru aceasta 

nu-i suficientă Lumina, ci, mai ales, 

înțelepciunea gravitațională a Inimii 

(Pineala!). Nu trebuie căutat în miracole 

deci, în accidente ale firii, ci doar în 

simplitatea lucrurilor esențiale așezate 

anankeic, „aici și acum”, în jurul purului 

nimic, în osialitate... Rămâne, în 

consecință, al Căii, al Spiritului... ca stare. 

Este punctul de pe „i” la care toate ale 

Totului se întorc. Contrar însă, în neînțe-

legerea-i de către cohorta profanilor, El 

nu are decât să reprezinte pentru aceștia 

(„cei ce totdeauna știu că știu”) decât o 

vamă a neantului, fără, din nenoroc, nicio 

frecventare cosmică întru „locul fără de 

loc”. 

 Astfel Eminescu dezvăluie prin 

analogie că, deși în Întreg suntem așezați 

într-o „Curbură Zero”, ca atare Dreapta 

Linie a lui Ananke, în părți/elicoide 

suntem chiar „centrifugala-centripetie” a 

razei de flexiune a Gravitației, nedes-

părțiți în chemarea divină. Dar aceasta 

numai în trezire, mai bine zis: în 

frecvența mântuirii. Tangenta („interi-

oară”, de data aceasta!) a Necesității 

atinge o singură oară Elicea ființării –

„sferă al cărui centru este pretutindeni, și 

circumferința nicăieri” (sphaera cuius 

centrum ubique, circumferentia nullibi”, 

ne sugerează Cusanus. Însă acea atingere/ 

impresionare de „Dinăuntru” când este nu 

o vedem (căci trecem doar prezenți ca 

Absență), iar, când o vedem, nu (mai) 

este, (căci suntem absenți  în Prezență)...  

Prezent în Prezență este numai 

Gramaticianul ce ascultă Cuvântul 

Tăcerii, Poetul Trezirii!... 

Din fericire intuiția poetică, drept 

conștiință pură a sensului ființial,  nu 

repetă/ adună logicul, ci înmulțește 

regenerator Logosul... Iar aceasta pentru 

simplul motiv că „a intui și a fi sunt una”... 

4 martie 2020

 

     
 

Volume din seria de mare succes Luminătorii Timpului 
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Turba  
Philosophorum  
sau Adunarea înțelepților  
numita și cartea adevărului in artă și al treilea sinod pitagoreic 

 

ilosofi prin foc, așa își spuneau 
vechii alchimiști, care defineau 
alchimia ca fiind arta de a filosofa 

prin foc, cultivînd astfel o nouă alianță, cea 
dintre înțelepciune și foc. Și nu este vorba 
despre focul care arde sub athanor, ci 
despre focul asociat cu inflamabilitatea 
spiritului, este vorba despre focul-
principiu, teoretizat de primii filosofi greci 
alături de celelalte elemente prime, apă, 
aer și pămînt. Heraclit din Efes a fost 
filosoful grec, aristocrat și extravagant, 
care a considerat focul ca principiul 
material prim și unic al universului, un 
univers, în viziunea sa, într-o perpetuă 
devenire, într-un mobilism universal, în 
care nu ne scăldăm niciodată de două ori 
în aceeași apă a unui rîu. Despre foc 
Heraclit scrie în tratatul său Despre 
natură, focul care explică devenirea 
tuturor lucrurilor, focul despre care este 
vorba într-o frumoasă anecdotă plină de 
tîlc, relatată de Aristotel: se povestește că 
pe Heraclit veneau mulți străini să-l 
cunoască; într-una  din zile s-a apropiat de 
casa lui un grup de străini care, văzîndu-l 

încălzindu-se lîngă cămin, s-au sfiit să 
intre în casă; observîndu-le stinghereala, 
Heraclit le-a spus pe un ton prietenos: 
„intrați, se află zei și aici”. Heidegger 
apropie această întîmplare de un aforism 
al lui Heraclit, „Firea sa îi este omului 
daimon”, care vrea să spună că omul 
locuiește, în măsura în care este om, în 
apropierea zeului, vizitatorii lui Hearclit 
vrînd să trăiască un eveniment al gîndirii 
alături de el, de aceea locul comun, 
căminul, vatra de foc, la o primă vedere îi 
decepționează, ei așteptîndu-se  să-l vadă 
în altă lumină.  

Dar dacă această întîmplare s-a păstrat 
și povestit pîna astăzi, e pentru tîlcul său, 
anume că în preajma cuptorului „se află 
zei”. Întîmplarea povestită de Aristotel și 
reluată în timpurile noastre de Heidegger 
este despre sălașul omului, despre 
gîndirea care gîndește adevărul Ființei ca 
element originar al omului. Gîndirea se 
exprimă sub diverse înfățișări, atît la 
nivelul ideilor, cît și al formelor 
discursului. Una dintre formele discursului 
a fost dialogul, astăzi păstrată în memoria 

F 
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culturală mai ales prin celebrele dialoguri 
platoniciene care îi reunea, printre alții, 
pe: Socrate, Criton, Alcibiade, Gorgias, 
Cratylos, Theaitetos, Phaidros, Philebos 
sau Hermogenes. Sub forma dialogului au 
fost scrise și numeroase tratate de 
alchimie, printre acestea numărîndu-se și 
Turba Philosophorum sau Adunarea 
înțelepților numită și cartea adevărului în 
artă și al treilea sinod pitagoreic, tradusă 
din latină de Arthur Edward Waite. 
Această lucrare a fost recent editată și în 
limba română, în traducerea Gabrielei 
Nica, la Editura Herald, București, colecția 
„Quinta essentia”, 2019, 224 p. 

 

Arthur Edward Waite (1857-1942), s-a 
născut în S.U.A., dar a trăit în Anglia. A fost 
atras de ocultism, a fost membru în 
Hermetic Order of the Golden Down și 
în Societas Rosicrucian in Anglia. A 
intrat în conflict cu mulți confrați, printre 
ei fiind și William Buttler Yeats, în 1915 
fondînd un alt nucleu ocultist, Fellowship 
of the Rosy Cross. Este cunoscut si pentru 
crearea Rider-Waite Tarot. Preocupat de 

ocultism, misticism și esoterism, Arthur 
Edward Waite a publicat numeroase 
lucrări, dintre care amintim: The Book of 
Ceremonial Magic; The Holy Kabbalah; 
A new Encyclopedia of Freemasonry; 
The Hermetic Museum; Lives of 
Alchemystical Philosophers (apărută și 
în limba română, Alchimiștii de-a lungul 
secolelor, Editura Herald, 2019). Turba 
Philosophorum este un vechi tratat 
alchimic, scris în limba latină, datînd, 
probabil, de la sfîrșitul primului mileniu. 
Datarea și limba originală a scrierii 
alchimice sînt subiecte de controverse, dat 
fiind că alchimia a avut un parcurs și o 
răspîndire în care s-au împletit influențe 
egiptene, grecești și arabe, alchimia 
revenind în Europa după periplul prin 
Orientul Apropiat și Mijlociu. Arthur 
Edward Waite afirmă că versiunea pe care 
a tradus-o își are sursa în alchimia greacă, 
în sprijinul afirmației sale aducînd teoriile 
elaborate de Marcelin Berthelot, cunoscut 
chimist francez și cercetător al textelor 
alchimice antice și medievale. 

Turba Philosophorum pare a fi „un 
manuscris preluat dintr-un vechi codex, 
mai complet decît orice ediție publicată 
pînă acum”, este „un vechi tratat alchimic, 
tradus din latină, cuprinzînd principalele 
interpretări ale codexului mai scurt, 
paralele cu alchimiștii greci și explicații ale 
termenilor obscuri”, o „scriere a lui 
Arisleus”, născut din Pytagoras „maestru 
al înțelepților și conducător al Profeților”. 
Tratatul este redarea discuțiilor în cadrul 
unui sinod/sobor pitagoreic, în care 
discipolii sînt invitați să vorbească despre 
prețioasa Artă. Primul invitat a fost 
Iximidrus, un apărător al convingerii că 
unul dintre elementele primordiale este 
focul, dar care este stăpînit de aer, altfel 
flăcările ar distruge tot ceea ce are viață. 
Următorul vorbitor, Exumdrus, preia din 
discursul predecesorului importanța 
aerului. A treia cuvîntare îi aparține lui 
Anaxagoras, care vorbește despre 
densitatea pămîntului și despre apă, 

https://www.edituraherald.ro/carti/turba-philosophorum-sau-adunarea-inteleptilor-numita-si-cartea-adevarului-in-arta-si-al-treilea-sinod-pitagoreic-detail
https://www.edituraherald.ro/carti/turba-philosophorum-sau-adunarea-inteleptilor-numita-si-cartea-adevarului-in-arta-si-al-treilea-sinod-pitagoreic-detail
https://www.edituraherald.ro/carti/turba-philosophorum-sau-adunarea-inteleptilor-numita-si-cartea-adevarului-in-arta-si-al-treilea-sinod-pitagoreic-detail
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elementul mai puțin rarefiat decît aerul. 
Așadar patru scurte expozeuri despre cele 
patru elemente fundamentale ale naturii, 
pămîntul, apa, aerul și focul, care sînt 
ilustrate de Pandolfus prin alegoria oului, 
oul filosofic al alchimiștilor: „Coaja 
interioară foarte subțire este unită cu 
coaja exterioară, reprezentînd mediul 
separator între pămînt și apă, adică acel 
aer care desparte pămîntul de apă. 
Gălbenușul oului reprezintă focul, iar coaja 
ce conține gălbenușul corespunde celuilalt 
aer, care separă apa de foc. Ambele sînt 
însă același aer, adică acela care separă 
lucrurile reci, pămîntul de apă și apa de 
foc. Dar aerul de jos este mai dens decît 
aerul de sus, iar aerul de sus este mai 
rarefiat și mai subtil, fiind mai aproape de 
foc decît aerul de jos. Așadar, în ou există 
patru elemente: pămînt, apă, aer și foc. Dar 
în afara celor patru elemente, în mijlocul 
gălbenușului se află punctul Soarelui, iar 
acesta este puiul. În consecință, toți 
filosofii acestei arte minunate folosesc 
exemplul oului cînd își prezintă opera.”  

Toate dicționarele de simboluri 
prezintă oul ca un simbol universal, fiind 
prezent în toate marile tradiții spirituale 
ale omenirii. Tradiția alchimică a oului 
filosofic evidențiază ideea de germene al 
vieții spirituale, vatră a universului care 
închide în cochilia sa elementele vitale 
asemenea vasului ermetic care conține 
compostul operei. Oul conține în sine 
viața, printr-o lentă și naturală clocire 
apărînd puii, ființele vii, observații simple, 
elementare, dar care au stîrnit interesul 
alchimiștilor pentru simbolistica oului, 
materia primă unică avînd în sine 
elementul propriei dezvoltări. Cunoscutul 
alchimist Bernard le Trevisan și-a intitulat 
unul dintre tratate Traite de la nature de 
l’oeuf, iar Michel Maier în cunoscuta și 
enigmatica sa lucrare Atalanta fugiens. 
Emblemele filosofice ale secretelor 
naturii consacră Emblema a VIII-a oului 
(Ia oul și lovește-l cu o sabie de foc), 

epigrama care însoțește imaginea spunînd 
că  

Pe cer este o pasăre, cea mai îndrăzneață 
dintre toate, 

Al cărei ou îl vei căuta, fără să-ți pese de 
altceva. 

Un albuș înconjoară gălbenușul. Cu băgare 
de seamă, 

Atinge-l cu sabia înflăcărată (așa este-
obiceiul). 

Marte trebuie să vină în ajutorul lui Vulcan: 
el o să nască 

O pasăre ce va învinge și fierul, și focul 
deopotrivă. 

Sabia de foc care va ajuta puiul să 
părăsească cochilia amintește episodul 
mitologic al nașterii zeiței Atena, din capul 
lui Zeus, în urma loviturii de secure pe 
care i-o dă Hefaistos. 

În Atalanta fugiens, Michael Maier 
amintește, în Emblema a VIII-a, de Turba 
Philosophorum și de intervențiile lui 
Morfoleus si Moscus, doi dintre filosofii 
care participă la adunare. O adunare a 
diversității filosofilor și înțelesurilor 
asupra Naturii, un sinod despre lucrurile 
ascunse de la începutul lumii, și pentru a 
căror înțelegere este nevoie de iubirea de 
înțelepciune, de răbdare, pentru că 
înțelegerea vine din răbdare, rugăciune și 
din transformarea elementelor. Nici un 
filosof nu va revela vreodată focul secret și 
puterea agentului care operează toate 
mutațiile; cine nu va înțelege se va opri și 
se va ruga la Dumnezeu să-l lumineze, căci 
cunoașterea acestui mare secret este mai 
curînd un dar decît o lumină dobîndită 
prin forța rațiunii. Despre acestea ne 
învață Turba Philosophorum și nobila 
adunare a filosofilor. 

www.esoterica.ro, 15 noiembrie 2019 

http://www.esoterica.ro/
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Așteptarea 
Penelopei 

nul dintre cele mai cunoscute  
personaje ale mitologiei 
antichității elene este Ulise, a 

cărui viață nelipsită de peripeții și 
încercări a fost subiectul epopeii Odiseea, 
a lui Homer; încă din antichitate, Ulise a 
fost considerat de unele școli filosofice ca 
fiind modelul înțelepciunii și al virtuții: 
„Toate rătăcirile lui Ulise, dacă vrem să 
privim de aproape, nu sunt decât o vastă 
alegorie. Ulise este ca un instrument al 
tuturor virtuților pe care și l-a făurit 
Homer și de care se servește pentru a 
preda înțelepciunea: căci el detestă viciile 
care rod omenirea”, scria Heraclit din Efes. 
Peripețiile lui Ulise sunt grăitoare pentru 
concepția grecilor din vechime despre 
virtute; în rătăcirile sale pe mare, după ce 
este pradă furtunilor și valurilor mării 
timp de nouă zile, Ulise ajunge pe insula 
lui Calipso, cea care ascunde, nimfa care îi 
oferă găzduire, care l-a iubit și păstrat la 
ea timp de zece ani, după alte izvoare 
șapte ani sau chiar un an, intensitatea 
trăirii estompând cadrele strict temporale. 
Acolo Ulise întâlnește desfătarea, cade 
pradă asaltului lumii senzațiilor, plăcerii, 
dorințelor, pasiunii, deși în străfundul 
sufletului păstra dorința de a reveni în 
Itaca, acolo unde Penelopa țesea și 
destrăma așteptându-și iubitul soț, 
rătăcitor pe mare. Dar atracția pe care o 
exercita nimfa era prea puternică pentru 
ca Ulise să se desprindă de Calipso prin 
propria voință. Zeus l-a trimis pe Hermes, 
poruncindu-i lui Calipso să-l elibereze pe 
Ulise, să-l lase să plece, să-i dea lemn 
pentru a-și face o plută: „Ulise a avut multă 
greutate să se desprindă de nimfa 
cârlionțată pe lângă care existența avea 
oarecare dulceață”, notează Felix Buffiere.  

Complexitatea unei relații, a unei 
întâlniri, a unei conviețuiri poate fi un 
subiect de carte doar dacă aduce în 
discuție ambele personaje, dincolo de 
diferența de notorietate dintre personaje. 
Fără a coborî prea mult în timp, secolul al 
XX-lea oferă asupra subiectului amintit 
câteva exemple demne de interes. Unul 
dintre acestea, conviețuirea dintre Vera 
Nabokov și Vladimir Nabokov, a fost 
subiectul unei recente cărți semnate de 
Aurora Liiceanu. Autoarea revine asupra 
temei așteptării ca alegere voluntară a 
unei persoane în noua sa carte Așteptarea 
Penelopei, Iași, Polirom, „Seria de autor 
Liiceanu”, 2019, 200 p. O carte despre 
așteptători, despre trei femei: Penelopa, 
soția lui Ulise, Hadley, prima soție a lui 
Ernest Hemingway, și Eszter, eroina lui 
Sandor Marai, dar și trei bărbați, Gatsby al 
lui Fitzgerald, Ariza, din Dragoste în 
vremea holerei, și Donald Keene. O carte 
despre așteptare ca alegere voluntară, 
despre așteptători, după cum îi numește 
autoarea. Dar cine sunt acești 
așteptători? Sunt cei care „au ales să 
aștepte și, analizându-le viața interioară în 
timpul așteptării, comportamentul, mi-am 
dat seama că așteptarea este un proces 
complex, în care așteptătorul se confruntă, 
ca într-o aventură, cu obstacole: ezitări, 
neliniști, tentația de a renunța, descurajări, 
presiuni externe și tristețe. Uneori e plin 
de optimism și speranță. […] Așteptarea 
pare să fie o realitate rezistentă la trecerea 
timpului, care-l însoțește permanent pe 
așteptător, chiar dacă viața sa de toate 
zilele merge înainte, curge și acest lucru îi 
salvează mințile.” 

În rătăcirile sale pe mare, Ulise poartă 
în suflet dorul de Penelopa, de Itaca lăsată 
pentru a lupta în războiul troian, dar odată 
plecat trebuie să reziste cântecului dulce și 
chemărilor sirenelor: „Ulise lăudate, vino-
ncoace,/Oprește vasul să ne auzi 
cântarea,/Căci nu vâsli vreun om pe-aici 
cu vasul/Vreodată fără să ne-audă 
glasul/Ca mierea de plăcut din gura 

U 

https://www.polirom.ro/carti/-/carte/7075
https://www.polirom.ro/carti/-/carte/7075
https://www.polirom.ro/carti/-/carte/7075
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noastră./Și cum ne-aude, oricine se 
desfată.” Întâmplările lui Ulise au fost 
tălmăcite de gânditorii antici, cei mai mulți 
considerând mitul sirenelor ca ispită a 
„cunoștinței”. În vestita sa lucrare, 
Stromate, Clement Alexandrinul își 
îndemna contemporanii să ocolească 
„această insulă funestă, acoperită de 
oseminte și cadavre, unde cântă o 
frumoasă curtezană, plăcerea.” Ulise 
întruchipează condițiile înțelepciunii și 
idealul perfecțiunii, dar pentru aceasta a 
trebuit să suporte legarea strânsă de 
catarg, iar tovarășii să nu poată asculta 
suavul glas al sirenelor…Încercările, 
tentațiile nu îl abat pe Ulise de la gândul că 
locul său este în Itaca alături de Penelopa: 
„De la ea a plecat, ca dintr-o patrie pentru 
a ajunge acolo (șederea la Calipso) și 
trebuie să revină la ea, în afara căreia nu 
se află adevărata înțelepciune. Vom avea 
evidența că această filosofie este Penelopa, 
când vom vedea pânza rând pe rând țesută 
și desfăcută de ea”, scria Eustathius, care 
compara țesutul cu înlănțuirea 
silogismelor. De cele mai multe ori, 
Penelopa este privită ca exemplu de 
fidelitate, de așteptare, deși așteptarea nu 
este nici obligatorie, nici necesară; 
paradoxal, Penelopa este liberă, putând 
oricând să înceteze să-l aștepte pe Ulise. 
Țese și destramă pânza așteptându-l pe 
Ulise și pentru a respinge numeroșii 
pretendenți, refuzând să cadă pradă 
seducțiilor noutății și tentațiilor 
superficiale: „Penelopa perseverează, cu 
siguranță, dar perseverența sa nu este o 
constanță mediocră care s-ar supune unei 
reguli: ea ocrotește iubirea sa în esența ei 
primă; ea face din patul său conjugal 
spațiul unei întâlniri iubitoare. Ea este 
răbdătoare, sigur, dar nu se închide într-o 
fixitate statică și prozaică”, scrie Michela 
Marzano. Despre Penelopa și așteptările 
sale s-a scris mult, deși nu tot atât de mult 
pe cât s-a scris despre rătăcirile lui Ulise. 
Acum, în plin avânt feminist, se scrie mai 
mult despre Penelopa, iar Aurora Liiceanu 
amintește scrierile lui Margaret Atwood 

sau Ludmila Ulițkaia. Penelopa nu mai 
apare doar ca soție așteptătoare, ci și ca 
femeie care a răspuns avansurilor unor 
pretendenți, deși nimeni nu a adus în 
discuție fidelitatea ei, fidelitatea aflată la 
întretăierea drumurilor între iubire și 
dorință, între tentație și încredere, între 
ispită și refuz. Dar despre fidelitate trebuie 
vorbit în spațiul în care se regăsesc ambii 
parteneri fără a renunța la propria 
autonomie, un spațiu al ospitalității sinelui 
și al primirii propriilor lipsuri, un spațiu 
de locuit, nu o stare înțepenită, ci un 
interval care oferă fiecăruia posibilitatea 
să fie viu și doritor. 

 

Aurora Liiceanu scrie despre 
așteptarea îndelungată, despre prezența 
absenței, despre așteptări de 100 de zile, 
de douăzeci de ani, de cinci ani, de 51 de 
ani, 9 luni și 4 zile…Scrie despre 
tumultuoasa viață a lui Lou Andreas-
Salomé, căsătorită cu Friedrich Carl 
Andreas, dar o căsătorie castă, „presărată 
cu multiple relații extraconjugale ale ei, ea 
fiind o aventurieră intelectuală mondenă”, 
iubită, muză și parteneră a unor bărbați 
celebri, ca Nietzsche, Freud, Rilke sau 
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Wagner. Scrie despre Fermina Daza și 
Florentino Ariza, personajele lui Gabriel 
Garcia Marquez, despre iubiri ocazionale 
și multe femei în pat, dar doar una în 
suflet, despre așteptarea care nu poate să 
nu te ducă cu gândul la timp, la răbdarea 
ca pasiune pentru durata consimțită: 
„Trecutul, prezentul și viitorul sunt 
constructe ale minții umane pentru a 
ordona și simplifica lumea în care trăim, 
dar și pentru a înțelege viața. Timpul 
cosmic este același pentru oricine, dar 
timpul uman diferă de la om la om. 
Raportarea la timp, felul în care timpul 
modelează memoria și identitatea sunt 
realități ale interiorității, ele se 
construiesc în peisaje temporale proprii 
fiecărei persoane. Sunt rezultatul 
experienței individuale, subiective, a 
timpului”, scrie Aurora Liiceanu. A înțelege 
condiția umană înseamnă înainte de toate 
a reflecta asupra timpului, asupra timpului 
nașterii, al maturității și al morții. Ființa 

umană nu ajunge la ea însăși decât cu 
prețul efortului și al așteptării, al uceniciei 
și al repetiției pentru a atinge bucuria ca 
astăzi să fie mai departe decât ieri. De-a 
lungul acestui lung drum al existenței, 
omul cunoaște momente în care clipa este 
trăită pentru ea însăși, dincolo de nostalgii 
și regrete, speranțe și neliniști. Cezanne 
spunea ca pictorul pentru a prinde clipa 
trecătoare în deplina sa intensitate, 
trebuie să uite totul. A prețui răbdarea nu 
înseamnă a priva omul de frumoasa 
aptitudine de a trăi clipa, prezentul. Dacă 
omul pierde sensul răbdării el nu mai știe 
să trăiască timpul celuilalt, căci trăirea 
fiecăruia se modulează într-un chip 
particular, după temporalitatea fiecăruia. 
Doar veghetorii vor percepe aurora pentru 
că știu că nu sunt singuri… 

www.esoterica.ro, 3 decembrie 2019

 

  Londra 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Behold, the day is coming 
 

19Căci, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei mândri și cei 
care săvârșesc nelegiuire vor fi ca pleava. Îi va arde ziua care vine, zice 

Domnul Sabaót, încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură. 20Dar 
pentru voi, cei care vă temeți de numele meu, va străluci soarele dreptății, 

iar vindecarea va [veni] pe aripile sale.   
Cartea Profetului Malahia 19, 20 - Vechiul Testament 

 
(continuare din p. 227) 

oi începe această prelegere rea-
mintind interesul meu referitor la 
tainele pe care le-am subliniat în 

primele intervenții științifico – mistice, 
subiecte fascinante discutate drept 
interpretări esoterice ale civilizațiilor 
înregistrate în memoria omenirii și prin 
certe artefacte, acum relatând ceea ce am 
găsit în Ultimate frontier9 și anume despre 
prezența unei civilizații magnifice care 
odinioară a înflorit pe continentul lemu-
rian scufundat în Oceanul Pacific și despre 
misterele existenței umane cu sau fără 
intervenția lumilor exterioare pământului 
dedicate ridicării întregii omeniri; ele 
marchează începutul unei perioade pe 
care o cunoaștem, aceea a civilizației 
actuale. Chiar dacă  legendele se îmbină cu 
o presupusă realitate, totul sugerează că 
acel continent a existat fără dubii. Potrivit 
învățăturilor rosicruciene, scufundarea sa 
s'a datorat unei schimbări a polilor Terrei. 
Științific se afirmă că o schimbare a 
polului poate să apară numai din interac-
țiunea cu un câmp magnetic al unui corp 
planetar care trece prin apropierea 
noastră, cum ar fi fost mitologicul Nibiru. 
Rosicrucienii și francmasonii au dobândit 
cunoștințe vechi despre acest intrus 
ceresc și fiecare frăție dă indicii 
cutremurătoare despre un astfel de 
eveniment, repetat și cu Atlantida ori 

                                                 
9 Eklal Kueshana, The Ultimate Frontier, 1963 

potopul biblic. Se vorbește, de asemenea, 
despre un "satelit întunecat" și o "stea 
aprinsă"10. Sunt, așadar, dator să reamin-
tesc că unul din marii suporteri ai existen-
ței misteriosului continent cunoscut sub 
numele de Mu11 a fost James Churchward, 
un anglo-american care și-a petrecut o 
mare parte din viața sa în India, unde a 
fost inițiat în esoterismul oriental, unde i 
s'au prezentat table antice aflate într'o 
mănăstire tibetană, existentă de mii de ani 
și pe care le-a descries în cărțile sale 
dezvăluite și de noi în ample prelegeri. "În 
anul 1900, la Dunhuang, un mic oraș aflat 
la granița din nordul Tibetului, un călugăr 
taoist a găsit o bibliotecă ascunsă într-o 
stâncă plină cu peșteri. În secolul al 
unsprezecelea, încăperea fusese zidită cu 
cărămizi, ca să nu mai cadă în mâinile 
barbarilor invadatori. Timp de opt sute de 
ani, cărțile rămăseseră acolo, păstrate de 
aerul uscat și menținute în stare excelentă. 
Apoi, faimosul explorator și arheolog Sir 
Aurel Stein a trecut prin Dunhuang în 1907 
și i-a convins pe călugări să'i permită să 
vadă comoara, care  era încă ținută în 
peștera secretă"…"A găsit texte budiste în 
multe limbi - chineză, tibetană, sanscrită - 
și în unele limbi necunoscute! Cât de vechi 
au fost aceste texte este imposibil de spus, 

                                                 
10 Andy Lloyd, Aphelion in 1881 & Freemasonry, 2001-
2003 
11 David Hatcher Childress, Lost Cities of Ancient 
Lemuria & the Pacific,1988 

V 
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dar probabil au fost deja copiate de mai 
multe ori față de texte anterioare lor. 
Originalele ar fi putut fi scrise sute și 
poate chiar mii de ani în urmă. Uimitor, 
unul dintre aceste manuscrise avea 
fragmente ale unei hărți antice care 
descria părți ale unui continent în Oceanul 
Pacific! " 

Când un reprezentant chinez al frăției 
rosicruciene a vizitat Fraternitatea 
Rosicruciană din San Jose, California, a 
adus împreună cu el un manuscris, ce 
fusese ținut într'o arhivă asiatică secretă 
de mii de ani, al faraonului egiptean 
Akhnaton, fondatorul istoric al monoteis-
mului, publicat în traducere, și care atestă 
astfel cunoștințele rosicrucienilor, cei care 
au acces și la un număr de biblioteci 
cuprinzând vechile mistere egiptene, de 
care nu fusese străin Moise, originale din 
continentul scufundat12, texte care au stat 
la baza instituirii școlii Marii Frății Albe13. 
Această gândire o întâlnim și la filosoful 
chinez Lao Tzu în Tao Te Ching. 
Continentul cuprindea și Australia, Noua 
Zeelandă, Filipinele, Oceania, vestul 
Americii de nord, Imperiul Soarelui care a 
existat cca. 52000 ani. Dacă e să raportăm 
perioada la civilizația noastră de 
aproximativ 2500 ani cu știința și 
tehnologia cât de cât rudimentară față de 
perfecțiunea celei relatate știm că nu 
determinăm decât amintirea aceea ce a 
fost în urmă cu 26000 ani în urmă. 
“Civilizația Mukuliană (Mu) a supraviețuit 
anterior mai multor schimbări ale polilor, 
construind structurile sale din blocuri de 
piatră gigantice, montate împreună în 
structuri proiectate să dureze zeci de mii 
de ani. Deoarece zona Insulelor Hawaii era 
unul dintre punctele importante în care au 
avut loc (astfel de evenimente) la fiecare 
douăsprezece mii de ani, cetățenii 
Imperiului au fost în general cruțați de 
distrugerea masivă care are loc de obicei 
într'un astfel de eveniment ", spun 

                                                 
12 Unto Thee I Grant, AMORC, 1931 
13 Greg Jenner, Theosophy and the Dark Star, care afirmă 
că aceste teorii a stat la baza gândirii Helenei Blavatsky 

rosicrucienii în scrierile lor. Lemurienii 
erau între doisprezece și cincisprezece 
metri înălțime. Fețele lor erau plane, cu 
excepția unui bot aflat în proeminență, și 
nu aveau frunte, iar ochii lor erau atât de 
largi încât puteau vedea atât lateral, cât și 
înainte.14 Von Daniken relatează o serie de 
legend, de pe o mică insulă din mijlocul 
Pacificului numită Nauru, care povestesc 
despre zei venind de pe cer, unul dintre 
aceștia numit Nareau al cărui mormânt de 
piatră are 5,3 metri15. El relatează legenda 
locală despre doi giganți, aparent frați, 
care erau de două ori mai mari decât 
bărbații normali și puteau ridica pietre 
masive pe care insularii, de frică i-au 
îmbătat cu vin de palmier și i-au omorât, 
fiind îngropați în gropi acoperite cu 
pietre. Astfel a văzut amprentele tălpilor 
lor în piatră vulcanică, de două ori mai 
mari decât piciorul unei persoane 
deosebit de înalte, cu degetele de la 
picioare (șase la număr) și călcâile 
conturate distinct, rotunjite și curbate ca o 
amprentă normală. Numeroase alte 
relatări din documentele rosicruciene 
afirmă că multe alte amprente se pot 
datora supraviețuitorilor cu puțin timp 
înainte sau după scufundarea finală, care 
au mers pe lava ce urma să devina insulele 
Kiribati în urmă cu 24000 de ani, alături 
de animale cum ar fi o specie de elefanți. 
Chiar și în apropiere de Crittenden, 
Arizona, în 1891, muncitorii care excavau 
pentru o clădire au descoperit un imens 
sarcofag de piatră la 8 metri adâncime 
care cuprindea o mumie de gigant, o ființă 
umană cu o înălțime mai mare de 12 
metri, după deschidere transformându-se 
în pulbere. Să nu uităm că s'au descoperit 
și în Siberia ori chiar la noi astfel de 
schelete gigantice, multe fiind ascunse 
privirii și cunoașterii contemporanilor în 
scopul unui control al paradigmei actuale 
a istoriei și manipularii antropologiei. În 
concluzie giganții au călătorit în întreaga 

                                                 
14 W. Scott-Elliot, Povestea Atlantidei și Lemuria 
pierdută, 1896 
15 Von Daniken, Pathways to the Gods,1982  
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lume, în interiorul și deasupra Pământu-
lui, dovezi fiind și statuile gigante de pe 
insulele Pacificului (Insula Paștelui, 
Hawaii), dovezi ale rasei lemuriene uria-
șe16. Imaginea lor antropomorfă, aspectul 
facial se aseamănă cu artefactele din Peru 
ori Indochina, pe care le-a văzut și a căror 
similitudine am remarcat-o personal în 
călătoriile mele din America de sud, în 
Pacific, Noua Zeelandă și Campucha. Câte 
dintre simbolurile înscrise în cartea 
universală a omenirii nu se regăsesc în 
vechile civilizații succesive...  

Simbolul înseamnă un semn, obiect, 
imagine etc care reprezintă indirect (în 
mod convențional sau în virtutea unei 
corespondențe analoge) un obiect, o ființă, 
o noțiune, o idee, o însușire, un sentiment. 
Cu toate că această definiție pare rezo-
nabilă pentru profani, pentru cei care 
utilizează simbolurile ele sunt chei cu care 
pot fi deschise porțile anumitor dimen-
siuni spirituale și însemnate energii, 
reprezentând interfața lumii fizice cu cea 
astrală. În India, Mesopotamia ori Egipt, 
obeliscul, acel pilon înalt, cu patru laturi 
care se îngustează la vârf sub forma unei 
piramide reprezenta energia masculină, 
azi fiind întâlnit atțt în lumea creștină cât 
și în cea musulmană, budistă etc. Atât 
svastica, cât și crucea, pecetea lui Solomon 
sau steaua lui David, alături de însemnele 
cercului, triunghiului ori pătratului apar 
încă din artefactele imperiului Mu. 
Svastica era folosită în urmă cu 4.000-
10.000 de ani în Valea Indusului ca o 
protecție divină, reprezentând razele soa-
relui benefic,  dar o întâlnim și în cultura 
Cucuteni, de acum 7.000 de ani! Înainte ca 
religia creștină să adopte ca emblemă 
crucea, ea a fost simbolul Zeului Soare Ra, 
însemnând uniunea perfectă dintre 
energia masculină și cea feminină (crucea 
cu brațele egale). Dacă ne amintim că cel 
care a adoptat acest simbol, împăratul 
Constantin cel Mare, fusese Marele Preot 

                                                 
16 Harold Wilkins, Mysteries of Ancient South America, 
1946 

al cultului Mitraic Sol Invinctus, realizăm 
că nu există nicio așa-zisă coincidență.  

Deși hexagrama este astăzi simbolul 
primar al statului Israel, templele indiene, 
datând cu mii de ani înaintea lui Cristos 
aveau reprezentate hexagrame (unele 
alături de svastici), utilizate și azi în 
mandale (simbolul ritualic ce reprezintă 
Universul). În Cartea tibetană a morților 
există imagini cu svastici desenate în 
interiorul unei hexagrame, care simboli-
zează forța creatoare a Universului. 
Pentagrama este o stea cu 5 colțuri, 
realizată din 5 linii drepte. Deși lumea 
modernă o asociază cu venerarea diavolu-
lui, pentagrama se întâlnește pretutindeni 
în istoria umanității și nu a fost niciodată 
asociată cu forțele răului. Cea mai veche 
atestare a acestui simbol este cea din jurul 
anului 3.500 î.e.n., din orașul Ur, în vechea 
Mesopotamie. Reprezenta puterea impe-
rială și cu acest sens s‛a răspândit ulterior 
în restul lumii. În Sumer, cele 5 puncte ale 
pentagramei erau legate de cele 5 planete 
cunoscute, iar grecii din vremea lui 
Pitagora afirmau că este o perfecțiune 
matematică și chiar cheia către o cunoaș-
tere superioară. Pentagrama este un 
simbol precreștin, asociat venerării 
naturii. Este reprezentativă pentru compo-
nenta feminină a lucrurilor, un concept 
numit în religii „femininul sacru”. 
Pentagrama inversată, cu un cap de țap în 
interior (Baphomet), căruia i se închinau 
cavalerii templieri, este un simbol folosit 
în timpurile moderne de către sataniști. Pe 
lângă simbolurile cu tentă masculină ce 
venerează soarele, luna crescătoare împo-
dobește steagurile unor națiuni pentru a 
simboliza credința islamică. Luna crescă-
toare este unul dintre cele mai vechi 
simboluri ale umanității, reprezentând 
însă aspectul feminin al vieții, venerat sub 
forma zeiței grecești Artemis, al cărei cap 
era întotdeauna înconjurat de o lună 
crescătoare. În timpul Imperiului Roman, 
același simbol a însoțit-o pe Diana, zeița 
vânătorii și a Lunii, despre care se spune 
că proteja fecioarele. 
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Ochiul lui Horus, sau ochiul atotvă-
zător, aflat deasupra intrării a numeroase 
biserici creștine, este un simbol antic 
egiptean, de protecție și putere regală. 
Acest simbol sacru se regăsește pe 
aproape toate operele lor de artă. Era 
considerat o sursă de fluid magic, ochiul-
lumină purificator. Americanii spun că 
faimosul ochi de pe bancnota de 1 dolar a 
Statelor Unite reprezintă ochiul lui 
Dumnezeu, veghind asupra teritoriului 
țării. Masonii spun că utilizează acest 
simbol pentru a-și reaminti că faptele și 
gândurile lor sunt tot timpul vegheate de 
Marele Arhitect al Universului. Egiptenii l-
au înfățișat pe Horus, zeul protector al 
țării lor, cu un singur ochi, înconjurat de 
raze de soare, în timp ce în budism, „ochiul 
lui Dumnezeu” înseamnă porțiunea 
deschisă din vârful piramidei, poarta 
Soarelui, care este conștiința divinității. 
Hamsa este un simbol utilizat în 
producerea de amulete, obiecte de decor 
sau bijuterii. Musulmanii o numesc „mâna 
Fatimei”, iar creștinii, „mâna Fecioarei 
Maria”. Reprezintă o palmă deschisă, în 
mijlocul căreia se găsește un ochi (evreii 
înlocuiesc uneori ochiul cu Steaua lui 
David). „Hamsa” în limba arabă înseamnă 
„cinci”, după numărul degetelor de la 
mână. Sub formă de amuletă, este folosită 
ca protecție împotriva deochiului. 
Simbolul mâinii deschise a fost folosit în 
mai multe culturi vechi. În budism 
înseamnă a transmite învățături, în timp 
ce în hinduism, palma deschisă cu degetele 
în jos semnifică „a dărui”. 

Un alt simbol este peștele, ce 
reprezintă elementul apă. În mitologia 
indiană, el este călărit de Varuna și asociat 
cu nașterea sau restaurarea ciclică. Peștele 
este unul dintre avatarurile lui Vishnu, 
care-l salvează de la potop pe Manu, 
legiuitorul ciclului actual; tot peștele îi 
înmânează apoi Vedele, dezvăluindu-i 
știința sacră. În China, peștele este 
simbolul norocului, dar și al fecundității, 
datorită uluitoarei sale capacități de a se 
reproduce. În islamism, peștele este 

asociat tot cu ideea de fertilitate, fiind 
legat și de cea de prosperitate. În icono-
grafia popoarelor indo-europene, peștele 
este simbolul înțelepciunii, trăind în 
adâncurile insondabile ale creației, fiind 
un purtător de mistere. Dar poate cel mai 
elevat simbol esoteric al peștelui, 
reprezentat prin două arcuri ce se 
intersectează, este acela de Salvator sau 
Mântuitor, pe care este fundamentată 
religia creștină, simbolul fiind inițial 
folosit de creștini ca un semn secret de 
identificare, pentru a evita persecuțiile. În 
grădina Raiului, Lucifer ori Lilith, au luat 
legendara formă de șarpe, strecurându-se 
pe lângă pomul cunoașterii și îndemnând-
o pe Eva să muște din fructul oprit de 
Dumnezeu. Aceasta, la rândul ei, l-a 
convins pe Adam să facă același lucru și, ca 
urmare, au fost alungați din Paradis. Însă 
înainte ca Vechiul Testament și Tora să 
demonizeze șarpele pentru totdeauna, 
acesta era un simbol sacru în religiile 
gnostice, semnificând înțelepciune. Gnosti-
cismul a împrumutat de la hinduism 
conceptul de energie kundalini. În 
hinduism există credința că cei doi nervi 
de la baza coloanei vertebrale pot oferi 
experiența iluminării. Cea mai recentă 
reprezentare a doi șerpi încolăciți este cea 
a ADN-ului uman, oglindind simbolul 
sumerian similar. Un al simbol modern al 
șerpilor încolăciți în jurul unui baston 
înaripat este caduceul. În antichitate, era 
un simbol al comerțului, asociat zeului 
Hermes, mesagerul zeilor. Caduceul este 
folosit în America de Nord ca simbol al 
medicinii, în timp ce simbolul european, 
tradițional, este „toiagul lui Esculap”, cu un 
singur șarpe și fără aripi. Despre 
simbolurile continentului Mu am mai 
vorbit în alte prelegeri. 

ADN-ul are un bagaj informațional 
cromozomial imens din care doar trei la 
sută este specific omului, iar din acestea 
65% este comun cu celelalte viețuitoare 
ale Terrei. Restul? Origine necunoscută 
extraterrestră. Cei patruzeci și șase de 
cromozomi interconectați coordonează 
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întreaga activitate a corpului fiziv uman. 
Cercetătorii contemporani afirmă ca la 
aceste două șiruri se mai adaugă zece 
perechi asociate sufletului ce se asociază 
funcțional celor vizibili, materiali. O viață 
de om, un ciclu uranian sau trei saturniene 
ori șapte jupiteriene, iată ce poate azi oferi 
corpul uman. Dar sufletul? Dacă el, 
monadele lumii invizibile sunt cu 
miliardele, unele au probabil miliarde de 
ani ca vârstă. Altele sunt tinere. Celulele 
terestre se divid, se înmulțesc unisexual 
sau ca entități viețuitoare bisexual. 
Sufletele cum se divid, care le este evoluția 
între o reîncarnare și alta? Există 
într‛adevăr un ciclu al acestor 
metemsihoze, transmigrații sub un cod de 
legi divine? Merg prea departe cu 
întrebările... 

Dar tu, cititorule, știi că Marele 
Maestru Hermes Trismegistus a scris 
despre venirea Potopului și a ordonat ca 
întreaga înțelepciune a anticilor să fie 
adăpostită în marile piramide de pe tot 
cuprinsul globului17. După acesta, maeștrii 
supraviețuitori au adus sămânța civiliza-
ției către ceea ce istoria mai recentă și 
oficială recunoaște și insistă a fi zorii 
omenirii!? 

                                                 
17 Muhamad Al Makrizi (1364-1442), Khitat, o culegere 
de texte ale vechilor copți, tradusă în limba franceză de 
Urbain Bouriant ca descriere topographică și istorică a 
Egiptului (Paris, 1895-1900) 
 

 
Paris 
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Quinta Essentia 
 

God, your Father, sends the sun to shine upon you. God, your Father, can also 
send the sun to burn you. A second sun lies out in your atmosphere,the Ball of 

Redemption. I repeat, My children, it is not a myth, nor a story; it is a fact.  
The Virgin Mary gave this vision to the devout Catholic, Veronica Lueken on 

December 31, 1974 
 

ermenul de „gândire magică”  în 
antropologie, psihologie, şi științe 
cognitive, se referă la 

raționamentele cauzale care implică de 
multe ori gândirea asociativă, cum ar fi 
capacitatea percepută de minte pentru a 
afecta lumea sau eroarea de corelare 
pentru cauzalitatea materialistă. 
Asociaţiile cauzale percepute între acțiuni 
sau evenimente ar putea deriva din 
asociații simbolice, cum ar fi metafora, 
metonimia, Precum este sus, aşa este şi jos 
de la hermetism și sincronicitatea 
aparentă18. Regele Solomon și-a construit 
faimosul templu la Ierusalim pe locul unui 
sanctuar sacru al giganților și conform 
tradițiilor orale ale francmasoneriei, când 
muncitorii au fost trimiși să sape temelia, 
au lovit o dală de piatră care părea să 
scoată un sunet a gol. Când au ridicat-o, au 
descoperit ruinele unui templu enohian. 
Un muncitor coborât pe o coardă de 
colegii săi a descoperit unul dintre cei doi 
stâlpi pe care Enoch a gravat toate 
secretele civilizației preexistente poto-
pului19. Cititorule, ar trebui să știi că 
Enoch a fost supus unui înger numit Uriel, 
care i-a indicat să păstreze secretele 
civilizației pe doi stâlpi, înaintea acelui 
dezastru mondial. Documentele masonice 
povestesc cum tot ce a existat valoros 
înainte de potop trebuia reconstruit de 
supraviețuitori. Întorcându-mă la simbo-

                                                 
18 Nicolae Sfetcu https://www.setthings.com/ro/ 
ezoterism/ 
19 Christopher Knight & Robert Lomas, Aparatul lui 
Uriel, 1999 

luri, Venus este de obicei reprezentată ca o 
stea cu cinci puncte, dar steaua mai mică 
în șapte puncte sau chiar opt, ase-
mănătoare soarelui, nu este Venus, ci 
steaua dispărută deasupra stâlpului lipsă 
al lui Enoch. Ea apare frecvent săpată pe 
numeroase monumente antice și este 
preluată și azi, necunoscându-se că 
simbolizează "cauza" uriașei inundații, 
steaua înflăcărată, steaua tibetană Bal și 
deci acel disc solar lemurian cunoscut sub 
numele de Nibiru. Chiar și cripta în care s‛a 
descoperit sarcofagul lui Christian 
Rosenkreutz în perfectă prezervare era 
luminată, spun adepții de către Soarele 
Magilor20. Poate aș reveni aici asupra 
semnificației trandafirului, fiind atâția ani 
Mare Maestru al Ordinului. În mod 
obișnuit, însoțit de o cruce, simbolul său 
este utilizat pe scară largă în cercurile 
rosicruciene. Andy Lloyd21 rezumă eloc-
vent importanța acestui simbol pe pagina 
sa de web: Simbolul Trandafirului și al 
Crucii sunt ele însele adesea sugestive 
pentru Nibiru, care a fost deseori descrisă 
sub forma unei cruci de către antici, așa 
cum scrie Zecharia Sitchin: "Semnul 
pictografic al celei de-a douăsprezecea 
planete, Planeta crucii, a fost o cruce. Acest 
semn cuneiform, care a însemnat și "Anu" și 
"divin", a evoluat în limbile semitice până la 
litera scrisă, ceea ce însemna "semnul"… 
Această observație vitală este adesea 
pierdută în timpul unor argumente privind 

                                                 
20 Leslie A. Shepard, Encyclopedia of Occultism and 
Parapsychology - Vol. 2, 1978 
21 Andy Lloyd, Dark Star Blog, January 2019 . 

T 

https://www.setthings.com/ro/author/s7g5el8xf-2/
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natura și calendarul acestei planete mitice 
și a orbitei ei… Cel mai vechi simbol al lui 
Nibiru a fost o cruce și acest lucru pare a fi 
legat în mod inextricabil de simbolismul său 
mesianic din epoca greco-romană. Imagi-
nea roșie a lui Nibiru se potrivește perfect 
cu simbolul"22 - crucea roșie folosită de 
francmasoni și rosicrucieni este legată de 
esotericele concepte - "Steaua înflăcărată", 
"Satelitul întunecat" și "Sfera a opta" a 
teosofilor. Să nu uităm și povestea din 
Stăpânul inelelor a lui Tolkien. Aceasta are 
loc în Staffordshire, Anglia prin 1675 și 
relatează cum un fermier se împiedică pe 
o scară subterană care duce adânc în 
pământ și ajunge într‛o încăpere de piatră 
locuită de un bătrân misterios care citește 
un vechi manuscris. Ce personaje au 
contribuit la înțelegerea simbolisticii 
textelor de mai târziu care au devenit 
Nunta alchimică? Dante Alighieri, care a 
scris "Divina Comedie", Robert Fludd, care 
a ajutat la traducerea Bibliei în limba 
engleză pentru versiunea regelui James I și 
Sir Francis Bacon autorul presupusei 
utopii despre New Atlantis care a inspirat 
colonizarea Americii, doctrinarul noii 
democrații fiind transilvăneanul Johannis 
Kelpius. 

Albert Pike în cartea sa Morala și 
dogma destinată numai nucleului interior 
al masoneriei, a demonstrat că închinarea 
la soare a fost o falsificare a unei credințe 
anterioare. "Cu mii de ani în urmă, bărbații 
s-au închinat soarelui ... Inițial, ei au privit 
dincolo de soarele nostru către Dumnezeul 
invizibil ... Cultul Soarelui (Dumnezeul 
invizibil) a devenit baza tuturor religiilor 
antichității. ... Acest secret devine mai clar 
atunci când un studiu mai aprofundat 
arată că acest Mare Arhitect al Universului 
este o ființă supremă creatoare ... Autori 
masoni trasează o DISTINCȚIE între 
"soarele"celest și "Soarele"Dumnezeu pe 
care ei spun că este cel care aduce lumina ... 
destul de interesant, numele "Star Morning" 
și "Bringer of Light" au fost uneori aplicate 

                                                 
22 Zecharia Sitchin, The End of Days: Armageddon and 
Prophecies of the Return, 2007 

lui Isus. Ceea ce demonstrează că atât 
masonii, cât și rosicrucienii  știau în mod 
cert despre doi sori! Soarele Ceresc și 
Dumnezeul Sorilor a fost numit "Marele 
Arhitect al Universului". În plus, dacă 
Dumnezeul Soarelui Masonic a fost asociat 
cu termenul "aducerea Luminii",  aceasta 
face o corelație directă cu Cristos sau cu 
Soarele Magilor, fraternitățile dobândind 
vechile cunoștințe despre această a doua 
planetă asemănătoare soarelui, comori 
cuprinse în piramide ori în bibliotecile 
subterane transmise de bătrânii maeștri 
adepți proveniți inițial nu numai din Egipt, 
ci și din unele civilizații mai vechi, cum ar 
fi cea străveche, Mu . Andy Lloyd afirmă că 
adevăratul soare al incașilor nu este decât 
Nibiru. Un alt susținător al Lemuriei și 
cunoașterea de către ei a unui Dumnezeu 
invizibil al Soarelui (Soarele Magic) a fost 
Max Heindel23, care, înfruntând profund 
creștinismul mistic, discută despre 
"adevărurile vechi" asociate cu Christian 
Rosenkreutz și Ordinul Rosicrucienilor. 
Heindel spune că Soarele nostru este 
lumina fizică, dar el spune că avem și un 
Soare Întunecat invizibil și certifică 
existența unui sistem binar Dark Star / 
Nibiru. Teosoful Manly P. Hall a descoperit 
unul dintre manuscrisele contelui St. 
Germain intitulat "Sfânta trinosofie", a 
cărui lectură ar releva un conținut al cărui 
sens trebuie interpretat cu ajutorul a trei 
chei. Deci hermeneutica așa cum e ea 
concepută azi ar avea nevoie de elemente 
vaste de cunoaștere pentru un tâlc occult. 
Una dintre aceste chei este alchimia, alta 
ar fi cabbalismul esenian, iar cea de-a treia 
hermetismul alexandrinic, adică misticis-
mul ultimilor egipteni. În simplitatea sa 
aparentă, Sfânta trinosofie se citește ca o 
poveste minunată comparabilă cu Nunta 
alchimică, doar, ca aceasta din urmă este 
doar la un nivel superficial.... Există, de 

                                                 
23 Max Heindel, prezintă în cartea sa Cosmo-concepţia 
rosicruciană (1909) un proces evolutiv a omului și 
universului, corelând ştiinţa cu religia. Această lucrare 
despre cunoșterea esoterică conține fundamentele 
filosofiei rosicruciane și, de asemenea, se ocupă, printre 
alte subiecte, de metafizică și cosmologie. 
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asemenea, simboluri magice, figuri asemă-
nătoare cu hieroglifele egiptene și câteva 
cuvinte în caracter asemănătoare cu 
cuneiformele. La sfârșitul manuscrisului 
există un număr de fraze scrise în cifre 
arbitrare, eventual fiind codul folosit de 
societatea secretă a lui St. Germain. 
Diferitele texte sunt scrise în ebraică, 
caldeană, greacă ionică, arabă, siriacă, 
cuneiformă, hieroglife și ideografii 
grecești. Principalul element al acestui 
material este cel al abordării vârstei când 
Piciorul Marelui Om și Omul de Apă  
zodiacale (Orion & Vărsător) se întâlnesc 
în echinocții și se încheie un ciclu de 
400.000 de ani. Acest lucru indică o 
culminare a erelor, așa cum se mențio-
nează și în Apocalips (o referire la 
precesiunea echinocțiilor și intrarea 
Soarelui în Vărsător). Filosofia arcanelor 
rosicruciene a lui St. Germain a fost 
obținută când a călătorit în Siria și Orient 
și a intrat într‛o stare de înălțare, putând 
vedea evenimente viitoare;  tot acolo i-au 
fost dezvăluite secretele naturii și 
sistemului solar. Cartea relatează despre 
explorările sale asupra locurilor în care 
sunt filoane de diamante, aur și argint, 
unde se pot găsi lucruri prețioase pierdute 
în mări, despre "focul" cosmic care a 
distrus Sodoma și Gomora, distrugere  
rezultată prin influența aceluiași Nibiru, 
cât și despre cunoștințele esoterice 
dobândite ca Sfânta Magie descoperită de 
Moise într‛un monument egiptean și 
păstrată în mod prețios în Asia, sub 
emblema dragonului înaripat. El susține că 
dragonul ceresc este, de asemenea, 
profund sugestiv pentru Nibiru24. Mesajul 
principal din discuțiile Magilor este să 
ilustreze poziția filosofică a două realități 
primare eterne (binele și răul) în 
dualismul cuvintelor și prin imagini 
simbolice în care dualismul poate străluci 
destul de distinctiv. Dualismul celest este 
dependent de locul în care Nibiru 

                                                 
24 Andy Lloyd, The Book of  Apocalips 

relaționează cu Pământul25. Nu pot uita că 
și în profeția lui Merlin se dezvăluie 
semnificația unei stele de mare putere și 
strălucire, un eveniment stelar care va fi 
văzut de oameni în toată lumea. Christian 
Rosencreuz și contele St. Germain au fost 
alchimiști, care au studiat știința rosi-
cruciană și ermetică și au transformat 
"piatra filozofală" într‛unul din obiectele 
cercetării lor, de aceea se găsește cel de-al 
doilea corp asemănător soarelui ca Soare 
al Magiei în Nunta achimică, care urmează 
să apară într‛o zi în viitor. Acum două mii 
de ani, magii știau exact unde să se uite în 
cer. Ei știau că "Steaua din Betleem" a fost 
ciclică, lucru știut și azi de maeștrii 
rosicrucieni și anticipează în secret 
revenirea ei eminentă. 

Vedele hinduse vorbesc despre 
Himalaya, unde Rama a zburat spre nord 
până la muntele Meru, Biblia vorbește 
despre muntele Ararat în cazul în care 
Arca lui Noe a aterizat și muntele Sinai, 
unde Moise a vorbit cu Dumnezeu. Grecii 
se referă la Olimp. Indienii nativi 
americani vorbesc despre muntele Shasta 
și zona montană Teton, unde se spune că 
odinioară găzduiau o rasă albă invizibilă, 
iar noi vorbim despre punctele energetice 
ale Bucegilor și ale Ceahlăului.  Un rezultat 
direct din alunecarea plăcilor tectonice 
provocată de o schimbare a polilor, în 
urma interacțiunii cu Nibiru și Steaua 
Întunecată, iată ce ar putea de ce Pământul 
trece prin perioade lungi de repaos doar 
pentru a avea perioade scurte de teroare 
când apare Nibiru cu presiunea sa 
gravitațională extraordinară la fel cum doi 
magneți cu aceeași polaritate se întâlnesc 
interacționând. 
 
 1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, 
     toate insulele să [tresalte] de veselie! 
2 Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi 

judecata sunt temelia tronului său. 

                                                 
25 St. Germain a petrecut la Viena o mare parte din 
timpul său în laboratorul rosicrucian de pe Landstrasse 
și a locuit în camera pe care o ocupase Leibniz în 1713 
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3 Focul merge înaintea lui şi-i mistuie pe 
potrivnicii lui de jur împrejur. 

4 Fulgerele sale luminează lumea: 
      pământul le vede şi se cutremură. 
5 Munţii se topesc ca ceara înaintea 

Domnului, înaintea stăpânului a tot 
pământul.26. 
 
Rosicrucienii au raportat, de aseme-

nea, că există "bărci" care au zburat din 
regiunea Shasta în aer pe dealurile din 
California, precum și în alte zone din 
apropiere. Acestea  au fost neobișnuite 
prin faptul că nu au făcut absolut nici un 
sunet, fără a indica că au fost alimentate 
de un motor de orice fel. Se pare că există 
legături subterane în toate punctele 
pământului cu intrări din Anzi, din Canada, 
Tibet, Asia central, în munții Atlas din 
nordul Africii ori Carpați. Niciunul din 
vechile secrete ale țării incașilor nu a 
pierit. Există societăți native ale lumii 
interlope care, în funcție de vârstă, le 
păstrează inviolabile. Membrii lor sunt 
chiar preoți catolici care, într‛o zi a anului, 
se reîntorc la celebrarea religiei lor reale, 
riturile soarelui, soarele mistic din lumea 
antică cataclismică, simbolizând Divinita-
tea necunoscută. Eu însumi am văzut pe 
toate ușile din satele andine însemnul 
ultimului rege-zeu incaș, chiar și în piețele 
centrale în care domină biserica creștină. 
Adevărul este că această planetă asemă-
nătoare soarelui poate produce daune 
semnificative pentru noi, și nu e de mirare 
că incașii s-au rugat la această "divinitate 
necunoscută", pentru a fi liniștiți, în 
speranța de a scăpa de mânia viitoare. În 
legătură cu acest gând, indienii azteci spun 
că "trăim în cel de-al cincilea Soare". Ei se 
referă la celălalt corp ceresc care s‛a întors 
cel puțin de cinci ori în trecutul antic. 
Preiau acum informații despre scrierile 
Helenei Blavatsky privind cele șapte rase 
străbune care au fost prevăzute a exista pe 
Pământ, până în prezent existând doar 
cinci, a șasea urmând a apare în secolul al 

                                                 
26 Vechiul Testament, Psalmul 97 versetele 3-5 

douăzeci și optulea, amintită și de Francis 
Bacon în Noua Atlantidă. 

Pe scurt prima rasă străbună (eterică), 
care se dividea pentru înmulțire a existat 
pe vremea apariției din oceanul primor-
dial a muntelui Meru. Cea de-a doua rasă 
străbună a trăit în Hyperborea, în zonele 
nordice ale Pământului, în climă. tropicală 
întrucât Pământul nu avea încă o înclinare 
axială; numele continentului fiind Plaksha, 
ei s‛au numit Kimpurshas, erau de culoare 
galbenă și se reproduceau prin înmugu-
rire. A treia rasă străbună (lemuriană) era 
de culoare neagră și a trăit în Lemuria, 
numită esoteric Shalmali; potrivit teosofiei 
tradiționale, rasa a început în urmă cu 
treizeci și patru milioane de ani în urmă, în 
mijlocul a ceea ce a fost apoi considerat a fi 
Jurasic; astfel, oamenii din Lemuria au 
coexistat cu dinozaurii, după cum am spus, 
fiind mult mai înalți și mai mari decât rasa 
noastră actual, se reproduceau la început 
prin ouă și abia cu șaisprezece milioane de 
ani în urmă, au început să se reproducă 
precum oamenii moderni. A patra rasă 
străbună a locuit în Atlantida, al cărei 
nume esoteric era Kusha și provenea din 
ultimii refugiați lemurieni din Africa; 
aveau caracteristici mongoloide, au 
început cu pielea de bronz și au evoluat 
treptat în roșu indian american, maro 
malaezian, și galbenul rasei mongole, 
deoarece unii atlanți în cele din urmă au 
migrat în America și Asia; cele șapte 
subrase și neamuri ale rasei străbune 
atlantide au fost: rmoahalii, tlavatii (Cro 
Magnon), toltecii, turanienii, semiţii (origi-
nali - de exemplu, fenicienii), akkadienii, și 
mongolii (inclusiv malaezienii, amerindi-
enii, mediteraneenii)27. A cincea rasă 

                                                 
27 Helena Blavatski despre Atlantida: În timpul unei 
lungi perioade de timp, atunci când Atlantida era 
condusă de tolteci (strămoșii amerindienilor), civilizația 
Atlantidei a ajuns la apogeu. Aceasta a fost perioada 
dintre acum 1.000.000 și 900.000 ani, numită Epoca de 
Aur a Atlantidei. Atlanții aveau multe obiecte de lux și 
facilități. Capitala lor se numea Orașul Porţilor de Aur. El 
avea două milioane de locuitori. Au fost apeducte extinse 
care duceau la oraș dintr-un lac de munte. Atlanții aveau 
dirijabile alimentate de vril, care puteau găzdui două 
până la opt persoane. Sistemul economic socialist era ca 
cel a incașilor. Atlanţii au fost primii care au dezvoltat 
războiul organizat. Armata dispunea nave aeriene 
alimentate cu vril care purtau 5-10 oameni de luptă. 
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străbună (ariană), cea în care ne aflăm și 
azi, a apărut din rasa străbună atlantidă, 
acum aproximativ 100.000 de ani în 
Atlantida, sufletele atlanților reîncarnân-
du-se ca primii arieni, Natura începând să 
creeze rasa ariană înainte de cataclismele 
finale, fiind progenerată fizic de 
Vaivasvatu Manu, unul dintre Maeştrii 
înțelepciunii antice; grupul etnic actual cel 
mai strâns legat de noua rasă este Kabyle 
(micul grup de doar nouă mii de oameni 
constituie mica rasă străbună ariană care a 
migrat din Atlantida în 79.797 î.C. Barzii 
noii rase de bază albe au menționat poetic 
noua rasă ca fiind de culoarea lunii, cei 
care s‛au despărţit de corpul principal al 
migranților au mers pe malul unui mări 
interioare din Sahara verde și luxuriantă 
unde au fondat „Orașul Soarelui”, restul au 
continuat spre „Insula Albă”, în mijlocul a 
ceea ce era atunci o mare interioară unde 
este acum deșertul Gobi, și au fondat 
„Orașul Podului” sub Shamballa unde 
locuieşte „Lordul Lumii”. A şasea rasă 
străbună, după Blavatsky, se va stabili sub 
îndrumarea Maeştrilor Înțelepciunii 
Antice din secolul al 28-lea; până în acel 

                                                                           
Aceste nave de luptă în aer aveau instalate bombe cu gaz 
toxic. Infanteria trăgea cu săgeți cu vârf de foc. Toltecii 
de pe Atlantis se închinau Soarelui în temple mare ca 
cele din Egiptul antic care au fost decorate în culori 
luminoase. Cuvântul sacru utilizat în meditație era Tau 
(acesta a fost echivalentul cuvântului arian sacru Om). 
După cum s-a menționat mai sus, toltecii au colonizat 
toată America de Nord și America de Sud și a devenit 
poporul pe care îl ştim ca amerindieni. Căderea 
Atlantidei a început atunci când unii dintre tolteci au 
început să practice magia neagră prin 850.000 î.e.n., 
corupţi de dragonul „Thevetat”, amintit ca Devadatta, 
adversarul lui Buddha. Oamenii au început să devină 
egoişti și materialişti. Curând după aceea, turanienii 
(strămoșii poporului pe care acum îl ştim ca aparţinând 
popoarelor turce) au dominat în mare parte Atlantida. 
Turanienii au continuat practica magiei negre care 
ajunge la înălțimea sa în aproximativ 250.000 î.e.n., şi a 
continuat până la scufundarea finală a Atlantidei, deși lor 
s-au opus magicienii albi. Master Morya încarnat ca 
împărat al Atlantidei în 220.000 î.e.n. s-a opus 
magicienilor negri. Magicienii negri au folosit vrăji 
magice pentru a însămânţa rasei himerelor om-animal 
pentru a-i folosi ca sclavi sexuali. De asemenea, ei au 
avut o armată compusă din himere compuse dintr-un 
corp uman şi animale prădătoare feroce, cum ar fi leii, 
tigrii și urşii, care mâncau cadavre inamice pe câmpul de 
luptă. Războiul dintre magiile albe și magicienii negri a 
continuat până la sfârșitul Atlantidei. Maeştrii 
înțelepciunii antice au avertizat telepatic discipolii lor 
(vrăjitorii albi) să fugă din Atlantida în nave când încă 
era timp înainte de cataclismul final. După cum s-a 
menționat mai sus, scufundarea bruscă finală a 
Atlantidei ca urmare a cutremurelor a avut loc în 9564 
î.e.n. 

moment, lumea va fi propulsată de energia 
nucleară și va exista un singur guvern 
mondial, iar din a șaptea subrasă a celei de 
a șasea rase străbune pe un continent ce 
va apare în Oceanul Pacific, numit ezoteric 
Pushkara, se va dezvolta a șaptea rasă 
străbună. Iar în Biblie întâlnim: 1 Apoi am 
văzut un cer nou şi un pământ nou, căci 
cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut, 
iar marea nu mai este. 2 Şi am mai văzut 
cetatea cea sfântă, Ierusalímul cel nou, 
coborând din cer, de la Dumnezeu, 
pregătită ca o mireasă împodobită pentru 
mirele ei. 3 Şi am auzit un glas puternic de 
la tron, spunând: „Iată cortul lui Dumnezeu 
împreună cu oamenii! El va locui împreună 
cu ei, iar ei vor fi poporul lui şi el, 
Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. 4 El va 
şterge orice lacrimă din ochii lor, iar 
moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, 
nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut”.28 

Când vine vorba de schimbările 
viitoare ale Pământului, nu mă pot abține 
decât să întreb ce rol va juca Nibiru. Edgar 
Cayce29 ar fi spus cel mai bine: "În ceea ce 
privește schimbările fizice din nou: 
Pământul va fi rupt în partea de vest a 
Americii. Cea mai mare parte a Japoniei 
trebuie să intre în mare. Partea superioară 
a Europei va fi schimbată în clipeală de 
ochi. Terenul va apărea în largul coastei de 
est a Americii. Vor exista schimbări în 
Arctica și în Antarctica, care vor provoca 
erupția vulcanilor din zonele toride, și acolo 
va fi o schimbare a zonelor - astfel încât 
acolo unde au fost acelea de frig sau 
temperate vor deveni tropicale… Și acestea 
vor începe în anii '58 până în '98 (2058 - 
2098?!) când vor fi proclamate ca 
perioadele în care lumina sa (Steaua lui 
Cristos sau Steaua Magilor)  se va arăta din 
nou în nori. “ Nu știu dacă viziunea 
evanghelistului, atât de ocultată în simbo-
listică a fost pe deplin decodificată, dar 

                                                 
28 Noul Testament, Apocalips 21:1-4 
29 Edgar Cayce (18 martie 1877 - 3 ianuarie 1945), 
clarvăzător american care, adormit, a răspuns la 
întrebări pe diverse teme: vindecare, reîncarnare, 
războaie, Atlantis și evenimente viitoare 
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acest fragment îmi merge la suflet și 
transmite adevăruri despre cerurile în 
care arcurile reflexe divine se intersec-
tează cu cele cerești (vezi prelegerile 
despre cele peste șapte acte reflexe ale 
universului): 2 Deodată, am fost [răpit] în 
Duh şi, iată, un tron era aşezat în cer, iar pe 
tron şedea cineva! 3 Iar cel care şedea era 
asemănător la vedere cu piatra de iaspis şi 
de sardiu, iar curcubeul care înconjura 
tronul era asemănător la vedere cu 
smaraldul. 4 În jurul tronului se aflau alte 
douăzeci şi patru de tronuri, iar pe tronuri 
şedeau douăzeci şi patru de bătrâni, 
îmbrăcaţi în haine albe şi având pe cap 
coroane din aur. 5 Iar din tron ieşeau 
fulgere, glasuri şi tunete; şapte făclii de foc 
ardeau în faţa tronului: acestea sunt cele 
şapte duhuri ale lui Dumnezeu.30 

Închei mulțumit că am dăruit câteva 
chei. În chei e taina porților la care bați și 
care după lungi strădanii de a trece peste 
trepte ți se vor deschide. Mi-am intitulat 
prelegerile ca fiind esoterice. Conform 
dicţionarului, esoterismul se referă la 
domeniul opiniilor şi credinţelor esoterice, 
derivând din cuvântul grec ἐσωτερικός 
(esôterikos), cu sens mistic. Antonimul său 
este cuvântul “exoteric“, adică prețioase 
semințe aruncate peste pietre, și nici 
măcar pe un pat de trandafiri. În literatura 
şcolară, termenul se referă la o serie de 
curente religioase istorice, precum gnosti-
cismul, hermetismul, magia, astrologia, 
kabbala, alchimia, rosicucianismul, budis-
mul Vajrayana, teosofia creştină a lui Jacob 
Böhme, iluminismul, mesmerismul, suedo-
borgianismul, spiritualismul şi curentele 
teozofice asociate Helenei Blavatsky. Eu 
consider că ceea ce poate fi cunoscut 
trebuie accesat de cei interesați, dragul 
meu cititor. Dacă nu ești dintre aceștia, 
consider că nu e cu supărare a‛ți petrece 
viața așa cum îți așterni și Dumnezeu, dacă 
crezi în El, să te binecuvânteze!  

Inițial am început această culegere de 
texte cu scopul de a avertiza asupra 

                                                 
30 Noul Testament, Apocalips, 4:2-5 

numeroaselor profeții despre sfârșitul 
acestei lumi așa cum o cunoaștem, final 
asemănător cu al altor numeroase civiliza-
ții ce ne-au îmbogățit istoria planetei pe 
care o locuim ca oameni, trupuri și suflete 
mânate de un spirit divin. De fapt, cred că 
am dorit să cer cititorilor mei să se inițieze 
citind, documentându-se cât mai mult 
pentru a înțelege că o zi a transformării lor 
spirituale ar fi de dorit să vină, un corolar 
al magicei quinta essentia divină. Eu, am 
învățat o lecție chiar din cărțile sacre. Iat-
o: 8 Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a 
vorbit din nou, spunând: „Du-te şi ia cartea 
deschisă din mâna îngerului care stă în 
picioare pe mare şi pe pământ!”. 9 M‛am dus 
la înger, spunându‛i să‛mi dea cartea cea 
mică, dar el mi-a zis: „Ia-o şi mănânc-o! Va 
fi amară pentru stomacul tău, dar în gură 
va fi dulce ca mierea”. 10 Atunci am luat 
cartea cea mică din mâna îngerului şi am 
mâncat-o. Ea era în gura mea dulce ca 
mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-a 
umplut stomacul de amărăciune. 11 Apoi 
mi-a zis: „Trebuie să profeţeşti din nou cu 
privire la popoare, naţiuni, limbi şi multe 
regate”.31 
 

 
                    Teatrul Shakespeare

                                                 
31 Idem., Apocalips, 10:8-11 
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Ezra POUND 
 
 
 
 
 
 

“In a Station  
of the Metro“ 

 
ntr-o Stație de Metro este un poem 
imagistic de Ezra Pound, publicat 
 în 1913, în revista literară  Poetry. 

În poem Ezra Pound descrie un moment 
petrecut în 1912, într-o stație de metro la 
Paris . Pound sugerează ca fețele 
indivizilor din metrou sunt cel mai bine 
puse într-un poem, nu printr-o descriere, 
ci printr-o ecuație. Datorită faptului că 
subiectul este tratat prin prisma propriei 
vizualității a poemului, acesta este 
considerat a fi un text imagistic în 
quintesenta sa . 

     Poemul este văzut ca fiind primul Haiku 
scris în engleză, deși nu respectă tiparul de 
3 versuri, 17 silabe. “Intr-o Stație de 
Metro” conține numai 14 cuvinte (fără 
verb - făcând din el un exemplu clasic de 
poezie lipsită de verb). “Intr- o Stație de 
Metro “ este o operă timpurie de Poezie 
Modernistă, opusă celei Victoriene - 
încărcată de verbe, ea încearcă să rupă 
pentametrul, încorporând un spațiu vizual 
- ca și rețeta poetică - ce nu conține verbe. 
În varianta originală poezia a apărut cu 
diverse spații între grupurile de cuvinte . 

 
 

 

Într-o Stație de Metro  
 

 
The apparition of these faces in the crowd; 
Petals on a wet, black bough.  
 
 
Apariția acestor fețe în mulțime  
Petale dintr-o lume de dincolo, umede  

    

   Prezentare și traducere de Carmen CRACEA 
 

I 
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 Vlad SCUTELNICU 
 
 
 
 
 
 
 

PPPrrreeemmmiiiuuulll   NNNaaațțțiiiooonnnaaalll   dddeee   PPPoooeeezzziiieee   
“““MMMiiihhhaaaiii   EEEmmmiiinnneeessscccuuu”””   
Ediția  a XXIX-a, Botoșani 2020 
 
 

i în acest an, în zilele de 14 și 15 
ianuarie, au fost organizate la 
Botoșani  Zilele Culturii 

Naționale, care, oferă de douăzecișinouă 
de ediții cel mai prestigios premiu pentru 
poezie- Opera Omnia- unui poet consacrat. 

Festivitățile au debutat în după-amiaza 
zilei de 14 ianuarie, la Vorona, unde 
gazdele au oferit oaspeților invitați, în sala 
căminului cultural, un spectacol folcloric, 
cu datini și obiceiuri de iarnă, spectacol de 
înaltă ținută artistică, susținut de membrii 
Societății Culturale “Raluca Jurașcu”. Tot 
aici au avut loc și lansări de carte ale 
editurilor Junimea (director Lucian 
Vasiliu) și Cartea Românească (prin 
criticul Daniel Cristea-Enache). 

Dimineața zilei de 15 ianuarie a 
debutat cu ședința extraordinară a 
Consiliului Local al Primăriei Botoșani.  
Într-un cadru solemn, după intonarea 
imnului de stat și cel al Uniunii Europene, 
au fost prezentați invitații acestei ediții a 
zilelor “Mihai Eminescu”, scriitori din țară 
și din Republica Moldova. Scurte 
alocuțiuni au rostit Gabriel Chifu, Mircea 
Mihăieș, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-

Enache, Gabriela Gheorghișor, Cassian 
Maria Spiridon, Ioana Diaconescu, Liviu 
Ioan Stoiciu, Leo Butnaru, Arcadie 
Suceveanu, Ioan Moldovan, Vasile 
Spiridon, etc. Gabriel Chifu a prezentat 
cuvântul domnului președinte al USR, 
Nicolae Manolescu, absent din cauze 
obiective de la această ediție. 

În cadrul ședinței extraordinare a 
Consiliului Local, laureatul Premiului 
Național de Poezie “Mihai Eminescu”- 
Opera Omnia a primit titlul de cetățean de 
onoare al orașului Botoșani. Au urmat apoi 
depuneri de coroane la statuia poetului 
din fața teatrului Mihai Eminescu și un Te 
deum la biserica Uspenia, locul unde a fost 
botezat poetul. 

Festivitatea de premiere s-a desfășurat 
după amiază la ora 17, pe scena sălii Casei 
de Cultură a Sindicatelor . Urmare a 
sondajului efectuat de Fundația Culturală 
“Hyperion-Caiete Botoșănene” în lunile 
septembrie-noiembrie 2019, pentru Opera 
Omnia au fost nominalizați poeții: Adrian 
Alui Gheorghe, Leo Butnaru, Daniel 
Corbu, Vasile Dan, Nichita Danilov, 
Marian Drăghici, Mihail Gălățanu,  

S 
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Ovidiu Genaru, Liviu Georgescu, Ion 
Gheorghe, Bogdan Ghiu, Emil 
Hurezeanu, Nora Iuga, Ioan, 
Moldovan,Ioan Es. Pop, Octavian 
Soviany, Cassian Maria Spiridon, 
Arcadie Suceveanu, Elena Ștefoi, Grete 
Tartler, Lucian Vasiliu, Matei Vișniec, 
Vasile Vlad, Călin Vlasie și George 
Vulturescu. 
 

 
 

 
 

 
 
 

În faza finală s-au calificat următorii 
poeți: Vasile Dan, Nichita Danilov, 
Marian Drăghici, Ovidiu Genaru ,Ioan 
Moldovan, Ioan Es. Pop, Cassian Maria 
Spiridon, Lucian Vasiliu și Matei 
Vișniec. 

 

 
 

Juriul, format din: Nicolae Manolescu-
președinte, Daniel Cristea-Enache, Gabri-
ela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea 
Mihăieș, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu, a 
stabilit prin vot secret acordarea titlului 
de laureat al acestei ediții poetului Ovidiu 
Genaru. 

Poetul laureat a fost invitat să ia 
cuvântul. Redăm mai jos câteva gânduri 
din discursul său: 

“Credeți oare că suntem anacronici, 
vetuști, atemporali în acest veac confuz, 
hiperpragmatic, neprietenos culturii? 
Noi știm că Poezia îmblânzește fiara din 
om și aprinde în ochiul tulbure licărul 
iubirii și al inteligenței. De aceea 
spălătorii de creiere nu-l vor iubi pe 
Eminescu (…) Ziua de 15 ianuarie  este 
una din zilele astrale ale românilor. 
Botoșanii cu iluștrii lui geniali este 
Florența noastră. 

Da, acest Premiu Național Instituțio-
nalizat Mihai Eminescu pentru poezie 
semnifică permanența unui Templu 
Spiritual rezistent la eroziunea 
vremurilor tot mai vitrege (…) Iar dacă 
Premiul uneori iscă mici turbulențe, 
înseamnă că este viu. Ca viața. (…) 
Țările fără poezie sunt sortite frigului.”    
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Și in acest s-a acordat premiul de debut 
în poezie, susținut de Memorialul Ipotești.  
Concursul  a adunat un număr de 18 
volume ale celor optsprezece debutanți iar 
juriul alcătuit din criticii Al. Cistelecan, 
Mircea A. Diaconu, Mihai Iovănel, Alex 
Goldiș și Andrei Terian a hotărât 
acordarea premiului Opus Primum poetei 
Anastasia Gavrilovici pentru volumul   
Industria liniștirii adulților. 

Jazzman-ul  Harry Tavitian a încheiat 
gala cu un concert extraordinar în fața 
unei săli pline și primitoare.    
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Ovidiu GENARU 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Adio şi rouă 
 
 
Viaţă înlocuită cu altceva. 
Morminte calde pe cer. 
Îngerul meu păzitor 
mă pedepseşte cu fier. 
 
O mână întinsă de tine 
 
stârneşte adieri de cantalup. 
Dragostea noastră sub cheie 
de jder şi de lup. 
 
Nu te plimb în caleaşcă şi nu 
te iau în balansoir 
lumea nu ne cunoaşte 
nu ne spune bonsoir 
 
Căci fiind în pustiu locul acela 
e nedefinit în corp 
ca şi sufletul. 
Oarbă şi orb. 
 
De zile cu femeie la mijloc 
nu mă mai satur nu. 
Ultimul Ovidiu al fantasmelor 
ultima tu. 
Seara cade ca ghilotina 
taie plângeri şi ziduri în două. 
Pe scaunul absenţei tale 
Adio şi rouă.  
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Plouă în provincii 
 

 
Plouă în provincii delicat și 
huliganic crește iarba pe sub unghii 
și noi citim cu lăcomie cărți despre 
fluxul și refluxul puterii e vreme 
de prins molii prin odăi (moarte prin 
aplauze) 10 noiembrie umilitul 
trage într-un car un singur sac cu cartofi 
la lumina literei îmbătrânesc arta roade 
pilonii societății împărțite pe clase 
iar fac confuzii iar sunt nebunul terente 
din târgul de paiantă iar arunc un 
pumn de naftalină asupra cuiburilor 
de nobili hei plouă peste magazii 
pe testamente și pe moșteniri uitate 
peste roțile neunse ale unui sfârșit de veac 
și eu nu găsesc măcar un cuvânt de adio 
pentru cei morți bombănesc bombănesc 
printre plopii galbeni din odaie 
pun mâna pe cărți și foile pică. 

 
 
 

Șah și pâine 
 

Hămesiți de foame cu saliva de pușcăriaș 
am malaxat coaja de pâine fără 
s-o înghițim cum ne ruga în genunchi 
stomacul. A rezultat o vomă 
acră din care am modelat treizeci 
și două piese de șah. Urâte. 
Le-am pus la uscat între gamele. 
Ne simțeam mintea paralizată. 
Am scrijelit pe scândura priciului 
tabla de șah. Trei săptămâni am 
jucat până ne-au prins că gândim. 
Pâinea noastră nemâncată 
satură mintea. 
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Eugen GHERGA 
 
 

Anterior: Timpul de Aur  

Epoca pietrei în  Eur-Asia 

 
riginea Gherga”32 este o lucrare ce 
îndeosebi se referă la ultimele 10 
milenii (perioada dintre Potop - adică 

dezgheţarea calotei glaciare din emisfera 
Nordică a planetei - şi prezent), cu accent pe a 
doua jumătate a intervalului de timp, mai 
recentă, corespunzând perioadei patriarhatu-
lui / anterior dominând matriarhatul: de la 
sfârşitul Epocii Pietrei până acum au trecut 5 
milenii, progresul omenirii devenind 
exponenţial mai consistent (ecourile culturilor 
pre-diluviene, de-a lungul zecilor de milenii 

                                                 
32 Am citit cu reală plăcere primele capitole ale acestei 
lucrări, pentru ca apoi să petrec nopți întregi citind și 
recitind miile de pagini care parcă nu se mai sfârșesc 
relatând despre lumea noastră într'un stil alert, ușor 
de lecturat și chiar de asimilat. Un necunoscător ar 
beneficia de pe urma colosalei informații pe care o 
poate accede din această monumentală lucrare 
comparabilă cu ceea ce au scris Pârvan, Densușianu, 
Eliade și … realizând o sinteză remarcabilă din 
bibliografia lumii, studiată în amănunt de autor. 
M'am decis cu greu să public fragmente (cu ce să 
încep?, ce ar putea fi mai ușor de asimilat?, ce să 
expun interesului cititorului pentru a nu'l plictisi pe 
novice și a'l satisface plenar pe inițiat?). Astfel, iată 
prima parte a unui capitol ce cred că ar putea 
răspunde la întrebările mele. Cei interesați pot accesa  
http://origineagherga.blogspot.com, astfel devan-
sând selecțiile pe care revista noastră le va publica în 
paginile sale, fiind onorați să evidențiem importanța 
bibliografică a acestei ample lucrări semnate de  
Aureliu Eugen Florentin Gherga, născut în Timișoara 
pe 9 iulie 1962, un exemplu remarcabil de cărturar 
erudit  (L.P.)  

 

anterioare, există însă sunt doar tangenţiale - 
printre exemple fiind cultul dovedit arheologic 
al Marii Mame Ghirghe răspândit între N. 
Indiei şi Europa, străvechile încrucişări din 
peşterile Masivului Garganus / S. Italiei, 
mărturiile despre Caucazianul civilizator 
Pelasg Gadeir / fratele geamăn al lui Atlas, 
“îngerii” ne-androgini  Gregori /  Gherga  de pe 
Înălţimile Ghoran / azi Golan din N. Galileeii 
menţionaţi de Cartea patriarhului Eno / Enoh 
şi Vechiul Testament la începutul capitolului 6 
în “Facerea” / “Geneza” = primii îngeri din 
Biblie, etc. - deoarece actualul profil uman 
Gherga a avut ultima mutaţie genetică în urmă 
cu 10 milenii, acel moment, ce convenţional a 
fost al Potopului Pontic / adică topirea calotei 
Nordice, fiind reperul esenţial; de pildă, e de 
remarcat că de la vestiţii Gardieni / 
observatori Gregori a provenit în vechea 
Greacă “a viziona” - “a veghea” în sensul alert / 
vigilent - ca un împrumut lingvistic Ghergan, 
fiind de reţinut că inclusiv în Română “a 
veghea” şi “a vedea” sunt în aceeaşi familie 
fonetică). Tot în vechea Greacă, pentru 
“Gardian” - “paznicul legii” - se folosea 
termenul “phylake” / apropiat de Românescul 
“pulache” (φύλακές = “phylakes” însemna 
“războinic”): de altfel, stră-Românii îl aveau în 
frunte pe “puler” / “Pu-Ler” (“Pu” = “Sfânt” iar 
“Ler” = “cârmuitor”); desigur, acela patrona şi 
Cultul Fecundității / Fertilităţii, fiind 
evidenţiat social ca foarte potent, inclusiv 
sexual (de pildă, versiunea Kurdă = Nord 

O 

http://origineagherga.blogspot.com/
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Iraniană pentru străjer / paznic e “weliye”, în 
oarecare rezonanță cu Gardienii trecerilor - fie 
acelea prin vaduri sau prin Văi - din spațiul 
Românesc, știuți ca Valahi). Mult timp după 
Potop, Grecul Grigori / Gregori pentru străjeri 
/ Veghetori - şi alte forme, ca de exemplu 
Latinul Greg / Grex, “Dux Gregis” însemnând 
“liderul turmei” - încă erau în asociere cu 
picurarii / păcurarii conducându-şi sârguin-
cioşi “turmele” / “mulţimile” (de aceea 
ajungând nume foarte popular în viaţa 
religioasă), în mod similar Gherghi / Gheorghe  
ş.a., fiind versiuni răspândite pentru viaţa 
agricolă: toate acele forme - pastorale sau 
agricole - au derivat din acelaşi Gher-Ga / 
Gherga, care de la început însemna cununia 
Cerului cu Ga / Glia (unire simbolică a Cerului 
cu Pământul, cu valabilitate atât la păstori / 
ciobani, cât şi la agricultori / ţărani); în 2011, 
“Dicţionarul de regionalisme şi arhaisme din 
Maramureş” a consemnat că “până în perioada 
interbelică, termenul de păcurar era folosit 
exclusiv în Ardeal, Banat, Crişana şi 
Maramureş iar în regiunea extracarpatică se 
folosea exclusiv termenul de cioban, păcurarul 
de regulă de cu mic începând viaţa de păcurar, 
îngrijind mieluşei, apoi trecând la oile sterpe şi 
sfârşind la oile cu lapte”. De altfel, vechii 
Românii utilizau “cârd” / “ciurdă” pentru 
“cireadă” iar negustorului de vite / cornute - 
sau de oi - până în Evul Mediu i-au zis “gealep” 
/ “gelep” (mai ales celui oriental / venit din 
răsărit); în Ardeal, până în Evul Mediu prin 
“ghereb” / “gereb” se înţelegeau juzii / capii 
comunităţilor - notaţi “comiţi” în documente - 
“greavii” în Germană sau “grofii” în Maghiară 
având echivalenţele de “gerebiones” în Latină 
ori “arkhon” în Greacă / ca o aspiraţie din 
“Garg-On” (în vechime, “gealaţii” în Română 
erau Uriaşii egalaţi cu realizatorii de mari 
jiduri / ziduri pentru aşezări / “dave”, de 
exemplu în Banatul Sârbesc - pe malul drept al 
Râului Caraş - a existat cetatea Dacă Jidova / 
Grebenaţ 44,52 lat. N, 21,15 long. E, ei de 
aceea fiind idolatrizaţi ca “Jidovi” / “Ji-dovi” 
iar spre deosebire, mult ulterior a apărut la 
Români apelativul “Jidani” pentru Evrei: a nu 
se confunda, mitologia Românească reţi-
nându-i admirativ pe Jidovi ca pre-diluvieni 
iar aproape peiorativ pe Jidani că au fost post-
diluvieni, mult ulteriori, singura apropiere 
dintre Jidovi şi Jidani putând fi fonetic legată 
de calitatea de constructori Ciclopici a 
Jidovilor / Gherghilor pe de o parte şi pe de 

altă parte provenienţa Jidanilor / Evreilor din 
Canaan - Ţara Sacră a Ghergheseilor - unde 
indigenii Ghirgaşiţi au construit capcane 
Ciclopice pentru capturarea ciurdelor / 
cirezilor de rumegătoare / ierbivore, apoi ei 
avându-şi ca locuri sacre mai ales pe cele 
circulare dintre acelea, pentru ceremonii 
religioase de sacrificii, numindu-le Ghirgare / 
Ghilgale). Despre “Civilizaţia Pastorală” la 
Români, Dr. Ion Ghinoiu a scris în 2013 că a 
fost un “complex cultural dezvoltat de 
crescătorii de animale pe fâneţe naturale sau 
pe pajişti obţinute prin defrişarea pădurilor şi 
desecarea apelor, specific antropomorfismului 
indo-european; vechimea peisajului pastoral 
este atestată de un bogat fond lingvistic 
autohton traco-dac, provenit din domeniul 
creşterii animalelor (baci, brânză, căciulă, 
ghioagă, stână, ţap, ţarc, etc.), de originalitatea 
folclorului pastoral muzical, de Calendarul 
pastoral încărcat cu sărbători şi obiceiuri 
dedicate atât animalelor domestice, cât şi 
fiarelor pădurii, etc. Pentru folosirea eficientă 
a fâneţelor şi pajiştilor aflate la mari distanţe 
de vatra aşezării, păstorii au amenajat 
adăposturi specifice oamenilor şi animalelor 
(bordeie, oboare, stâne, târle, etc.), drumuri 
ale turmelor dublate de drumurile sării, 
fântâni, ş.a.m.d. Abundenţa materiilor prime a 
favorizat dezvoltarea prelucrării produselor, 
inclusiv a pieilor / blănurilor (cojocărit, 
curelărit, darace, dârste, vâltori, etc.), baza 
sistemului de alimentaţie formându-l laptele şi 
carnea. Un loc aparte în Civilizaţia Pastorală l-
a ocupat păstoritul transhumant dezvoltat pe 
păşunile din zona alpină a Carpaţilor, pentru 
văratul turmelor, şi pe vegetaţia naturală din 
vastele teritorii (bălţi, bărăganuri, deltă, 
litoral, stepe, etc.) extracarpatice, pentru 
iernat. Practic, păstoritul transhumant a pus în 
mişcare imense turme pe distanţe de sute de 
km într-un areal geografic corespunzând - în 
linii mari - Vechii Civilizaţii Europene şi cu 
teritoriile apoi locuite de traci, popor indo-
european a cărui ramură geto-dacă este 
rădăcina autohtonă a românilor. În căutarea 
de păşuni, păstorii din Bazinul Dunării 
inferioare vărau în Munţii Carpaţi până în 
Moravia şi Silezia, până în Alpii Dinarici / 
Dalmaţi, Pind, Rodopi, Caucaz şi iernau pe 
litoralurile Mărilor Adriatică, Caspică, Egee, 
Ionică şi Neagră, până în Crimeea şi nordul 
Caucazului, în stepele ponto-caspice”. 
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În “Miturile creaţiei”, Dr. Traian Stănciu-
lescu a scris: “Gândirea arhaică nu implica 
preponderent credinţa minţii / raţiunea, cât 
credinţa inimii / intuiţia. Comunicarea mitică 
în etapa protoarhaică era trăită nemijlocit, 
prin conduită ritualică şi transmitere pe cale 
strict orală (ulterior, mitul a început să fie 
transmis pe cale grafică, pierzându-şi astfel 
calitatea trăirii ritualice, transformându-se 
treptat dintr-un discurs ‘viu’ într-unul mai 
‘inert’). Acceptând oricare dintre caracteristi-
cile creatorului / autorului prim al miturilor 
cosmogonice - de geniu primitiv în măsură să 
citească semnele naturale ale lumii cosmice, 
de revelator divin al mesajelor extraterestre, 
de interpret al supraconştientului colectiv, etc. 
- se poate constata că el poate fi definit ca 
receptor al anumitor ‘mesaje naturale’ sau 
extra-umane, supra-umane sau / şi infra-
umane. Din momentul în care a tradus în 
limbajul simbolic prima cosmogonie, acel 
creator - individual sau colectiv - a devenit 
‘capătul de pod’ al unei milenare semioze 
mitice. Toţi iniţiaţii care l-au urmat în acea 
indefinită strădanie de perpetuare a mesajului 
cosmogonic au îndeplinit succesiv calitatea de 
receptor şi transmiţător al lui. În perioada 
orală a culturii mitice, iniţiatul / transmiţă-
torul de mituri comunica - la rândul său - 
experienţa mitului cosmogonic, pe 2 căi: 
ezoterică şi exoterică. Calea ezoterică a fost 
cea a iniţierii în misterele ‘mitice’ ale lumii 
cosmice (cale urmată de magi, şamani, 
înţelepţi, sacerdoţi, ş.a.); în acea etapă a 
existenţei sale, omul a început să înţeleagă că 
singura cale spre zei era calea către sine 
însuşi. Interacţiunea iniţiatică ce se instituia 
între maestrul emitent şi neofitul receptor era 
de tip interactiv, presupunând cooperarea şi 
dialogul comunicativ între cei 2 actori - 
transmiţător şi receptor - până când cel din 
urmă îşi însuşea normele şi conţinutul 
comportamentului iniţiatic; o dată acelea 
însuşite, neofitul devenea transmiţătorul activ 
al mitului (existenţa unor variante mitice care 
se îndepărtează adesea de prototip relevă 
rolul creator al iniţiatului transmiţător). 
Izvoarele de inspiraţie ale acelor personalităţi 
creatoare erau ‘crizele’, ‘întâlnirile’, ‘revela-
ţiile’, respectiv experimentele magico-
religioase privilegiate (astfel, pe trama 
menţinută cu necesitate a vechiului ritual / 
mit se impuneau - graţie acelor transmiţători / 
creatori - noi elemente care îmbogăţeau 

mesajul mitic, contribuind treptat la 
modificarea lui până la nerecunoaştere). Prin 
calitatea recitării mitului cosmogonic pe de o 
parte şi prin resemnificările asociate 
mesajului mitic pe de altă parte, acei iniţiaţi se 
pot defini drept cei dintâi artişti ai lumii. 
Iniţiatul arhaic primea, constata şi comunica 
un mesaj esenţial, în timp ce esenţele nu erau 
fructele sale: fenomenul religios era primit, nu 
descifrat ca un mesaj oarecare; înţelegând 
regulile de construcţie ale lumii cosmice şi 
traducându-le în limbaj uman, acei ‘sfinţi 
tălmăcitori’ au devenit cei dintâi hermeneuţi 
ai istoriei umane. Altfel spus, în calitate de 
interpretare şi comunicare subiectivă a 
fenomenelor naturii mai întâi şi a fenomenelor 
culturii mai apoi, semioza mitică a fost 
invariant supusă slăbiciunilor subiectivităţii 
umane şi formelor imperfecte ale limbajului. 
Dubla calitate a mesagerilor mesajelor mitice - 
de artişti şi hermeneuţi - reprezintă una din 
principalele surse de ‘zgomot’, de pervertire 
semantică a mesajelor originare. Calea exote-
rică s-a definit ca forma discursivă instituită 
între iniţiatul transmiţător de ritualuri / 
mituri şi microgrupul uman - neiniţiat, laic - 
receptor: a fost o comunicare de tip vizual, 
verbală sau / şi neverbalizată, în care 
receptorul nu putea replica emitentului / 
transmiţătorului dar putea - în schimb - să-şi 
manifeste starea generală de receptivitate a 
discursului prin reacţii psiho-fiziologice 
complexe. Beneficiarul ultim şi real al mitului 
cosmogonic era - de fapt - tocmai acel primitiv 
simplu: el nu recepta atât conţinuturile 
semnificative (semnificaţiile ascunse simbolic) 
ale mesajului mitic, fiind lipsit de codul 
simbolic pe care - într-o măsură mai mare sau 
mai mică - îl deţineau iniţiaţii, cât mai ales 
formele expresive semnificante sesizate prin 
resursele intuitive de excepţie care încă mai 
erau, efectele subordonându-se principiului de 
a face ceea ce au făcut la origine zeii. Prin 
natura acelui mesaj - universal prezent în 
miturile cosmogonice - se poate spune că 
opera conţinea în ea însăşi imaginea recepto-
rului căruia îi era destinată (cu alte cuvinte, ea 
răspundea regulilor de accesibilitate legate de 
‘lumea aşteptărilor receptorului’, de previziu-
nile posibil de făcut în legătură cu 
desfăşurarea discursului mitic, de datele 
familiare ale conţinutului mitic, etc., tocmai 
acelei geniale rezolvări specifice comunicării 
mitice datorându-i-se şi şansa receptării şi 
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decodării sale semnificative de către un public 
neinstruit anume pentru aceea; în ultimă 
instanţă, ceea ce a favorizat înţelegerea 
mesajului cosmogonic era -dincolo de aspectul 
narativ, mai mult sau mai puţin relevant - 
faptul că receptorul arhaic mai trăia încă într-
un cosmos sacralizat, a cărui oglindă o 
reprezenta însuşi mitul creaţiei). Omul arhaic 
a fost capabil să creeze şi să transmită o 
impresionantă moştenire culturală pe cale 
orală mai întâi şi pe cale grafică mai apoi. În 
contextul situaţiei de comunicare după faza 
arhaică a semiozei mitice, a apărut 
‘observatorul’ care căuta să desluşească în 
primul rând conţinutul obiectiv al mitului - 
elementele sale structurale - şi abia apoi 
elementele subiective; ‘observatorul’ încerca 
să re/construiască întreaga lume a sensurilor 
generate de mit, pentru a-i putea desprinde 
esenţa: ideea-arhetip îmbrăcată în multiple 
forme şi sensuri expresive (în acel scop, el 
trebuia să cunoască şi să controleze ansamblul 
tuturor codurilor sincretic angajate în geneza 
mitului / codul lumii naturale, codul limbii, 
codul raporturilor sociale, etc)”. 

 
Ca oglinzile care reţin imaginea dar o şi 

redau, oamenii s-au socotit drept oglinzi ale 
divinului, care reprezintă şi în acelaşi timp 
reflectă divinul (în mod mai strălucitor / “stră-
lucitor” sau mai şters / murdar, mai mare sau 
mai mic, etc., în funcţie de tipul oamenilor / 
paralelele între oglinzi şi oameni fiind 
nenumărate). Anterior actualului tipar genetic 
uman Gherga (apărut în urmă cu 10 milenii, 
când populaţia globului a ajuns rapid la câteva 
milioane), a fost strămoşul Gherga care nu 
putea avea acelaşi model genetic Gherga ca şi 
cel actual - datorită mutaţiei survenite în Asia 
Centrală - dar totuşi nu era prea diferit faţă de 
omul Modern. Înainte de Potopul Pontic a fost 
o perioadă de co-existenţă a 3 tipuri umane - 
Homo Sapiens, Neandertal şi Cro-Magnon - 
când s-a dezvoltat arta (considerată ştiinţă dar 
şi propriu-zis cu picturi, sculpturi, etc.) iar 
religios s-a impus Doamna-zeu / Marea Mamă, 
venerată ca “grasă şi frumoasă” de învingătorii 
Homo Sapiens; la început - timp de milenii - n-
a fost nici o referinţă despre tată (e 
semnificativ că în Rusă pentru “frumos” / 
“frumoasă” încă se folosește termenul 
“kras/a”). 

 
Calota glaciară 

 

Nu pot fi ignorate amintirile comune ale 
omenirii (din surse independente, de pe tot 
globul) despre matriarhat, Uriaşi, Potop / 
adică dezgheţul Erei Glaciare, etc. De pildă, 
Indienii în epopeea Antică a lui Râ-mâ / Rama 
au descris în detalii conflicte străvechi iar 
Evreii Antici au nominalizat în Biblie 3 fraţi (ca 
fiind cei mai semnificativi, dintre mai mulţi 
copii ai perechii primordiale - Adam şi Eva): 
Cain, Abel, Set / similar cu Homo Sapiens, 
Neandertal, Cro-Magnon; Set a apărut 
deoarece primul născut, sedentarul Cain, 
pentru unii însemnând “Timp”, l-a omorât pe 
nomadul Abel, pentru unii însemnând “Eter” / 
a fost prima crimă relatată biblic din istoria 
omenirii, urmaşii lui Cain fiind copiii 
oamenilor iar cei ai lui Set ai Domnului - 
în “Facerea” 6:2 apărând că înaintea Potopului 
a fost cuplarea fiicelor oamenilor cu fiii 
Domnului (după Potop toţi au ajuns copiii 
Domnului - Noe fiind descendent din Set - iar 
Iisus, despre care oamenii susţineau că e Fiul 
Domnului, susţinea despre sine că era “fiul 
omului”). În vechime predomina ideea 
superiorităţii părinţilor faţă de copii - dintre 
copii primul născut fiind considerat superior 
celorlalţi - şi câteodată, din fanatism religios, 
primul născut tocmai de aceea era jertfit, ca 
semn de sacrificiu suprem faţă de divin: jertfa 
umană se făcea în ideea că dacă divinul dăruia 
ceea ce era mai bun, atunci în schimb se oferea 
divinului ceea ce era mai bun, adică primul 
născut. Mitologia Română a reţinut conflictele 
cauzate de “căpcăuni” / “căp-căuni” - primele 
spiţe umane, anteriorii stăpâni ai Pământului 
Ka / Ga - iar cea Greacă (sub forma 
“generaţiilor de aur”) a păstrat în amintire 
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luptele Uriaşilor din preajma peşterilor: 
Titanii, respectiv Giganţii / facil de identificat 
cu Neandertal, respectiv Cro-Magnon (Titanii, 
despre care Homer afirma că “au fost 
protopărinţii zeilor şi ai oamenilor distinşi”, se 
întâlneau în Consilii administrative întemeiate 
de o parte pe dreptul divin şi pe de altă parte 
pe vechimea familiilor - de la ei păstrându-se 
în Română forma “tătâne” pentru părinte - iar 
Giganţii erau înfăţişaţi ca oameni superbi însă 
violenţi, având arme lucitoare; vechii Greci 
ştiau despre acei Uriaşi - Titani şi Giganţi - că 
descindeau din încrucişarea Cerului şi Gliei / 
Pământului, ei fiind din timpul “de aur” al 
omenirii, arătând şi că Giganţii au apărut 
ulterior Titanilor, Ghea născându-i după 
castrarea partenerului ei Uranus / Cer: într-
adevăr, cronologic ivirea Cro-Magnon a urmat 
lui Neandertal, ambele rase umane dispărând 
pre-diluvian, triumful fiind al lui Homo 
Sapiens / factorul decisiv al supravieţuirii 
reieşind că a fost buna comunicare, prin 
capacitatea de a crea reţele sociale). Pentru 
Uriaş - pe aceeaşi structură consonantică 
Gherga / Gheareg - a apărut în Română 
cuvântul “Gealat”; multe Graiuri orientale au 
reprodus similar vestiţii Uriaşi = Gealaţi din 
vechime, unele chiar explicit, ca Ghirgaşi, 
Ghergasi, etc. 

 

Îngeri luptându-se 

În istorie mereu au fost fratricide, ca pre-
diluvian disputa îngerească Ghergană indicată 
de Cartea patriarhului Eno / Enoh - dintre 
arhanghelul Gavriil şi Uriaşii urmaşi ai 
observatorilor / Veghetorilor Gregori de pe 
Înălţimile Golan / Ghoran din N Galileeii - 
menţionată şi de primii poeţi Greci Homer în 
“Odiseea” 8:332 şi Hesiod în “Erga” / “Lucrări 

şi zile” 68 (ambii din portul Anatolian Cume / 
Cyme al Gherghinilor, localitate avându-şi 
denumirea legată de cuvântul “kyma” pentru 
“val”, rădăcina proto Kurgană / EuroIndiană 
“kem” pentru “splendid” - conform lingvistului 
Julius Pokorny - fiind la baza Grecului dar și 
Latinului “cyma”), că “Gher-mes” / Hermes, 
bunicul Gherganilor, l-a eliminat pe Gardianul 
divin Argos devenind astfel în locul aceluia 
curierul / mesagerul dintre Cer şi Pământ iar 
post-diluvian de pildă au fost Războiul Troian, 
conflictele Semiţilor (dintre Evrei şi Arabi), 
ş.a.; e de știut că în mijlocul Cariei a funcționat 
multă vreme Sanctuarul Gherga-Kome, cel mai 
mare așezământ religios al Regatului, având 
numeroase rezervoare de apă pentru spălarea 
ritualică a păcatelor credincioșilor. Patriarhul 
Enoh / Enoch a relatat în stil biblic - scriptura 
sa a fost dinaintea Vechiului Testament - 
despre prezenţa “îngerească” înaintea 
Potopului, ca ecouri Gherga, atât a vechilor 
Veghetori Gregori / Qadiş în Aramaică, cât şi a 
lui Gavriil / Gabriel, şeful cheru-vimilor / 
heruvimilor (care s-a regăsit şi după Potop): e 
interesant că dintre îngeri, deşi cheru-vimii / 
heruvimii nu intrau în contact cu oamenii - ci 
doar arhanghelii aveau acea menire - Gavriil / 
Gabriel a făcut-o, fiind şi cel mai important 
curier / mesager biblic (un episod pre-
diluvian deosebit a fost când unii îngeri au 
preferat să fie masculini şi nu androgini - ceea 
ce a şocat / ca “indisciplină” faţă de divin - 
prin bărbăţia lor preferând să se împreuneze 
cu pământenele şi nu să fie fără sex, ca mulţi 
alţi îngeri). În “Cabala” e menţionată “Cartea 
lui Enoh” în mai multe rânduri ca o lucrare 
“păstrată din generaţie în generaţie şi 
transmisă cu pioşenie”; în plus, Tradiţia afirmă 
că Noe a luat cartea străbunicului său Eno / 
Enoh în arcă, scăpând-o de distrugere: 
renumele lucrării a rămas până azi, datorită 
faptului că e considerată singura pre-diluviană 
- atestată prin chiar conţinutul său - existentă 
în lume (canoanele Evreilor şi creştinilor însă 
o resping, considerând-o “apocrifă” - din 
Greacă “apokryphos”=“ascunsă” - respectiv 
“neinspirată”, într-adevăr cea mai veche carte 
a omenirii “deranjând” / “tulburând” şi azi). 
Acei îngeri Gregori au avut un rol civilizator de 
prim rang, redat şi de către vechii Greci prin 
relatările despre pre-diluvianul rol civilizator 
al activităţilor Pelasgului Gadeir/os, numit de 
către ei “Prometeu” = “Primul Zeu”, cu 
înţelesul de “Chibzuit” în Greacă - frate 
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geamăn cu Atlas - stăpâni în pre-diluvianul 
Imperiu Borean / Atlant întemeiat de tatăl lor 
Anax / Poseidon (posesorul Edenului / 
Raiului), care era fiul Timpului = Cronos / 
Kronos şi al Marii Zeiţe Rhea / Kirke; e de 
observat că în mitologia străveche, Pământul 
era personificat ca Ga iar Marea Zeiţă ca Rhea, 
fiica Mamei Ga (în timp, deseori rolurile 
ambelor - Ga şi Rhea - s-au suprapus, fiica 
Rhea perpetuând atributele mamei Ga, ca 
Marea Zeiţă Mamă a Pământului). 

 

Titanii Tatăl și Fiul = "Unul"/ "Anul" (Cerul și Timpul) : Uranus și Cronos 
 

Îndeosebi pentru rârâiţii Pelasgi, Soarele - 
luminătorul diurn al pământului - era Ra / ca 
produs al lui Ga iar Ghea / Gaia era 
reprezentată de fiica Rhea / Raia (Anatolianul 
Homer îi numea “divini” pe Pelasgi, deoarece 
se trăgeau din Zei / “Iliada” 10:429, “Odiseea” 
19:177); de exemplu, încă ulterior Războiului 
Troian, Truscii / Etruscii - proveniţi dintre 
Pelasgii Troiani - formau o populaţie care nu 
utiliza “G”, dinastia regală a lor Tarquină fiind 
de fapt Gharghină, similar cum anterior Troia 
/ Troada era “Gheroaga” iar Dardanele 
reproducea Garganele (e de ştiut, conform 
proto Indo-Europeanului cuvânt “ghai” pentru 
“strălucire”, că Gaia însemna “Luminata” / 
“Strălucita”, ceea ce - pe de altă parte - ar duce 
şi la înţelesul Gher-Ga de Cer luminat / 
strălucit, Românii păstrând verbului “a 
lumina” şi sinonime ca “a clarifica”, “a limpezi”, 
“a cultiva”, “a bucura”, etc). Dr. Mircea Eliade a 
explicat în “Istoria ideilor şi credinţelor 
religioase” că “aripile sufletului încep să 
crească atunci când omul contemplă 
frumuseţea acestei lumi şi începe să cugete la 
frumosul în sine; creşterea aripilor drept 
urmare a iniţierii a fost atestată cu imaginea 
legată de conceperea sufletului ca substanţă 
zburătoare - asemenea păsării - căci zborul 
simboliza înţelegerea, cuprinderea lucrurilor 
secrete sau adevărurile metafizice” (prin 
moarte, sufletul se înălţa ultima dată 
spre cer după spirit, apoi se aşeza ca o pasăre 

spre odihnă veşnică pe pământ / glie). De 
pildă, străvechea Zeiţă protogenă Anat / 
Ananke - mama ursitoarelor, bunica lui Gadeir 
/ Prometeu, Zeul care a adus oamenilor focul 
din Cer / “văz-duh” - era înaripată şi purta 
făclia / torţa: ambele simboluri - aripile pentru 
zbor şi torţa / făclia pentru foc - în vechime 
erau foarte puternice şi semnificative. 
Primului născut al Zeului Poseidon i se zicea 
“Po-Ro-Teu” = Proteus, fiind “Protogonos” - 
adică “Primordial” - ştiut ca străvechi marinar; 
fratele său geamăn a fost Prometeu/s = 
“Primul Zeu”: vechii Greci i-au reţinut pe 
gemenii primordiali / “protogoni” din pere-
chea Proteus-Prometeus ca Atlas-Gadeir/os 
(într-o prelungire a propagandei despre ei, cu 
separarea de către Strâmtoarea Gibraltar, 
toponimia a reţinut la Oceanul Atlantic pe 
malul African Munţii Atlas iar pe malul 
European portul Ghedeira, azi Cadiz 36,32 lat. 
N, 6,17 long. V, în Spania). Iniţial, ei - Gadeiros 
și Atlas - au fost fraţii gemeni Prometeu și 
Proteu; poetul Homer a scris în “Odiseea” 1:52 
că Atlas veghea / păzea pilonii Pământului și 
Cerului (adică Axa Lumii și Axa Cerească). Zeul 
Anax / Poseidon avea turme de foci, a căror 
pază a încredinţat-o primului născut: aceasta 
deopotrivă denotă atât importanţa focilor - 
vieţuitoare tipice apelor reci - cât şi caracterul 
polar Nordic / HiperBoreu al stăpânirii sale 
(Edenul posedat de el se întindea - în E 
Europei - între Pont şi Pol); pe atunci era 
sfârşitul ultimei glaciaţiuni, temperaturile 
generale fiind încă scăzute în aer, la sol şi în 
apă (cu atât mai mult contând utilizarea 
practică a focului, pentru producerea căldurii 
necesară în marginea calotei, unde zona era 
foarte bogată în vieţuitoare, utile traiului). 
Francezii Alain Gheerbrant şi Jean Chevalier în 
“Dicţionar de simboluri” au scris: “Potrivit 
mitologiei greceşti, focul a ţâşnit dintr-un băț. 
Dacă Prometeu a adus focul din cer, Hermes a 
născocit focul - ‘pyreia’ - frecând unul de 
celălalt 2 beţe, unul din lemn tare, celălalt din 
lemn moale. Acel foc terestru era de o natură 
diferită de cea a focului ceresc furat de la zei 
de către Prometeu (şi devenit teluric, pentru 
că a fost coborât din Olimpul Nemuritorilor 
printre muritori). Acel foc al scânteii, al 
fulgerului / trăsnetului e fertilizant: el aduce 
ploaia sau face să ţâşnească izvoare 
subterane”. Faima Europenei Ananke şi ale 
fabuloaselor ei divinităţi se datora adevărului 
împărţit şi justiţiei printre nemuritorii cereşti 
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şi muritorii pământeni iar faima Sumeriană 
Anunaki - adică a pruncilor înaripaţi ai luminii 
cereşti An - era similară: Ananke şi Anunaki 
erau denumirile aceloraşi făpturi legând Cerul 
de Glie (fiind numele divin / adică sacru, 
numele uman / adică profan fiind Gherga, 
reflecţia respectând zisa “precum în Cer, aşa şi 
pe Pământ”); ursitei / șansei i se zicea “noroc” 
(în opoziție cu insuccesul, știut ca “nenoroc” / 
“nenorocire”, adică negația sa): la strănut, 
acoperirea gurii cu mâna era din credința de a 
păstra sufletul intact - ca să nu iasă din trup și 
astfel să deschidă calea morții - la începutul 
Medieval papa Grigore “cel Mare” rânduind ca 
oamenii să binecuvânteze cu “noroc” persoana 
strănutând tare (căci strănutul - dacă nu 
cumva provenea din răceală - era semnul 
debutului ciumei, boală ce făcea ravagii), prin 
noroc și urându-se fericire / destin favorabil, 
așa după cum e la fiecare soarta / ursita, ruga 
mereu fiind împotriva ne-norocirii, pentru 
norocire. Reprezentarea cu aripi a îngerilor a 
fost modul artistic prin care se sugera că erau 
din Cer; nu doar ei au fost zburători, aripi fiind 
ataşate şi lucrurilor (ca de exemplu discului de 
pe Cer - interpretat de unii drept Soare - 
prezent în vechi sculpturi şi picturi, etc.): 
penele aripilor de aceea erau foarte preţuite, 
colecţionate şi purtate cu veneraţie, efectiv 
simbolizând neuitata legătură a pământenilor 
cu Cerul (în riturile fertilităţii - aşa după cum 
păsările prin zborul lor printre plante ajută 
polenizările - purtătorii de aripi sau măcar de 
pene, oameni desigur fizic nezburători, 
simbolic de fapt doreau recolte bune şi deci o 
viaţă mai bună). 

Aromâna a conservat prin verbul “a zbura” 
însemnând “a cuvânta” ceea ce în mare 
vechime se știa despre cuvinte, că acelea 
“zburau” de la un om la altul: legendarul 
“Zburător” - simbolul dragostei neîmpărtășite 
din străvechile povești Românești - era 
“Cuvântător”, adică mesagerul care transmitea 
cuvintele divine, curierul Zeilor printre 
oameni (încă din timpurile când abia se 
articulau / conturau Graiurile oamenilor 
trăind în preajma grotelor / peșterilor), penele 
cu care se corcodeau / adică se împodobeau 
oamenii reflectând și bucuria lor de a fi 
recunoscuți în grupul propagatorilor credin-
țelor legate de puterile zburării / cuvântării; 
Zburătorul - care a produs o bună parte din 
folclorul erotic Românesc - tulbura fetele către 
obsesie sexuală, inducându-le stări între 

excitație și orgasm, el având și o cântare, 
numită “glasul zmeilor” (pentru “dezburătorit” 
fiind tot felul de farmece și descântece de 
dragoste). Psihanalistul evreu Wilhelm Reich 
1897-1957 din Galiţia a pretins că prin 
pulsiunea sexuală a orgasmului se degajă o 
energie specială - numită “orgon” - ce îl poate 
duce pe om la fericirea absolută (prin 
activarea conștiinței la nivele înalte / 
iluminate, intelectul bucurându-se de așa stare 
deosebită); studiul său a continuat de fapt 
principiul oriental exprimat de vechii Chinezi 
ca forţa Qi, de vechii Indieni ca vitalitatea 
“prana” / rezonând cu “hrana”, de vechii Greci 
ca respiraţia “pneuma” ori de vechii Europeni 
ca “eter”, etc.: energia orgonică e energia 
primordială a vieţii, câmpurile sale transmi-
ţând informaţii fără a pierde energie şi se 
propagă prin mediile fizice fără a interacţiona 
cu ele (de exemplu, uriașe energii subtile se 
află și în curenții telurici cu manifestări din 
locațiile megalitice, cu simțirea de către 
străvechii oameni în dimensiuni diferite față 
de ce pot acum, începând cu modul alegerilor 
locurilor sacre, despre care se știau mai multe 
ca azi, până la trăirile specifice din zonele 
sfinte). Orgonul e o manifestare a forţei 
fundamentală - fluidul nelimitat - elementul de 
bază şi sursa vieţii în Univers (se atinge de 
pildă de către şamani, cu acupunctura sau cu 
Yoga): întreaga materie e cuprinsă de această 
energie, prezentă peste tot dar variabilă în 
funcţie de timp şi de loc (unii oameni 
rezonând mai avansat la fluxul respectiv, 
mărindu-și / înălțându-și conștiințele în 
mediile propice, putându-și intensifica 
inteligențele în anumite structuri, prin anumiți 
centri senzoriali sensibili la informațiile și 
influențele acelea); energia orgonică poate fi 
generată ca efect al distorsiunii geometriei 
vidului, fapt demonstrat de ceea ce se numeşte 
“efect de formă” (iar alte manifestări ale 
cunoașterilor / înțelepciunilor străvechi au 
fost cuprinse în știința “Misteriilor”). 
Cercetătorul a descoperit că orgonul posedă şi 
însuşiri distructive, începând prin a provoca 
fenomenul de condensare (el a inventat - pe 
lângă “acumulatorul orgonic” - şi “tunul anti-
nori”, pentru provocarea ploii). La stră-
Români, zise şi Gogul, Paparudele goale - 
atestate în Epoca Pietrei - invocau ploaia: aşa 
ceva nu era o fantezie, ci aparţinea 
ancestralului ritual păgân desfăşurat pe timp 
de secetă, pentru a ploua, provocat de fetele 
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ajunse în pragul maturităţii (gata pentru 
dezvirginare). 

Fiii Cerului şi Gliei erau prin spirit fiii 
divinităţii cereşti iar prin suflet - prin faptul că 
erau născuţi pe pământ - erau fiii pământului; 
prin “Uriaşi” nu-s de înţeles în mod necesar 
oameni de statură fizică înaltă (cu toate că 
Românii au “găligani” - cuvânt existent în 
fondul Trac, conform Dr. Mihai Vinereanu - 
pentru oamenii înalţi, lungani, vlăjgani), cât 
“mari preoţi”: Uriaşii religiei din vremurile 
acelea pre-diluviene ale Epocii Pietrei. Grupul 
genetic Gherga N* s-a suprapus cu mai vechea 
grupă maternă umană N* (spre exemplu, în 
Peştera Kebara 32,34 lat. N, 34,58 long. E din 
Muntele Carmel / Israel s-a demonstrat co-
existenţa sa în paralel cu Neandertal, grup 
uman mai solid, cu creier mai mare şi cu viaţă 
sexuală mai intensă decât cel actual - care a 
instituit şi Cultul Morţilor - stins datorită 
climei schimbate pe planetă prin căderea 
uriaşului meteorit în Arizona şi datorită 
înmulţirii prezentului tip uman). Tatuaţii 
Neandertali - decoraţi artistic şi cu ocru / 
hematite, reproducând sângele cu care erau 
mânjiți cei având succes la vânători - mâncau 
dublu decât Homo Sapiens, aveau auzul și 
vederea mai bune, ceea ce-i avantaja în 
întunecimile codrilor, aveau deja pielea mai 
deschisă la culoare (dar şi ochii) şi erau buni 
suliţaşi. 

Răspândirea 
Răspândirea Neandertal 

 

Neandertal este denumirea după Valea 
Neander de la care a fost numit un tip uman 
răspândit din Siberia / Altai până la Atlantic, 
mai puţin numeros decât contemporanii săi, 
care a dispărut în urmă cu circa 25 de milenii 
(ultimul său loc din Vechea Lume a fost 
European, în Peştera Gorham de la Gibraltar); 

obiceiul îngropării cu flori a morţilor săi - mai 
ales în grote / peşteri - era cu orientare E-V: în 
ritualurile lor - majoritatea nocturne - 
interesul era pentru sosirea nopţii şi de aceea 
apusul pentru ei însemna declanşarea 
ceremoniilor, direcţia spre răsărit pe care o 
foloseau la înhumare fiind cea a apariţiei 
Soarelui, ce aducea renaşterea. După ce, acum 
50 de milenii, a apărut capacitatea de 
abstractizare, specialiştii au datat că în urmă 
cu 43 de milenii a fost apariţia Cro Magnon în 
Europa, atunci fiind datată la Neandertali 
trecerea la canibalism ritualic, prin 
consumarea creierelor semenilor (după ce îi 
scalpau): Neandertalii astfel - prin ingerările 
respective - doreau să le perpetueze calităţile, 
prin înghiţire crezând că virtuţile răposaţilor 
se transferau în ei. În Vechiul 
Testament, “cartea întâi a cronicilor” 16:15 a 
scris despre Dumnezeu “Aduceţi-vă aminte de 
aşezământul Lui, de făgăduinţa dată pentru 
mii de neamuri”, ceea ce interpretat din 
versiunea originală Ebraică - după cum a 
studiat în “Vedele și Tora” din 1996 și Dr. 
Barbara Holdrege, profesoară de istoria 
religiilor la Universitatea California / SUA - 
însemna de fapt “după o mie de generații”, fapt 
evidențiat și de comentariul Rabbăh la 
“Facerea” / “Geneza”, din Palestina secolului V: 
pre-diluvian planeta - notată de “Cartea lui 
Enoh” ca “pământul Uriașilor” - timp de o mie 
de generații / respectiv circa 33 de milenii 
(după cum a calibrat Anticul istoric Herodot 
Karka, cu 3 generații pe secol) a fost timpul 
știut ca al Uriașilor, din Era de Aur. Cercetările 
Moderne (arheologice / antropologice) au 
confirmat vechile scrieri ca foarte exacte: de 
exemplu, în Europa din urmă cu 43 de milenii, 
la 7 milenii după apariţia capacităţii de 
abstractizare - dovedită ştiinţific - pe lângă 
Neandertal a apărut Cro Magnon iar după 5 
milenii şi Homo Sapiens (de sine stătător); 
Neandertalii = “Titanii” au dispărut în urmă cu 
25 de milenii iar Cro Magnon = “Giganţii” au 
dispărut în urmă cu 10 milenii, după Uriaşii 
respectivi (Titanii şi Giganţii) rămânând 
numai Homo Sapiens = oamenii. Astfel, se pot 
preciza convieţuirile celor 3 specii umane 
timp de 13 milenii (din urmă cu 38 de milenii, 
până acum 25 de milenii, atunci încadrându-se 
apariţia Graiurilor, dovedite ştiinţific ca vechi 
de 36 milenii, biblic fiind consemnat cuvântul 
ca apărut “la început”) şi convieţuirea a 2 
specii umane - Cro Magnon şi Homo Sapiens - 
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timp de 15 milenii (din urmă cu 25 de milenii, 
până acum 10 milenii); în ultimele 10 milenii, 
pe Pământ n-a fost decât Homo Sapiens, cu 
cele 3 culori rasiale de bază ale sale: neagră, 
albă şi galbenă (actuale şi acum, pe lângă ele 
fiind şi multe metisări). În 2016, cercetătorul 
American Richard Kwiatkowski a scris: 
“Rămășițele Neandertalilor au relevat că nu 
aveau un aparat corespunzător de vorbire, 
însă totuși dialogau cu Homo Sapiens; 
comunicarea Neandertală era limitată în glas, 
fiind ajutată de gestica mâinilor și capului 
(datul din cap pe verticală ori pe orizontală a 
rămas instinctiv la oameni, însemnând ‘da’, 
respectiv ‘nu’, pentru majoritatea, excepție 
făcând Bulgarii, la care e invers). Probabil că 
Neandertalii aveau puține cuvinte iar acelea 
erau și scurte, cu 1-2 silabe; Dr. Philip 
Liebermann - lingvist la Universitatea Connec-
ticut - a observat că laringele Neandertalilor 
era diferit de laringele Homo Sapiens, 
permițând rostirile vocalelor numai cu 
dificultăți mari (fără asemenea abilități, 
pronunțările cuvintelor mai complexe nu erau 
posibile). Arheologul Britanic Steven Mithen a 
indicat că Neandertalii vorbeau răspicat, rar, 
cu suflu mult mai puternic la toate sunetele, 
puterea / zgomotul produs fiind mai ridicat 
decât sonorul Homo Sapiens; lipsa vocalelor a 
redus vocabularul Neandertal la un volum mai 
simplu și mai crud, din cauza absențelor 
legăturilor dintre consoane, astfel că 
propozițiile erau scurte / simple: exprimarea 
prin voce era însoțită - pentru întregirea 
mesajelor - de expresiile faciale și de mișcările 
brațelor. Adevărata vorbire poate transmite 
idei abstracte; e adevărat că în vremea 
Neandertală nici Homo Sapiens nu avea un 
vocabular extins, lipsurile fiind completate 
prin exercițiile de imaginație: Homo Sapiens a 
excelat în desenări - picturile rupestre dove-
dind abilitățile pentru asemenea reprezentări 
- ce au condus la noi idei și chiar la inovări, 
permițând depășirile unor limite / bariere în 
acele vremuri aspre, de la început”. Graiul 
șuierat / sâsâit al Neandertalilor - semănând 
cu sâsâitul / șuieratul șerpilor - i-a determinat 
pe Homo Sapiens să-i asocieze reptilian cu 
dragonii / zmeii fixați în memoria colectivă 
din vremuri îndepărtate; e interesant că în 
prezent cele mai sâsâite limbi Indo-Europene 
sunt în N. Mediteranei, vorbite în marile 
Peninsule din S. Europei: Balcanică (unde se 
remarcă Greaca având multe sufixe “os”), 

Italică (unde Latina avea multe terminații 
“us”) și Iberică (unde Spaniola predomină, 
având consoana “s” foarte frecventă); se știe 
că ultimii Neandertali de pe glob au trăit 
tocmai în Sudul Europei (spre deosebire de 
sâsâiții Homo Sapiens din S. European, se știe 
că Pelasgii erau rârâiți iar unii Homo Sapiens 
Nordici s-au evidențiat prin vorbiri guturale). 
Stră-Româna a sintetizat vorbitul ca “Grai” 
apropiat de “Gher” = Cer, similar cum 
termenul pentru viață “trai” e în legătură cu 
“Terra” / Pământul (inițial având denumirea 
Ga). Portrete de Neandertali, făcute de 
specialişti inclusiv pe baza analizelor ADN, 
indică pielea deschisă la culoare, pistrui şi păr 
roşcat, drept caracteristici esenţiale ale lor 
(actualii albi au apărut după relativ puţin 
timp, în zone mai Nordice, mai reci şi mai 
izolate, constituind un tip uman mai nou, rapid 
supremaţia albilor impunându-se): 

 

Reconstituiri Neandertal 

 
Neandertalii, mai înzestraţi fizic decât 

actualii oameni (acum ar fi câştigat orice 
olimpiadă), aveau priviri alerte şi inteligente: 
erau buni vânători în grup de animale mari 
(mamuţi, urşi, cerbi, etc.), utilizând mai ales 
lănci / erau preponderent carnivori şi pentru 
pradă parcurgeau distanţe mari; în mod 
obișnuit, bărbații Neandertali erau foarte 
potenți sexual, apetitul lor extinzându-se și la 
femeile Homo Sapiens. Neandertalii făceau foc 
cu iască, aveau cunoştinţe despre ierburile 
medicinale - având şi grijă unii de alţii, fiind 
solidari - preparând culori ce amestecate cu 
argilă / lut erau pentru decorarea trupurilor 
lor (mari cântăreţi, produceau fluiere, statuete 
închipuind animalele vânate dar şi leoaice, etc. 
însă n-au lăsat opere artistice ample / 
semnificative), copilăria fiindu-le scurtă iar ca 
adulţi murind tineri datorită traiului dur: viaţa 
lor pe atunci se asemăna cu cea Eskimosă / 
Eski-mosă de acum; argila o foloseau ca 
pământ care vindecă, inclusiv azi fiind 
apreciate calităţile sale (argila fiind bazică, are 
numeroase proprietăţi antioxidante, prelun-
gind viaţa iar efectele curei cu ea sunt 
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benefice, având rezultate incontestabile). În 
glaciaţiune, când temperaturile exterioare 
erau negative, peşterile reprezentau singurele 
locuri “calde”, cu temperaturi pozitive; în Era 
glaciară, peşterile constituiau adăposturi în 
interiorul pământului pentru care oamenii 
erau foarte recunoscători divinităţii supreme 
care le patrona, anume respectul lor se 
îndrepta către Marea Zeiţă Mamă. Oamenii 
însă nu puteau locui în peşteri, căci foamea îi 
determina să se deplaseze în căutare de hrană, 
la mari distanţe; pe atunci, populaţiile Nordice 
erau formate îndeosebi din vânători iar 
populaţiile Sudice erau alcătuite mai ales din 
culegători. Peşterile serveau temporar ca 
adăposturi şi permanent ca sanctuare. În 
Cuaternar, ceilalţi oameni - mai puţin 
înzestraţi fizic - s-au coalizat pentru a 
extermina conştient, fără milă, pe ultimii 
Neandertali (rămânând în amintire Tătânii / 
Titanii din vechime); erau ţintiţi mai ales 
bărbaţii Neandertal: femeile Neandertal nu 
prindeau rod decât cu ei, fiind incompatibile 
genetic cu bărbaţii Homo Sapiens, astfel încât 
extincţia Neandertal a fost relativ rapidă. 
Totuşi, au fost câteva milenii bune de co-
existenţă a unor negrese Homo Sapiens cu unii 
dintre Uriaşii albi Neandertali, atunci apărând 
Giganţii Cro Magnon (căci femeile Homo 
Sapiens au fost foarte fertile, ele putând 
prinde rod cu bărbaţii Neandertal, din 
încrucişările lor rezultând acei Uriaşi hibrizi); 
însă până la sfârşitul ultimei glaciaţiuni, Homo 
Sapiens a rămas singura specie umană pe glob, 
exterminarea Cro Magnon terminându-se tot 
în Europa, ca şi cea anterioară Neandertală. 
Greșeala majoră a Neandertalilor a fost 
acționarea individuală, în general; înțelepciu-
nea Homo Sapiens a constat - la modul general 
- în acționarea colectivă / efectiv în hoardă (de 
exemplu, Românii au străbătut vremurile - din 
timpurile cele mai îndepărtate - având un 
mare avantaj: mereu au fost mulți).  

Dr. Ezra Zubrow de la Universitatea 
Buffalo / New York a simulat computerizat 
interacţiunea între 2 populaţii, determinând 
proporția necesară uneia ca s-o înlocuiască pe 
cealaltă: un avantaj de 2% poate duce la 
eliminarea celeilalte populaţii în numai un 
mileniu (un exemplu poate fi amestecul 
Atlanţilor şi Amazoanelor cu Gherganii şi 
Gherganele, prin însoţirea Amazoanelor cu 
Gherganii şi a Atlanţilor cu Gherganele toate 
generaţiile lor următoare ajungând înrudite, 

cei mai numeroşi apoi perpetuându-se). 
Conform Anticului Diodor din Sicilia 1:26, 
vechii preoţi Egipteni - care numeau Pontul ca 
“Siriath” / radicalul Trac “sure” însemnând 
“strălucitor” = “stră-lucitor” avându-şi 
rădăcina în timpurile pre Indo-Europene - au 
calculat o durată de 23 milenii de la “Domnia 
Soarelui” până la domnia împăratului 
Alexandru “cel Mare” (care era Macedon / nu 
etnic Elen iar Macedonia nu era etnic Elenică, 
Imperiul Macedon - ce nu era Elen - realizat de 
el şi generalii săi etnici Makedoni / nu etnici 
Eleni, plecaţi din Balcani cu militari Macedoni 
şi Traci / nu Eleni, angrenând Greci Anatolieni 
cu care au fost împreună / nu cu Eleni 
Balcanici, fiind cel mai mare Imperiu din 
lumea de până atunci, întins din Europa în 
Asia şi Africa); în Epoca Modernă și în Evul 
Mediu au fost denumiți Armâni cei care Antic 
erau Makedoni (iar nu Eleni / nici măcar Eleni 
vechi): cei care au avut tăria să cucerească o 
bună parte a Lumii Vechi n-au fost vechii 
Eleni, ci au fost vechii Makedoni = strămoșii 
Armânilor / Aromânilor (iar așa ceva denotă 
vitalitatea / forța energetică a lor, ca oameni 
deopotrivă puternici și deștepți). Dintre cele 2 
repere ale istoricului Diodor Sicul, timpul mai 
vechi indicat corespundea tocmai celui al 
pierderii puterii în lume de către Neandertali 
(probat ştiinţific de către actualii arheologi și 
geneticieni); el a scris că până în mileniul XXIII 
î.C. timpul era măsurat cu ciclul lunar, ceea ce 
explica legendele că pe atunci făpturile umane 
“trăiau 1200 de ani” însă ani lunari, nu ani 
solari (adică echivalând totalul acelor 1200 de 
ani lunari cu 1200 de luni solare de fapt, 
respectiv acel număr însemnând un secol solar 
/ fiind 12 luni solare pentru anul solar) şi că 
“domniile durau 300 de ani” / lunari - adică un 
sfert de secol / solar - pe atunci el mai 
consemnând că existau nişte creaturi “numite 
Uriaşi de Greci”, având “puteri neobişnuite”. 
Înainte de Potop, calendarul utilizat era cel 
lunar: post-diluvian, un an solar echivala 12 
ani “lunari” / adică 1 an = 12 luni; timpii pre-
diluvieni din “Facerea” / Vechiul Testament 
pot fi de asemenea calculaţi cu aşa cheie 
aritmetică (5:1 “zilele vieţii lui Adam au fost 
930 de ani şi apoi a murit” adică Adam avea 77 
de ani solari când a răposat, 5:23-24 “zilele lui 
Enoh au fost 365 de ani / şi a plăcut Enoh lui 
Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-
a mutat Dumnezeu” adică Enoh avea 30 de ani 
solari când a fost dus în Cer, etc). De exemplu - 



406 vol.30,  191-193| aprilie-mai-iunie, 2020 

 

în Evul Mediu - cronicarul Galician Pedro 
Sarmiento de Gamboa 1532-1592 socotea așa, 
egalând străvechiul an cu luna și având astfel 
un an solar la 12 ani lunari. De altfel, mult 
anterior aceluia, în “Biblioteca istorică” 1:26 
Anticul Diodor din Sicilia a scris: “Unii 
încearcă să spună că, în vremurile foarte de 
demult, când nu fusese încă descoperită 
mișcarea Soarelui, anii erau socotiți după 
ciclul pe care îl îndeplinește Luna. Lucrurile 
stând astfel, anul nu avea decât 30 de zile. Prin 
urmare, nu ar fi fost cu neputință ca unii 
oameni să fi trăit 1200 de ani. Căci și azi, când 
anul are 12 luni, sunt destui care trec de un 
secol”. Același Diodor din Sicilia în “Biblioteca 
istorică” 2:31 a scris: “Despre numărul anilor, 
pe care - spun ei - i-a consacrat tagma 
Chaldeilor cercetării Universului, nu s-ar găsi 
ușor cineva care să le dea crezare. După 
socoteala lor, s-ar fi scurs până la expediția lui 
Alexandru în Asia 473 de milenii, vreme în 
care ei ar fi cercetat mersul astrelor”. Prin 
echivalarea respectivilor ani lunari cu anii 
solari (12 luni desigur fiind 1 an), fabuloasa 
consemnare a savantului Antic - în confor-
mitate cu transformarea așa calculată - s-a 
referit la sfârșitul mileniului XXXVIII î.C.: o 
vreme contemporană Neandertalilor, cu circa 
3 milenii înaintea articulării complete a 
vorbirii oamenilor Homo Sapiens (astfel cum a 
fost dovedită științific de cercetătorii Epocii 
Moderne). În Antichitate, preotul Manethon 
din Egipt - angajat de Makedonii Ptolemei ca 
să studieze timpurile străvechi - a notat 
despre catastrofa ce a lovit “Țara Siriat” că a 
fost în timpul Zeului Thot, care avea ca semn 
zodiacal Racul (adică sfârșitul perioadei 
asociată astronomic anilor 8800-6650 î.C., 
conform astronomului Michal Kamienski 
1897-1973 de la Universitatea din Krakovia / 
capitala istorică a Poloniei, care a calculat în 
cortegiul echinocțiilor - cu ciclul de circa 26 de 
milenii - în funcție de cele 30 de grade de pe 
arcul eclipticii, anii corespunzând semnelor 
zodiacului).  

Este de remarcat că relatările istoricului 
Mediteran Antic Diodor din Insula Sicilia au 
fost extraordinar de exacte, confirmate 
integral prin cercetările savanţilor de acum, 
din Epoca Modernă; Neandertalii (dispăruţi în 
mileniul XXIII î.C.) venerau Luna / Selena şi 
depăşeau Homo Sapiens atât în capacităţi 
fizice - fiind mult mai bine dotaţi trupeşte - cât 
şi în capacități intelectuale, având creierul mai 

bine dezvoltat, îndeosebi cerebelul / creierul 
mic (poziționat în spatele trunchiului cerebral, 
cu 3 funcții: arhicerebelul cu rol în păstrarea 
echilibrului static și dinamic, paleocerebelul 
pentru reglarea tonusului muscular și 
neocerebelul pentru coordonarea mișcărilor 
fine comandate de scoarța cerebrală). Diodor 
din Sicilia a mai scris în “Biblioteca istorică” 
1:23 - conform datelor păstrate de preoţii 
vechi în Egipt și culese de el în mileniul I î.C. - 
că între mileniul XXIII î.C. şi mileniul XI î.C. a 
fost timpul dominat solar / ştiut popular mai 
ales de vechii Greci ca Era de Aur; în mileniul 
XI î.C. - în paralel cu apariţia Sudicului Corn al 
Abundenţei - s-a constituit Nordicul Imperiu 
Atlant (centrat în Pont, care s-a dizolvat în 
mileniul VII î.C. din cauza Potopului, după 
aceea fiind Era de Argint - adică neoliticul - ce 
a durat până la Potopul biblic de la sfârşitul 
Epocii Pietrei din mileniul IV î.C., după care a 
început Epoca Bronzului). Pe baza aceloraşi 
surse, la sfârşitul mileniului I î.C. savantul 
Antic Sicilian a consemnat (1:24), considerând 
timpul solar valabil deja din Era de Argint, că 
“Egiptenii socotesc solar de la Războiul Troian 
mai puţin de 1200 de ani iar de la vechiul 
Hercule - care şi-a ridicat stâlpii pe malurile 
strâmtorii dintre cele 2 continente după 
luptele cu Giganţii, adică de când a început 
omenirea - Egiptenii socotesc puţin peste 10 
milenii” solare: “începutul omenirii” în 
mileniul XI î.C. - indicat de istoricul Antic 
Diodor Sicul - era începutul civilizaţional, 
respectiv timpul întemeierii Atlantidei / 
Imperiului Atlant (ce după aceea s-a aflat sub 
stăpânirea a 10 Dinastii “Atlante”, până când s-
a format Marea Neagră peste fostul Lac Pontic, 
eveniment catastrofal, reţinut de memoria 
omenirii ca diluviu / Potop). Strâmtoarea 
marcată după înfrângerea Giganţilor prin 
ridicarea Pilonilor / Coloanelor vechiului 
Hercule era între Europa şi Asia, nu între 
Europa şi Africa, fiind Dardanele = Garganele, 
nu Gibraltar. Ghergu-res / respectiv regele 
Ghergu, păstrat în timp ca puternicul Hercules 
(primul Hercule dintre cei 2 Hercule, anume 
“cel Vechi”, căruia - conform Anticului istoric 
Herodot din Kerka / Caria - contemporanul 
Atlas / împăratul Atlant i-a dat în sarcină paza 
Coloanelor), a consolidat îndeosebi Porţile 
Sudice ale Imperiului Atlant - trecătorile / 
trecerile sau strâmtorile - înaintea ultimei 
mutaţii genetice Gherga, marcându-le prin 
focuri veşnice întreţinute cu crăci din codrii 
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serioşi ce erau dezvoltaţi pe atunci, în locuri ce 
azi sunt chiar sterpe, parii / stâlpii înfipţi 
ritualic vertical în pământ semnalând hotarele 
stăpânirii sale: asemenea poziţii au fost 
vegheate de garnizoanele organizate de 
regimul instaurat de el pentru pază - ca să 
străjuiască tărâmul fericit imperial prin 
Coloane - între Munţii Caucaz (dintre Caspica 
şi Pont) şi Munţii Carpaţi, înspre Nord 
Imperiul Atlant fiind deschis pentru 
expansiune, pe măsura retragerii imensei 
calote polare. O sinonimie de la beţele lungi / 
prăjini se regăseşte la Români atât în “vergă” = 
stinghia de susţinere a velei = pânzei bărcii / 
corabiei, cât şi în “vargă” = băţul undiţei, adică 
joarda (nuiaua / creanga curăţată de frunze), 
în Latină pentru “băţ” folosindu-se “virga” iar 
“vergeaua” la stră-Români = bagheta 
mlădioasă ce ajuta la Crăciun ghicirea 
viitorului, persoana intervenind în obiceiul 
folcloric respectiv - conform “Dicţionarului 
etimologic român” din 1966 - numindu-se 
“Vergelator”; Dr. Mihai Vinereanu a analizat 
termenii existenţi în fondul Trac “a ghici”, “a 
găsi” şi “a gândi” ca provenind din acelaşi 
termen pre Indo-European “ghed” = “a 
înţelege” iar Dr. Ion Ghinoiu a afirmat în 2013: 
“Nuiaua cu coaja verde se numea vergel, ca 
substitut baghetei magice. Persoana care oficia 
ceremonia - Vergelatorul / Gogea – după ce 
aşeza un ciubăr cu apă în care participanţii 
strânşi pentru prevestiri îşi aruncau câte un 
obiect personal (inel, cercel, etc.) bătea cu 
vergelele în marginea ciubărului ca toaca, 
recitând colindul. Un copil neprihănit scotea 
pe rând din apă câte un obiect, care după ce 
era recunoscut de proprietar, Vergelatorul îi 
prorocea norocul. Obiceiul a supravieţuit până 
astăzi prin plăcinta cu surprize, jocurile de 
noroc şi alte practici”. Veghea la porţile 
imperiale se făcea prin “stâlpnici”, adică prin 
Gardieni cocoţaţi în vârful pomilor mai înalţi 
din zonă; ulterior, amintirea acelor străvechi 
străjeri s-a perpetuat nu numai prin ridicarea 
Coloanelor (pilonilor, adică a stâlpilor sacri / 
Obeliscuri ori doar cu pari / beţe simbolice 
înfipte în sol), cât şi prin rugile înălţate de 
călugări solitari, refugiaţi singurateci pe timp 
îndelungat în vârful unor pari / piloni dotaţi 
cu câte o mică platformă (unde dormeau 
foarte puţin şi mâncau foarte puţin / primind 
hrană de la credincioşii de jos doar uneori). 
Acel obicei a fost vestit până târziu în istorie, 
de pildă “Grădina Gheţilor” din Ierusalim 

(adică “Grădina Gheţimani”) fiind cea care a 
găzduit cândva - cu mult înaintea Evreilor - 
aproape o sută de Veghetori stâlpnici, ei fiind 
străjerii / Gardienii sau observatorii / 
mesagerii acelei aşezări sacre din Ţara Sacră: 
MasaGeţii - adică Masivii / Marii Geţi sau Geţii 
Selenei - au fost Geţii orientali / Asiatici 
(foarte respectaţi în Vechea Lume), similari 
fiind şi Daco-Geţii în Europa; spre deosebire 
de alţii care pentru iniţierea în Misterii visau 
ori se drogau, Geţii - pentru deprivare 
senzorială, după cum a documentat în 1985 şi 
istoricul Român Constantin Daniel - îndeosebi 
se izolau pe termen lung prin claustrare 
inclusiv în încăperi subterane special săpate, 
pradă halucinaţiilor ivite după postit sever / 
fiind permisă numai apa iar lângă Ierusalim, 
Esenii - asceţi în grote ca Geto-Dacii “pleistoi”, 
însemnând “călători prin nori” / ca 
vindecătorii “klistai” iar ca “polistai” = 
“fondatori” sau întemeietori de aşezări, după 
cum a scris la începutul mileniului I istoricul 
Evreu Iosif Flaviu 18:22 - se iluzionau cu “Fata 
Morgana” (respectiv cu mirajele deşertice de 
la Marea Moartă).  

Deprivarea senzorială prin izolarea în 
peşteri - în întunericul cărora practicienii se 
iniţiau în Misteriile religioase - se pare că era o 
tehnică provenind din Epoca Pietrei (încă din 
paleolitic, peşterile au fost cele mai 
importante lăcaşe de cult). În legătură cu 
bărboşii şi pletoşii “plestoi” Geto-Daci, adică 
monahii / călugării din grote / peşteri, pe de o 
parte e de ştiut că - potrivit lui Herodot Karka 
în “Istorii” 9:119 - Pleistoros era Zeul 
Războiului, adorat de Tracii Agriani (foarte 
buni arcaşi); pe de altă parte, Geto-Dacii - 
adică Tracii cei mai Nordici - au fost 
consideraţi cei mai viteji oameni din Vechea 
Lume. Despre “bâta” / “parul” ce se obişnuia 
ca prin verticalitatea în ţărână să marcheze 
teritoriul sunt de observat 2 aspecte, la fel de 
importante: atât onomastica bâtei - de “par” - 
cât şi postura sa falică, ambele elemente fiind 
cu scopul de evidenţiere a potenţei masculine 
solare (a sacrului - adică “Pu” / “Pa” - 
luminător diurn / respectiv Soarele Ra, ceea ce 
a dus din “Pu-Ra” la ceea ce Românii folosesc 
ca “pula” = “penis”); de exemplu, termenul 
Lybian / N. African pentru “cârmuitor” era 
“battos” iar pe de altă parte, mult mai mult 
decât un “bât” dintotdeauna la Români a fost 
un “par” ori “pilon” (acela - pilonul / “pilo-
Anul” - fiind stâlpul susţinător, de mare 
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rezistenţă). În Sanctuarul Gherga din SV 
Anatoliei încă se poate observa ceva deosebit, 
anume inscripționarea cu numele GHERGA de 
pe acoperișul rezervoarelor cu apă sfințită 
pentru tratările bolnavilor și spălările 
păcatelor, având vizibilitatea intenționată nu 
de jos / de la nivelul solului, ci numai de pe 
înălțimi: din copacii ori de pe stâlpii din 
apropiere (așa ceva era cu dedicație, pentru 
credincioșii “înălțați” / atât la propriu, cât și la 
figurat, “veghea Gherga” având loc prin 
cățărare în afara căsuței cu apă sfințită iar 
“somnul Gherga” pentru visarea divină având 
loc prin ghemuire în interiorul căsuței cu apă 
sfințită, ca felinele ce adoră să se ghemuiască 
în cutii = spații mici). Este de ştiut că înaintea 
Cultului Falic, coloanele / columnele aparţi-
neau Cultului Vulvei: cele mai vechi altare / 
sanctuare când au început să fie organizate în 
aer liber (nu în grote / peşteri, ca anterior) 
conturau prin perimetrul lor forma femeii, 
arhitectural primele sanctuare supraterane 
reproducând în plan orizontal Marea Mamă 
întinsă pe spate, cu picioarele desfăcute 
(redând prin lobii lor delimitaţi de bolovani 
înşiruiţi părţile principale ale trupului feminin 
- ca frunza de trifoi - capul fiind central şi 
respectiv generoşii sâni ai Zeiţei ca lobii 
laterali, la acea structură ajungându-se printre 
2 lobi “inferiori” reprezentându-i picioarele 
durdulii, intrarea fiind prin “poarta naşterii” = 
“vagin”); machete - ca “frumoase adormite” / 
“domniţe adormite” - există prin statuete din 
Epoca Pietrei, simbolistica indicând între 
picioarele desfăcute ale “maternului” tip de 
aşezământ religios un fel de “curte” unde 
aveau loc principalele ceremonii (intrarea 
apoi în “trifoi” fiind printr-o strâmtă trecere / 
pasaj, ca vaginul, cuvântul “vagin” fiind din 
aceeaşi familie lingvistică a termenilor 
“văgăună” şi “vizuină”, desigur din străvechiul 
vocabular Românesc - cu înţelesuri aşişderea - 
spre deosebire de celelalte limbi, mai “noi”, 
care n-au mai conservat aşa ceva, de exemplu 
în vechea Germană vaginul fiind “fuð” / în 
pronunție “fud”).  

Despre “trifoi” e de ştiut vechea sa 
denumire Română, feminină: “dordolină”, 
planta considerată ca semn al norocului şi 
belşugului (exact atributele Marii Mame 
durdulii); e de remarcat că în Greacă pentru 
“poartă” se foloseşte termenul “pyli” / πύλη 
(paznicii străjuind poarta / “pyli” erau 
“phylakes”). Cu timpul, termenul “phylake” a 

ajuns să fie folosit pentru “carceră”, Gardienii 
fiind “phylakes” = “pulachi”: corespunzător 
“Dicționarului etimologic al limbii române (pe 
baza cercetărilor de indo-europenistică)” 
publicat de Dr. Mihai Vinereanu în 2009, 
cuvântul “poartă” din vocabularul Român a 
fost atestat ca foarte vechi; echivalentul său 
Grec - cu înțeles stră-Român phalic - a 
reprodus de fapt vechea semnificație din 
planul sexual (în vechea Greacă, santinela 
păzind poarta era φύλαξ / “phulax”, 
denumirea fiind popular folosită pentru 
observator / Veghetor). Pe de o parte, îngerii 
Gregori au fost atestați ca Veghetori încă din 
timpurile pre-diluviene (după cum a 
consemnat “Cartea patriahului Enoh”) iar pe 
de altă parte - după cum a scris și filozoful 
Platon în “Republica” - “phylakes” erau 
cârmuitorii războinicilor, ai apărătorilor sau 
protectorilor. O categorie aparte în structura 
social-politică primară - după cum au notat 
autorii Antici - aveau ca pătură importantă pe 
cea grupând așa-zișii Gheorgoi / Georgoi (A-
Groikoi / Agroikoi sau Geo-Moroi / GaMoroi); 
istoricul Canadian Carl Roebuck 1914-1999 a 
scris: “Din 580 î.C., printre cei care s-au 
instalat la conducerea Atenei erau Georgoi / 
Geomoroi (împreună cu Eupatrizii / 
proprietarii și Demiurgii / meșteșugarii). Ca 
Georgoi - Agroikoi / Geomoroi - erau denumiți 
acolo lucrătorii pământurilor (Eschil 
numindu-i Gamoroi, desemnându-i drept 
cetățeni ai Atenei). Termenul era cunoscut și 
folosit din Insula Samos până în Insula Sicilia, 
referindu-se la oligarhi, însă inițial cuvântul 
provenea de la primii localnici (cum au fost de 
exemplu chiar și moștenitorii celor dinaintea 
sistemului Micenian). Georgoii / Geomoroii au 
fost cetățeni liberi, notați Zeugitai de către 
Solon: ei nu doar și-au păstrat terenurile, ci le-
au și lărgit, fiind oligarhii perioadei arhaice. 
Unii dintre ei au devenit judecători; Geomoroii 
/ Geo-Moroii Atenei nu trebuie confundați cu 
fermierii / țăranii, căci ei - ca ZeuGitai / Zeu-
Gites - formau mari și distinse familii: Georgoii 
dețineau principalele pământuri agricole și 
toți Demiurgii proveneau dintre ei, însă nu toți 
Georgoii au fost Demiurgi”. Aristofan - 
“părintele comediei” / termen provenind de la 
Cume, port Gherghit - a scris în piesa 
“Adunarea femeilor” din 391 î.C. despre 
bogații Gheorgoi care se opuneau realizării 
unor noi ambarcațiuni de către săracii Atenei. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Flac&la=greek&can=fu%2Flac0
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Paznici Daci / “Phylakes Daoi” 

În Epoca Pietrei, cu timpul, flancarea porţii 
către altar (“inima” / “cordul” sanctuarului) s-
a făcut printr-o pereche de blocuri ortostatice 
din piatră - care au devenit pari / stâlpi sau 
coloane - apoi preluarea columnei ajungând 
răspândită falic ca Obelisc; aşadar, iniţial 
perechea de elemente ortostatice - perechea 
coloanelor de la intrare - reprezentau (în plan 
vertical), picioarele ridicate sau contractate 
ale divinităţii în chinurile facerii, cele 2 
Coloane ale regelui Ghergu sau “Ghergu-res” / 
“Ghergures” = Hercules / Hercule avându-şi 
sorgintea în aşa ceva: flancau poarta imperială 
(e de observat că mult ulterior şi creştinii - 
prin aspectul trilobat al Catedralelor / ale 
căror abside laterale sunt “sânurile” Bisericii, 
inclusiv prin coloanele străjuind poarta - au 
reprodus ancestralul model). Gemenii 
Gardieni au fost și C/Heru-vimii care flancau 
Poarta Raiului, Sfinții / Sfincșii, leii sau alte 
creaturi încadrând trecerile, etc.; de altfel, 
felinele sunt mai atașate de locul unde trăiesc 
decât de oameni (pe de altă parte, câinii își 
manifestă devotamentul prioritar față de 
oameni). Academicianul Francez Pierre 
Chantraine în “Dicţionarul etimologic al limbii 
greceşti” din 1968, Dr. Adrian Poruciuc în 
cartea “Sub semnul Pământului Mamă” din 
2013, ş.a., au menţionat despre expresia 
relativităţii a vorbei “în 2 peri” că era cu 
referire la genitaliile feminine, vechii Greci 
folosind termenul “nemos” pentru aşa ceva (în 
Latină “nemus” fiind denumirea pentru “crâng 
sacru”); sensul Românesc “în 2 peri” înseamnă 
“între 2 stări” - folosindu-se şi pentru a indica 
pe cineva ameţit / “cherchelit” - legătura cu 
străvechiul Cult al Fecundității / Fertilităţii 
putându-se deduce şi din locaţia indicată 

Latin, căci în marele trecut orgiile se 
consumau de obicei în crângurile unde se aflau 
aşezămintele sacre (de pildă, pentru 
“masturbare” Sardinii folosesc termenul 
“puliga” iar Suedezele folosesc termenul 
“pulla”): e de ştiut că în proto Indo-Europeană 
“kaito” era “pădure”, în vechea Română “coică” 
folosindu-se pentru “culme împădurită” - iar 
“coit”, inclusiv azi, înseamnă “împreunare 
sexuală” - pe de altă parte “vulva” în jargon 
Român fiind şi “scoica” (cu aspect, miros, 
onomastică, umiditate, etc. similare). 
Toponimul Nemeia (în vechea Greacă “nemos” 
fiind utilizat şi pentru “pădure” / “codru”) a 
fost cel unde era uriaşul leu înfruntat de 
Hercule în prima dintre isprăvile sale / 
cronologic cea mai veche: eroul Hercule a 
plecat din tărâmul de vieţuire umană şi a urcat 
în sălbăticia Muntelui pentru a găsi leul, 
ajungând la peştera unde era acela “către 
seară” şi l-a învins “după apusul soarelui” 
(ceea ce a legat leul de climatul mai cald dar şi 
de Cultul Solar). Dr. Adrian Poruciuc în studiul 
despre “Leul colindelor româneşti şi prede-
cesorii săi” din volumul de cercetări “Sub 
semnul Pământului Mamă - rădăcini 
preistorice ale unor tradiţii româneşti şi sud-
est europene” a afirmat că “în substanţa lor, 
colindele româneşti ale leului arată a fi mai 
arhaice - dar şi mai bine închegate - decât ceea 
ce ne spun despre Herakles sursele urban-
literate, respectiv teologice (Biblia în ‘cartea 
judecătorilor’ 14 prin naraţiunea despre 
Samson-şi-leul având o variantă a aceluiaşi 
motiv / mitem, exemplul pe care l-am ales 
fiind pe fundalul impactului ‘popoarelor mării’ 
din jur de 1200 î.C. în estul mediteran şi 
făcând aluzie la impulsuri erotice 
necontrolabile, inclusiv la ‘furia eroică’ 
desemnată de vechii greci prin ‘mania’ şi 
respectiv printr-un termen mai puţin cunoscut 
- ‘lyssa’ - ce se poate lega de arhaicul ‘lis’ = 
‘leu’; profesorul Bertolin Cebrian de la 
Universitatea Canadiană Calgary în 2010 a 
menţionat despre Herakles - erou înveşmântat 
în piele de leu - că ‘era adesea cuprins de furia 
lyssa’, dânsul menţionând că, în creaţiile 
poetice ale vechilor greci, ‘lyssa’ se referea 
‘exclusiv la nebunia dragostei’, sacrificiul lui 
Samson survenind şi el după un episod cu 
încărcătură erotică)”. În Canaan, Samson era 
diminutivul lui Şamaş / “Şa-maş” = Zeul 
Soarelui / “Soarele-moş” (numele acelui 
personaj biblic fiind preluat astfel). 
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Babele și Sfinxul din Bucegi 

“Ghebele” / “Ciupercile” de piatră numite 
“Babele” - aflate la 2292 metri altitudine în 
Carpaţi / Munţii Bucegi 45,26 lat. N, 25,26 
long. E - au fost supranumite “Altarele 
Ciclopice”, fiind închinate Soarelui şi Selenei, 
Cerului şi Pământului (vechii Români au 
utilizat cuvântul “nană” pentru “ciupercă”); nu 
poate fi negată intervenţia umană la finisarea 
formelor acelor conglomerate, ele păstrând 
legătura cu Sfântul / Sfinxul din apropiere - 
primul Sfânt / Sfinx din lume - aflat la 2216 
metri altitudine (acelaşi savant Diodor din 
Sicilia în “Biblioteca istorică” 5:55 a con-
semnat că primii sculptori din lume au fost 
Gherghinii / Telchinii şi că “erau pruncii 
talazurilor mării, vrăjitori care puteau aduce 
ploaia ori chiar ninsoarea la dorință și puteau 
face ceea ce mai târziu au făcut Magii în 
Persia” / în vechiul Egipt, pentru “prunc” se 
folosea “kherd”): complexul de pe Muntele 
Sacru al Hiperboreilor a fost prototip de pildă 
atât al Marelui Sfinx din Sud, cât și al Sudicului 
Munte Sacru Olimp. Sfântul / Sfinxul din acel 
loc Carpatic - stânca având înfăţişarea de om - 
măsoară 8 metri înălţime şi 16 metri înălţime 
iar din punct de vedere istoric (chiar mistic) 
era reprezentarea divinităţii supreme: 
expresia sa e de suveranitate şi putere, acest 
lucru fiind evidenţiat prin faţa proporţionată, 
buzele severe şi bărbia voluntară; Sfântul / 
Sfinxul a fost emblematic pentru Imperiul 
Atlant / Borean - în perimetrul căruia s-a găsit 
- mulţi cercetători afirmând că Sfântul / 
Sfinxul European (anume, din România) a fost 
modelul pentru Sfântul / Sfinxul de pe Platoul 
Ghi-Za / Ghiza din Egipt, mai ales că 
proporţiile feţei celui African sunt identice. 
Cercetătorul Român George Teleoacă a scris în 
2013: “Prea s-a trecut şi se trece uşor peste 
faptul că Babele se află alături de Sfinxul din 
Bucegi, formând de fapt un singur ansamblu, 
care se cere a fi interpretat în unitatea sa. Prea 
s-a trecut şi se trece uşor peste faptul că 
Babele şi Sfinxul din Bucegi nu puteau fi 
realizate altfel decât prin truda susţinută 
de un foarte mare crez. Prea am înlocuit acest 

crez cu ideea simplistă că ansamblul Sfinxul-
Babele ar fi apărut datorită efectelor produse 
de ger şi de vânt asupra unor menhire, pe care 
tot vântul le va fi aşezat pe platoul Bucegilor. 
Controversatul nume al zeului Gebeleizis a 
fost considerat de Victor Kernbach de vârstă 
neolitică, chiar pre-neolitică. În manuscrisul 
lui Herodot, aşa cum se citeşte litera digamma 
în dialectul ionian, iniţiala Gebeleizis trebuie 
citită ‘B’ sau ‘V’; ca urmare, numele real din 
manuscrisul original al lui Herodot se citeşte 
Bebeleizis. Pentru forma Be-Beleizis pledează 
chiar topicul sacru Ba-Bele, eternizat prin 
coloanele ca nişte babe cu pălării, de lângă 
măreţul Sfinx din Bucegi, tâlcuite astfel, pentru 
a ne reaminti mereu că arhaica icoană în 
piatră cu profil uman era al lui Be-Beleisis, 
unul şi acelaşi cu Gebeleizis, proslăvit ulterior 
şi cu numele de Zalmoxis. Din aceleaşi 
considerente de ordin mnemotehnic care au 
condus la realizarea grupului de coloane 
numit Ba-Bele în Bucegi, dăinuie la Cracovia, 
îmbrăţişată de apa Vistulei, colina sacră Wa-
Wel, ce găzduieşte Catedrala Wawel, împreună 
cu Palatul Regal Wawel. În evidentă legătură 
cu sintagma teonimică arhetipală Volco-Blac, 
redată prin hieroglifa sacră numită Dragonul 
Dacic, topicul Ba-Bele din Bucegi alături de 
topicul Wa-Wel din Cracovia, transmit peste 
milenii dubla dovadă că numele real al marelui 
zeu getic s-a pronunţat Be-Beleizis”. (Cronica 
Polonă / “Chronica Polonorum” din 1190 s-a 
referit la Krak / Grakch care a fortificat Wawel 
pe malul Vistulei și a întemeiat Krakau / 
Cracovia; Wincenty Kadlubek 1150-1223 / 
episcopul Cracoviei a scris că la începutul 
Evului Mediu, Krak/us întors din Carintia prin 
Panonia - unde a avut o luptă cu Romani Gali - 
a ajuns cârmuitorul Polonezilor, liderul Krak 
afirmând: “Cum e lumea fără soare, așa e și 
țara fără rege”). Fără sufixul “zis” al Zeităţii, 
numele se reduce la Ba-bele / Be-Bele, ceea ce 
direct egalează Ghe-Bele, însemnând “ciuper-
cile” (corespunzătoare aspectului); de aceea, 
literalmente Gebelei-zis (în pronunţie 
Ghebeleizis) rezona ca Zeitatea Ghebelei, a 
Ghebelor: respectivul Zeu era marele bărbat al 
celor din vechime, adică al babelor (dar nu 
bătrâne, ci acelea erau femei de demult, cu 
înfăţişările semănând ciupercilor). Dr. Valer 
Scridonesi de la Universitatea București în 
lucrarea “Sincretismul Mamei Zeilor / Mamei 
Mari / Reii / Cibelei cu Sibila conservat în 
spațiul carpatic azi. Sinteza Cibele-Sibila prin 
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matrici lingvistice hidro-oro-toponimice” a 
analizat în 2006 originea Gebeleizis ca “Cybele 
a zis”, afirmând și că “Gerghithia apare în 
Ținutul Lăpușului prin Dealul Gherdiceu, 
muchia și pârâul Gârdișoara, Vârful Gurguiatu 
(1048 m), Albunea apărând ca Izvor Alb 
(afluent al râului Lăpuș) cu izvor pe partea 
sudică a Vârfului Roșia (1212 m), pe partea 
nordică a aceluia curgând Pârâul Roșia, acele 
Roșia indicând-o pe Sibila Roșiană. Toate 
acestea, numai în subzona Lăpuș (munți, 
depresiune, ținut), ca și cum, mai ales aici, la 
picioarele vestice ale Țibleș/ Cibleș-ului/ 
Cibelei, a propovăduit Sibila, și încă tocmai cea 
Roșiiană”. În perspectivă Egipteană veche, 
Gebeleizis / “Geb-Eleizis” - Zeul Fulgerului / 
Orizontului la stră-Români - literalmente era 
“Ilie / fiul Pământului Geb” (radicalul Indo-
European “Gheib” însemna “lumină / fulger”); 
de exemplu, comuna Ilia 45,56 lat. N, 22,38 
long. E / județul Hunedoara - de pe Râul Mureș 
- a fost atestată ca Elye în Evul Mediu. Despre 
Sfânt / Sfinx, o ipoteză - derivată din 
primordiala androginie existentă în timpul 
ultimelor milenii ale Neandertalilor - a 
presupus că (numai mult ulterior realizării 
sale) era Zeul “Thot” / “Her-mes” = “Zal-
moxe”: din genul neutru / androgin, în timpul 
multimilenar - exprimat în apelativul divin şi 
prin sufix de tipul “mes” / “moxe” - putându-se 
diferenţia atât latura feminină, cât şi cea 
masculină. În timpul ultimei glaciațiuni, 
climatul din actualul spațiu Român nu era 
temperat; ce căutau preistoricii pe piscuri 
(vârfuri de Munți dintre care unii au devenit 
sacri) avea explicaţie climatică / înainte de a fi 
religioasă: la aceleaşi altitudini, Munţii Nordici 
erau mai călduţi decât mediul înconjurător şi 
Munţii Sudici erau mai răcoroşi decât mediul 
înconjurător; actualul spaţiu Român - cu arcul 
Carpatic - s-a calificat ca gazdă primilor 
Europeni (aşa după cum au dovedit-o relicvele 
/ analizate ştiinţific de către specialiştii lumii). 
În prezent poate părea straniu, însă în vremea 
glaciaţiunii tocmai climatul a determinat 
interesul oamenilor pentru vârfurile Munţilor: 
înspre părţile Nordice ale Vechii Lumi, în locul 
vânturilor reci din Văi - cauzate de frigul 
apropiatei calote polare - era de preferat 
relativul calm însorit de pe culmi, unde uneori 
era şi mai călduţ (fenomen explicat mete-
orologic simplu, în sensul că totdeauna la 
acţiunea aerului rece - mai dens / mai greu - 
ce ocupă părţile joase, aerul cald - mai rarefiat 

/ mai uşor - se ridică în părţile înalte), astfel 
încât la continua influenţă glaciară Nordică, 
pentru timp îndelungat vechii oameni au 
apreciat înălţimile, mai mult decât Văile; în 
EurAsia, imensul bloc glaciar format de calota 
Nordică constituia un uriaş “frigider”, într-un 
veşnic conflict meteo cu Sudul cald, zonele de 
întâlniri atmosferice din urmă cu circa 10 
milenii având fenomene deosebite - inclusiv în 
intensităţi - faţă de cele actuale. 

Front atmosferic și circulația atmosferică 
 

La aceleaşi latitudini, în timpul ultimei 
glaciaţiuni, oamenii au apreciat înălţimile 
încălzite de vântul Sudic mai mult decât 
îngheţatele zone joase: oamenii au populat 
Văile numai după glaciaţiune. Despre Zeul 
Boreas / Voreas al vântului Nordic și al iernii a 
rămas în amintiri că avea aripi purpurii iar 
suflul său înghețat ajungea cândva până în 
Tracia (Haemus - eponimul Balcanilor, căci 
Sudica Peninsulă Europeană ce găzduia Tracia 
inițial se numea Haemus - era fiul lui); s-a 
reținut că în Munții natali din Nord - unde era 
Hiperborea - exista o eternă primăvară, ce nu 
era atinsă de vântul rece al Zeului (e de 
remarcat că termeni ca Vorea pentru Borea, 
“Var-Var” / Varvar pentru Barbar, ș.a.m.d. 
erau încă firesc folosiți de Româna Medievală, 
așa cum de exemplu a fost traducerea 
“Istoriilor” Anatolianului Herodot în secolul 
XVII prin grija spătarului Aromân Neculai 
Milescu, care la 4 secole după deplasarea în 
China a Aromânului Marco Polo a fost de 
asemenea în misiune acolo - în Sina / China 
Medievală - via Siberia și Mongolia). Elemente 
de geomanţie - adică divinizarea prin inter-
pretarea formelor naturale, ale reliefului, 
stâncilor, pietrelor, pământului, etc. - existau 
în Epoca Pietrei, Sfântul / Sfinxul Carpatic de 
pildă încadrându-se unor asemenea străvechi 
concepţii; de exemplu, vechii Arabi ştiau 
despre Idrîs - însemnând “Interpretul”, 
identificat cu Eno / Enoh ori Hermes - că a 
învăţat să “citească” / să ghicească în formele 
de nisip de la îngerul Gavriil / Gabriel (până în 
Evul Mediu, artele geomanţiei au ajuns chiar 
sofisticate): atât îngerul Gavriil, cât şi 
patriarhul Enoh / Eno - care a scris despre 
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îngerii Gregori - sau Gherganul “Gher-mes” / 
Hermes au fost (conform atestărilor) înrudiţi, 
provenind din acelaşi stoc, cel ştiut inclusiv 
biblic ca Enoh fiind de fapt Eno / Anu. Munții 
Carpați au jucat un rol foarte important în 
istoria lumii; de pildă, cele mai vechi urme ale 
ritualurilor Neandertal din Europa dar și cele 
mai vechi rămășițe umane Homo Sapiens din 
Europa s-au găsit nu altundeva decât în 
peșterile din Carpații Occidentali (V actualei 
Românii). Arheologul Daniel Ruzo 1900-1991 
din Peru susținea că înaintea Potopului a 
existat în lume o Civilizație (dispărută într-un 
cataclism) care era legată în mod special de 
Munte, oamenii săi trăind preponderent pe 
culmile înalte; în 1968 - după ce a studiat 
Sfântul / Sfinxul din Bucegi - savantul a 
afirmat că “Sfinxul Carpatic făcea parte dintr-
un străvechi centru spiritual: este un vechi 
monument sculptat înainte de Potop, distrus 
în mare parte în zona frontală (de chip uman), 
fiind foarte erodat de vânt și ploaie; e 
moștenirea importantă a unui popor dispărut. 
Munții Carpați din România erau în centrul 
celei mai Vechi Civilizații Europene de care 
avem cunoștință în zilele noastre; în acești 
Munți Sacri s-au refugiat oamenii după Potop, 
sculpturile originale nemaifiind reproduse în 
timpurile istorice. Fiind obișnuiți cu 
dimensiunile tridimensionale ale sculpturilor 
din zilele noastre, am eșuat până 
astăzi să realizăm că acestea sunt sculpturi 
vechi, considerându-le opera naturii. Autorii 
care le-au dat forma trăiau în munți și 
sculptau stâncile; iubeau frumusețea naturii și 
aveau capacități mentale bine dezvoltate: erau 
păzitorii unei înțelepciuni străvechi. Pentru ei 
era o creație magică, produsul unei culturi 
înțelegând lumea diferit decât azi; de la acei 
oameni am moștenit noi simțul religiosului și 
spiritualității: lumea pe care o avem în zilele 
noastre e moștenirea lăsată de o civilizație 
dispărută. Toate sistemele de simboluri, toate 
personajele legendare, toate miturile nu au un 
nume al autorilor; toate le-am moștenit de la o 
omenire dispărută. În Munţii Carpaţi din 
România s-a refugiat o bună parte din omenire 
în timpul Potopului, aici sunt grotele cu 
comori menţionate în atâtea legende ale lumii; 
Sfinxul din Bucegi făcea parte dintr-un 
complex mai mare, aşa după cum şi Sfinxul din 
Egipt a făcut parte dintr-un complex mai 
mare: în ambele cazuri, au fost locuri sacre şi 
ceremoniale care au avut importanţă 

incredibilă pentru populaţiile aparţinătoare”. 
Cei dispăruți - cu care oamenii Homo Sapiens 
au fost cândva contemporani - erau oamenii 
Neandertal și Cro Magnon; ei au fost autorii 
anonimi ai legendelor și ai miturilor străvechi. 
Academicianul Român Marcian Bleahu 1924-
2019 a susținut: “Când urci un munte, urci cu 
smerenie ca într-o catedrală unde intri nu ca 
să cucereşti credinţa, ci ca să te redescoperi pe 
tine însuţi, să redescoperi ceva în interiorul 
tău ascuns de foarte mult timp, care aşteaptă 
să fie trezit. Legenda proto-istorică a Sfinxului 
relatează că ar fi o statuie făurită în timpuri 
demult uitate de oamenii unei civilizații dispă-
rute”. Sfântul / Sfinxul din Bucegi se află între 
Munții Bătrânei, Doamnele, Obârșia și Omu 
(cel mai înalt din Masivul Bucegi), având în 
apropiere formațiunile stâncoase ale Babelor; 
toponimia preponderent ancestral feminină 
reflectă posibilitatea existenței unei societăți 
matriarhale cândva în trecut, cu locașe de cult 
în peșterile din zonă (unde au fost descoperite 
numeroase vestigii Neandertal). 

Psihologul Britanic Stan Gooch 1932-2010 
a studiat dezvoltarea omului, în 2006 
concluzionând că “Homo Sapiens e un rezultat 
hibrid, având elemente din încrucișări cu 
Neandertal și Cro-Magnon (specii umane 
foarte diferite, inclusiv între ele); oamenii de 
Neandertal aveau propria lor civilizație, cu o 
cultură sofisticată, bazată pe o imaginație 
bogată: o cultură a viselor. În medie, oamenii 
Neandertal aveau creierele mai mari decât 
Homo Sapiens; aranjarea era diferită decât 
acum, cerebelul Neandertal (‘creierul mic’) 
fiind mai mare. Esențialmente, s-ar putea 
spune despre cerebel că era un creier distinct 
amplasat - din punct de vedere anatomic - sub 
creierul mare. Cerebelul este centrul a 
numeroase abilități și procese mentale, unele 
încă necunoscute azi; e posibil ca visele să 
provină în primul rând din cerebel, anumite 
tipuri de impulsuri artistice și religioase, 
impulsuri către sacru, anumite înclinații 
filozofice, etc. Neandertalii au format o 
populație avansată cultural, civilizată din 
punct de vedere spiritual, cu un profund simț 
religios și practicau o medicină bazată pe 
plante. Societatea era condusă de femei, care 
aveau autoritatea supremă; ceremoniile nopții 
și lunii erau conduse de preotese. Societatea 
Neandertală era pașnică, plină de dragoste 
pentru semenii săi; practicile magice și religia 
erau centrale în viețile lor: erau ceea ce azi 
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știm ca șamani, vrăjitori sau magi. Oamenii 
Neandertal celebrau Cultul Lunii, aveau 
vedere nocturnă, venerau noaptea și luna, pe 
când oamenii Cro-Magnon venerau ziua și 
soarele. Viața oamenilor Cro-Magnon își avea 
rădăcinile în conceptul de proprietate al 
bărbaților, fiind o societate condusă masculin, 
activă diurn. Privind cunoștințele de botanică, 
Neandertalii erau mai avansați; privind 
cunoștințele de vânătoare, Cro-Magnon erau 
mai avansați. Opinia mea este că oamenii de 
Neandertal și oamenii de Cro-Magnon s-au 
împerecheat în Europa, acum vreo 30-40 de 
milenii; fiecare parte a adus o contribuție 
unică: genele Neandertal erau înclinate spre 
intuiția religioasă, pe când genele Cro-Magnon 
erau înclinate spre inteligența științifică. Nu a 
fost însă o metisare pașnică; se pare că 
bărbații Cro-Magnon au violat femeile Nean-
dertal. De aceea scrie în Vechiul Testament că 
fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiicele 
oamenilor, care le-au născut copii, aceia fiind 
vitejii din vechime (cei mai voinici prunci 
vreodată). Primii Homo Sapiens aveau tenul 
mai închis decât Neandertalii cu care au intrat 
în contact în EurAsia; Neandertalii erau o 
specie nocturnă: se strângeau noaptea și 
organizau ceremonii în cinstea lunii pline. 
Dovezile anatomice pentru stilul de viață 
nocturn se bazează pe orbitele oculare foarte 
mari și rotunde, inclusiv pe orificiile foarte 
mari ale urechilor (ochii mari - mai ales - sunt 
o caracteristică tipică a creaturilor nocturne); 
ei învățaseră să nu se teamă de întuneric și în 
timpul acelui proces s-au îndrăgostit de 
priveliștea cerului noaptea, venerând 
constelațiile nordice Ursa Mare și Ursa Mică. 
Ritualul ursului de peșteră (iar în Carpați 
răspândirea s-a înregistrat drept cea mai 
puternică de pe continent) a fost cel mai vechi 
ritual din lume. Neandertalii erau oameni 
foarte emotivi și sensibili; există dovezi certe 
bazate pe evidențe fosile fizice că aveau voci 
puternice și urechi mult mai muzicale decât 
oamenii de acum”. Arheologul Britanic Steven 
Mithen - profesor la Universitatea Reading 
51,26 lat. N, 0,56 long. V – a afirmat că 
Neandertalii au constituit specia umană cea 
mai dezvoltată cu înclinații spre muzică, 
dansuri și spectacole care a trăit vreodată (se 
pare că au fost cântăreți și actori de primă 
clasă). Arheologul American Ralph Solecki a 
descoperit într-o peșteră din Munții Zagros (în 
zona Kurdă din N. Irakului, aproape de peștera 

Gwerga / Mar Gwerga din centrul Munților 
Zagros / V Iranului) că Neandertalii erau 
înhumați cu flori în urmă cu 74 de milenii și că 
bătrânii ori răniții au fost îngrijiți de semeni: 
ei credeau în viața după moarte; savantul a zis 
că “Neandertalii au fost oameni cu caractere 
așa de bune, încât ar trebui să fim mândri că-i 
avem ca strămoși”. (În 1997, cercetătorul 
Britanic Andrew Collins a documentat legenda 
Kurdă despre faptul că printre strămoșii 
poporului Kurd au fost Ginii / Geniile). 

Filozoful Englez Colin Wilson 1931-2013 a 
spus: “Este posibil ca omul de Neandertal să fi 
fost mult mai inteligent decât presupunem; se 
pare că știa mult mai multe despre stele, de 
exemplu (decât am putea crede). Comporta-
mentul simbolic era central în Cultura 
Neandertal; exponenţii săi își găteau hrana, 
erau tatuați și purtau bijuterii, strângând 
inclusiv cristale, trăind în grupuri sociale 
complexe”. În 2010, specialiştii unui consorțiu 
format de “Institutul Planck” din Zurich 47,22 
lat. N, 8,33 long. E / Elveția, “Institutul Broad” 
de la Universitatea Americană Harvard din 
Cambridge 42,22 lat. N, 71,07 long. V 
și “Institutul Tehnologic” din Boston 42,21 lat. 
N, 71,03 long. E / SUA au prezentat rezultatele 
cercetării genomului Neandertal: EurAsiaticii 
Homo Sapiens actuali au unele gene 
Neandertal în proporții de circa 4%, ceea ce 
înseamnă că împerecherile dintre speciile 
umane au avut loc (îndeosebi pe baza legii 
formulate în 1922 de biologul Britanic John 
Haldane, dovedită şi de lipsa urmelor genetice 
materne Neandertal la oamenii Homo Sapiens, 
pe linia paternă însă fiind evidenţe genetice de 
la Neandertal la Homo Sapiens - sens 
confirmat despre combinaţiile întâmplate atât 
în străvechile relatări ale omenirii, cât şi 
confirmat ştiinţific de către geneticienii Epocii 
Moderne - acela fiind că bărbaţii Neandertal 
au fost cu femeile Homo Sapiens / compati-
bilitatea existând cu şanse de supravieţuire 
pentru cazurile când muierile oamenilor 
Homo Sapiens au născut prunci cu taţi 
Neandertali): 
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Dr. Robert Scoch - profesor la Universi-
tatea din Boston / SUA - a explicat: 
“Civilizațiile dispărute nu sunt neapărat 
ceea ce ne așteptăm noi sau ceea ce așteaptă 
mulți oameni să fie, în sensul că nu erau un 
echivalent în trecut a ceea ce suntem noi în 
zilele noastre. Multe din instituțiile societății 
noastre sunt de fapt o combinație a 
instituțiilor oamenilor Neandertal și Cro-
Magnon; întâlnirea dintre acele specii trebuie 
să fi fost monumentală: Neandertalii nu prea îi 
înţelegeau pe acei Cro-Magnon care le invadau 
teritoriile iar Cro-Magnon nu înţelegeau 
ritualurile nocturne stranii ale Neandertalilor, 
cu cântece şi dansuri (numindu-le ‘magie’). S-
au schimbat unele aspecte simbolice din 
ceremoniile religioase Neandertale, Homo 
Sapiens adaptând și unele elemente Cro-
Magnon; o mare parte din credinţele noastre - 
ale Homo Sapiens - şi din obiceiurile noastre 
religioase sunt moştenite de la Neandertali: 
continuăm multe tradiţii Neandertal 
(antropologul American Erik Trinkaus - o 
autoritate în domeniul Neandertal - este 
convins despre Cultul Nemuririi că a fost creat 
de Neandertali, că au fost primii oameni care 
au practicat înmormântările iar Cro-Magnon şi 
Homo Sapiens au învăţat de la ei să-şi 
înhumeze răposaţii). Despre Cultul Nemuririi, 
e clar că exista ceva dincolo de moartea fizică, 
dincolo de existența materială, ce se pare că 
era o credință existentă la Neandertali. În 
Carpaţi au fost legături antropormofice între 
oamenii peşterilor pe de o parte şi sculpturile 
din piatră de pe munţi pe de altă parte. Sfinxul 
din Bucegi arată ca un Neandertal, cu frunte 
joasă şi cu orbite mari, privind spre Vest, către 
soarele care apune: s-a emis ipoteza că omul 
de Neandertal ar fi fost o specie mai degrabă 
nocturnă şi dacă e aşa, ce fel de soare i-ar fi 
stârnit interesul? Soarele la apus, când ar fi 
ieşit să-şi desfăşoare activităţile nocturne: 
ceremonii şi ritualuri; deci n-ar fi privit spre 
răsărit - aşa cum a fost în mai multe culturi 
ulterioare - ci spre Vest, soarele apunând 
având o importantă semnificaţie. Ca geolog, 
observ stratigrafia Sfinxului că e din tipuri 
distincte de roci - şi toate naturale - existând 
posibilitatea că iniţial semăna cu o faţă umană 
datorită eroziunii naturale, oamenii putând un 
pic să modeleze structura, astfel încât 
trăsăturile să semene şi mai mult cu o faţă 
umană (se ştie că în alte locuri asemănătoare 
din lume aşa ceva s-a întâmplat). Poate a 

intervenit vreo prelucrare - datorită 
degradării nu pot afirma cert - dar aşa ceva nu 
contează, fiindcă este uşor de recunoscut faţa 
umană. Multe locuri sacre din întreaga lume 
sunt de origine naturală şi pot fi considerate 
chiar mai sacre fiind doar naturale - fără 
intervenţie artificială - dând extraordinarul 
mesaj că sunt de la natură, respectiv că vin de 
la zei, părând un miracol; atunci profilul 
stâncii redând o figură e cu atât mai 
spectaculos, mai important, ţinând de divin: e 
mult mai impresionant decât dacă ar fi fost 
sculptat de mâna omului. Neandertalii îşi 
recunoşteau uşor portretizarea în Sfinx iar pe 
platoul de lângă megalit puteau avea loc 
diverse activităţi, cu acel cap de piatră în 
fundal; existenţa unui mic bazin acolo îl 
sugerează ca ideal pentru strângerea ‘apei 
sfinţite’ în ritualuri de purificare ori pentru 
ceremoniile de colectare a sângelui de la 
sacrificii (în Anatolia şi vechiul Egipt au fost 
asemenea bazine): timp de milenii, mâinile 
multor generaţii au frecat mica depresiune din 
piatră a bazinului ca să ajungă aşa cum e azi. 
După ce am examinat hărţile, geologia, 
topografia şi geografia regiunii, văd tot arealul 
drept central pentru Adunările Neandertalilor 
- dintr-o vastă zonă - deoarece în Europa nu 
mai exista ceva asemănător: era un ideal loc 
de întâlnire chiar a celor de la câteva sute de 
km distanţă, în pelerinaje la anumite zile 
importante convenite astronomic, pentru 
schimburi de povestiri, ceremonii care să 
creeze legături între diferite comunităţi, 
împărtăşiri de credinţe, etc.; peşterile din 
apropiere păstrează dovezi ale prezenţei 
Neandertale şi a ritualurilor respective, unele 
din ele evident fiind locaşuri de cult, sanctuare 
ce ulterior au fost imitate de clădirile 
templelor, bisericilor, catedralelor, etc., pentru 
a reconstrui asemenea medii de conectare cu 
divinul şi inducere a sentimentului religios 
(chiar şi numai prin iluminarea tradiţională 
intenţionat păstrată slabă în arhitectura 
interioară, clădirile locaşurilor de cult fiind de 
fapt moşteniri ale cadrului ritualic oferit de 
peşteri timp de milenii). Neandertalii erau cu 
mult mai sofisticaţi în moduri de gândire 
pentru care noi nici n-avem cuvinte potrivite 
să le descriem; civilizaţia noastră a progresat 
într-un fel material - stil regăsit începând cu 
Era de Aur - distrugând sofisticarea anterioară 
a pionierilor, care au înţeles, uitându-se la 
Univers cu ritmurile sale cosmice, că erau 
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parte din ceva mai măreţ decât ei înşişi. 
Presupun că Neandertalii au fost mai religioşi 
decât oricine; am bănuiala că acele cunoştinţe 
au fost simplificate de către Cro-Magnon şi 
Homo Sapiens, care i-au perceput în termeni 
superficiali: conceptele de bine şi rău ar fi 
provenit dintr-o înţelegere trunchiată a 
ritualurilor şi religiei Neandertalilor, care era 
mult mai nuanţată şi subtilă (ei n-aveau 
simpla catalogare a bunului pe de o parte şi a 
răului pe de altă parte, căci aveau nevoie de 
ambele şi nu făceau distincţia aşa ca urmaşii 
lor). Neandertalii, cu capacităţile lor mentale 
dezvoltate, au avut profunde legături cu 
natura şi au înţeles că în funcţionarea 
Universului erau necesare atât binele, cât şi 
răul - ca 2 capete ale unui spectru continuu - 
ecouri regăsindu-se de pildă la vechii 
Egipteni”. (Aspectele duale - ale contrariilor - 
ulterior au fost încercate pentru armonizare şi 
de către alte sisteme religioase, de pildă “rău” 
era din dualitatea complementară bunei Rhea 
= Marea Zeiţă Mamă a Pământului, etc). 
Cercetătoarea Oana Ghiocel - care în 2013 a 
realizat filmul documentar “Misterul Sfinxului 
din Carpaţi” - a reflectat: “Omul de Neandertal 
nu a fost o specie brutală. Conform evidențelor 
actuale, omul de Neandertal apare surprin-
zător de apropiat de omul modern, o creatură 
sensibilă și inteligentă, cu o cultură sofisticată 
și simț propriu. În Munții Carpați, legendele țin 
amintirea vie; despre legenda Cultului lui 
Zalmoxe bănuiesc că datează din vremuri 
străvechi, tocmai din timpul omului de 
Neandertal: și când a ieșit la lumină, Zalmoxe a 
fost desemnat Zeul Nemuririi și al Nopții”. Cel 
mai facil de văzut la Zalmoxe e numele său: 
Zal-moxe = “Zeul-moș”, adică vechiul Zeu - cel 
din bătrâni - prin “moș” referirea fiind la 
cineva nu neapărat în vârstă, cât la cineva de 
demult: cerul nocturn era dominat de Sf. Lună 
= “Se-Lena” / Selena (parte în tandemul 
feminin împreună cu Marea Mamă a 
Pământului) iar cerul diurn era dominat de Sf. 
Ra = Soare (parte în tandemul masculin 
împreună cu Tatăl Uran Montan). Zal-moxe / 
Zalmoxis a fost versiunea ulterioară a lui Sal-
moxis / Sar-mis: “Soarele-moş” (adică Zeul 
Soare din vechime; în Sanscrită, înţelesul 
pentru “Sal” era “Calea”, astrul Ra străbătând 
constant acelaşi drum, zilnic parcurgând bolta 
de la răsărit la apus). Zvastica / Svastica - 
respectiv Crucea solară - era asociată Zeului 
Crăciun / fiul Cerului (ca emblemă rotativă a 

Anului Nou, constant / anual avându-şi 
învierea după stingerea Anului Vechi): Zeul 
Timpului = Crăciun / Cronos a fost Zeul-moş / 
Zalmoxe, urmaşul Zeului Soare = Sar-mis / 
Salmoxis (puternicul patron al cerului diurn). 
Enciclopedia bizantină “Suidas” a notat că 
Zalmoxe / “Zeul moş” n-a fost singur, ci era 
cununat cu Zeiţa Pământului (la fel era şi 
Cronos / Moş Crăciun, numele vechiului Zeu 
Zal-moxe fiind conservat Crăciun / “Crăci-Un” 
la Români şi Cărciun / “Cărci-Un” la Aromâni, 
ca un Ghergi: unul dintre vechii Gherghi). În 
cea mai lungă noapte din an - când Soarele 
putea muri pentru totdeauna - adică la 
solstițiul de iarnă, era o noapte de veghe, 
sfântă (când nimeni nu dormea, ci aștepta 
ivirea astrului în zori pe Cer), focul făcut 
atunci fiind în an cel mai mare și puternic, 
pentru că era dublul piromorf al Soarelui: 
astfel au apărut noaptea sfântă de Crăciun, 
rugul de Crăciun, bușteanul de Crăciun, 
colindele, etc. Învierea Soarelui - la solstițiul 
de iarnă - era o promisiune a nemuririi dar și 
de prosperitate, astrul fiind “Atotdăruitor”, ca 
un “Tată al Belșugului”, numit Moș Crăciun de 
către stră-Români. În Banat, regiune unde în 
Epoca Pietrei a fost slăvită bătrâna Mare Zeiţă 
iar până în Antichitate a fost slăvit regele vechi 
/ moș numit Sarmis / “Sar-mis” = Zalmoxe / 
“Zal-moxe”, la poalele Muntelui Sacru Kogai-
Onon / Kogai-non însemnând “Nana = Baba 
Sacră” ori “Pruncul Sacru”, azi Gugu, cel mai 
înalt vârf al regiunii - pe Valea “Neagră”, a 
Râului Cerna ce izvorăşte în Muntele 
Gârdoman - ca un “păzitor al pragurilor”, 
Sfântul / Sfinxul aflat în satul Bârza din 
comuna Topleţ / judeţul Caraş-Severin 44,50 
lat. N, 22,23 long. E are proporţiile inverse 
decât Sfântul / Sfinxul din Bucegi, de 16 metri 
înălţime şi 8 metri lăţime: 

 

Sfinxul/ Sfinxul bănățean 
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În spaţiul Românesc mai sunt Sfinți / 
Sfincşi, ca de pildă în Munţii Măcin din N 
Dobrogei (parte a unui complex megalitic cu 
un faloid schematic şi un dolmen), în Munţii 
Ceahlău, etc. Este de reflectat că în vechime - 
de pildă în Epoca Pietrei - “oamenii de piatră” 
nu erau priviţi ca simple formaţiuni stâncoase 
erodate natural (de ploi şi vânt), aşa cum 
privesc acele structuri oamenii azi; la poalele 
lor se practicau ritualuri, era întrebată voinţa 
divină, se făceau iniţieri şi sacrificii: în acele 
locuri, nemurirea era la ea acasă. 

 

 
 

Academicianul Svante Paabo – directorul 
“Departamentului de Genetică” de la 
“Institutul Max Planck” din Germania - a 
indicat în 2010 că la limita răsăriteană 
Neandertal, contemporan exista şi alt tip 
hominid înrudit, aflat printre strămoşii 
Melanezilor (ale cărui rămăşiţe au fost găsite 
în Gargai / Altai, în Grota de la Stânca Ursului 
/ denumită Denisova 51,23 lat. N, 84,40 long. 
E după un pustnic Dionisie care a locuit acolo 
în secolul XVIII); savantul şi colectivul condus 
de el au cercetat amestecul genetic dintre 
vechile tipuri umane, insistând pe concluzia că 
toate au procreat între ele, urmaşii regăsindu-
se printre Homo Sapiens (inclusiv grupul 
genetic “N” din care face parte Gherga, al cărui 
prim mutant / avatar - progenitorul actualului 
tip Gherga - a fost localizat tocmai în acel areal 
Central Asiatic de intersecţie). Geneticienii 
Viviane Slon, Fabrizio Mafessoni, Benjamin 
Vernot, Cesare de Filippo, Steffi Grote, Bence 
Viola, Mateja Hajdinjak, Stéphane Peyrégne, 
Sarah Nagel, Samantha Brown, Katerina 
Douka, Tom Higham, Maxim Kozlikin, Michael 
Shunkov, Anatoly Derevianko, Janet Kelso, 
Matthias Meyer, Kay Prüfer și Svante Pääbo au 
anunțat în 2018 că în acea Grotă Altaică erau 
oasele unei adolescente, a cărei mamă era 
Neandertală și tatăl era Denisov (cu urme și 

Neandertale, el provenind dintr-o familie 
mixtă): așadar, era compatibilitate genetică de 
procreere a femeilor Neandertale cu bărbații 
Denisovi, ele însă neputând rămâne gravide cu 
bărbații Homo Sapiens; mai mult, analizele au 
relevat la aborigenii Australiei până la 5% 
ADN Denisov, ceea ce înseamnă că femeile 
Homo Sapiens au fost fertile cu toate tipurile 
de bărbați, respectiv Homo Sapiens / African, 
Neandertal / European și Denisov / Asiatic 
(ramurile descendenților Denisovi au 
supraviețuit în Asia mai mult ca Neandertalii, 
după cum a studiat în 2019 colectivul de 
genticieni coordonat de Guy Jacobs de la 
Universitatea din Singapore, probabil până în 
urmă cu 15 milenii). 

 

 
Date fiind calităţile intelectuale şi fizice 

mărite ale Neandertalilor faţă de Homo 
Sapiens - reflectată în străvechile lor ritualuri, 
în cunoştinţele pe care le aveau, în armonia cu 
natura în care trăiau, în abilităţile lor de 
supravieţuire, în talentele lor muzicale şi 
probabil discursive, etc. - e foarte plauzibilă de 
fapt asemănarea lor (de către oameni) cu 
“îngerii” / “fiii Domnului” dar şi apoi cu 
fantasticii “zmei” = “Zeii Mamei” / “Zei mari”; 
date fiind şi faptele petrecute (că hibridizările 
cele mai reuşite erau ale bărbaţilor Neandertal 
cu femeile Homo Sapiens şi extincţia survenită 
apoi a tuturor Neandertalilor, ca şi a 
oamenilor Cro Magnon, care au supraviețuit în 
Europa până în urmă cu 10 milenii), este 
îndreptăţită ipoteza “îngerilor căzuţi” ca fiind 
tocmai acei progenitori Neandertali / statutul 
lor divinizat, genul lor masculin - “necastrat” - 
şi dispariţia lor confirmând chiar aşa ceva: 
Homo Sapiens nu putea lăsa gravidă o 
Neandertală / “zmeoaică”, neputinţa aceea 
echivalând-o pe a unui castrat (care fără coaie 
/ testicule sigur nu însărcinează vreo muiere). 
După ce a studiat peste o mie de unelte de 
piatră ale Neandertalilor din 80 de locuri din 
Europa, Dr. Karen Ruebens - arheoloagă de la 
Universitatea din Southampton 50,54 lat. N, 
1,24 long. V / Anglia - a concluzionat în 2013 
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că nu toți Neandertalii erau similari, între ei 
putându-se deosebi “rase” (ca de pildă a celor 
care confecționau simetric cuțitele din piatră 
cu 2 tăișuri și cei care le realizau asimetric ori 
unii Neandertali fiind artiști deosebiți); 
așadar, atunci când oamenii Homo Sapiens au 
întâlnit Neandertalii Europei, aceia au fost și 
deosebiți între ei: nu toți Găliganii / Uriașii 
Epocii Pietrei erau la fel. Deopotrivă scrierile 
vechi de milenii, ca “Tăblițele Creației” din 
Vavilon / Babilon ori “Facerea” / “Geneza” - 
prima carte din Biblie - au consemnat că din 
Rai au căzut 2 categorii de ființe (și s-a 
întâmplat și în aceeași ordine): din Rai întâi au 
căzut oamenii, apoi au căzut îngerii care i-au 
iubit pe oameni; despre Tăblițele Vechii Lumi 
e de știut că au fost de diverse dimensiuni - 
unele chiar mici ca niște lamele / plăcuțe - și 
au fost realizate din materiale diferite (au și 
fost scrijelite, pictate, desenate ori scrise prin 
diverse mijloace, în diferite stiluri, corespun-
zător Culturilor curente). Gardienii Grigor / 
Gregori (Veghetori / observatori sau străjeri / 
paznici), “divini mesageri”, respectiv îngeri, 
despre care au rămas străvechi mărturii, 
inclusiv scrise, aveau grijă de preţioşii lor 
urmaşi şi au răspândit societăţii cunoaşterile 
ce le posedau, i-au crescut ca viteji pe prunci - 
avantajaţi şi de fizicul uriaş în comparaţie cu al 
oamenilor Homo Sapiens obişnuiţi - iar 
împreună cu femeile lor Homo Sapiens / 
“fiicele oamenilor” au venerat-o pe Doamna-
zeu = Marea Mamă ce făcea posibilă 
maternitatea şi traiul lor fericit în noua 
paradigmă; e de observat termenul de 
“mesager” / “mesa-ger” ca un compus din 
“Mesa” / “Masa” = Luna şi Ger = Cer: atributul 
dat mesagerilor / Gardienilor Gregori era 
literalmente cel al “lunii de pe cer” - anume al 
“coroanei” Maicii Pământului - simbolul 
nocturn feminin, înrădăcinat în timpul 
Neandertal, ei ca înaripaţi îngeri făcând 
legătura dintre Cer / Gher şi Pământ / Ga, 
traseul Selena-Terra fiind în asemenea context 
cel mai vizibil (cosmic şi cel mai practic, drept 
cel mai scurt). Relaţia cu Selena a fost 
feminină / maternă iar ulterioara relaţie cu 
Soarele a fost masculină / paternă (înariparea 
- îngerilor / mesagerilor - conferind atributul 
legăturilor dintre Cer şi Pământ). 

În 2014, Dr. Paola Villa de la Universitatea 
Colorado / SUA și Dr. Wil Roebroeks de la 
Universitatea Leiden / Olanda au scris: 
“Dispariția Neandertalilor nu s-a datorat 

‘superiorității’ Homo Sapiens. Nici un fel de 
evidențe - arheologice, comportamentale sau 
de altă natură - nu relevă așa ceva, ba chiar 
datele genetice încadrează Neandertalii (care 
morfologic nu mai sunt) într-un anumit grad 
de înrudire cu Homo Sapiens. Ieșirea din 
Africa a oamenilor Homo Sapiens și încruci-
șarea cu Neandertalii a favorizat mutația 
neuronală care a promovat dezvoltarea finală 
a creierului omului Modern; fluxul de gene de 
la Neandertal la Homo Sapiens - care a dus și 
la dezvoltarea sistemului imunitar - a apărut 
în urmă cu 50 de milenii. Neandertalii nu erau 
defavorizați tehnologic sau cognitiv față de 
Homo Sapiens, însă totuși n-au supraviețuit, 
căci încrucișările au ajutat oamenii Homo 
Sapiens la adaptarea în afara mediului African 
dar pe de altă parte au dus la sterilitatea 
Neandertală.  

Rezultatele geneticii au implicații dincolo 
de urmele arheologice”. Tot în 2014, un alt 
studiu genetic - realizat de Ekaterina 
Khrameeva, Katarzyna Bozek, ș.a. - a relevat 
transferul de gene Neandertal la Homo Sapi-
ens care au stimulat metabolismul grăsimilor, 
ceea ce a ajutat Europenii (în proporție de 3 
ori mai mare decât Asiaticii) pentru a obține 
energie, necesară supra-viețuirii în climatul 
rece determinat de calota polară; mileniile de 
adaptare ale Neandertalilor la frig au fost 
economisite astfel de către oamenii Homo 
Sapiens, ajutându-i să se stabilească în noul 
habitat (totuși, acizii grași au dus la obezități 
și boli cardiace / din Epoca Pietrei însă 
rămânând stima mai ales față de femeile grase 
- ca frumoase - ele fiind expresia succesului de 
adaptare, căci femeile Homo Sapiens erau cele 
compatibile cu Neandertalii pentru nașterea 
hibrizilor umani).  

De la sfârşitul domniei Neandertale - de 
când a apărut Marea Mamă - aceea a început 
să fie reprezentată grasă / chiar obeză, 
corespunzând “modei” acelui timp al Epocii 
Pietrei. Corporalitatea - de altfel - mereu a fost 
semn de bunăstare, îndeosebi în vechime, 
când (datorită greutăţilor traiului) aşa ceva 
conferea un status social deosebit prin 
comparaţie cu suplii semeni, hrăniţi deficitar. 
În plus, s-a demonstrat ştiinţific că părinţii 
diferiţi biologic au prunci de talie mai mare 
decât cea obişnuită (adică faţă de cea rezultată 
dacă părinţii ar fi avut tipologii 
asemănătoare), aspectul Uriaşilor hibrizi iviți 
din încrucişarea Neandertal cu Homo Sapiens 
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- faţă de cei aparţinând generaţiilor părinţilor 
- generând inclusiv cele transmise în timp 
despre existenţa cândva a Uriaşilor: fapte 
petrecute aievea şi în consecinţă relatate 
(poveştile despre Uriaşii din vechime n-au 
apărut în aşa multe locuri din lume ca rod al 
unei imaginaţii colective cauzată de vreun 
fenomen paranormal universal, ci se refereau 
la aspecte normale, foarte concrete; că acelea 
au străbătut vremurile s-a datorat puter-
nicului adevăr din conţinut iar că au ajuns 
distorsionate de tot felul de fabulaţii ale 
oamenilor ulteriori - neîncrezători în acele 
auzite despre timpuri demult trecute - nu le 
ştirbeşte esenţa).  

După dispariţia Neandertalilor “Tătâni” / 
Titani, Cro Magnon şi hibrizii lor - anume alţi 
Uriaşi ai acelui Timp de Aur - au creat unele 
probleme oamenilor Homo Sapiens (conflicte 
pentru resurse / teritorii pentru cules, vânat, 
pescuit, etc.), ceea ce în final s-a încheiat cu 
dispariţia şi a Giganţilor Cro Magnon 
împreună cu corciturile lor, singura specie 
umană rămasă fiind a oamenilor Homo 
Sapiens, a învingătorilor care au reţinut în 
miturile originare unele poveşti despre acele 
vremuri. În perspectivă religioasă, oamenii / 
Homo Sapiens învingând Titanii însemna că i-
au avut pe Zei de aceeaşi parte, a lor; apoi a 
mai fost o înfruntare, a Giganţilor (cronologic, 
următorii Uriaşi), oamenii rămânând doar cu 
unii dintre Zeii vechi. În Era / Timpul de Aur, 
“Zeii” existau printre oameni iar Uriaşii - fie 
Tătâni / Titani, fie Giganţi - au avut lupte cu ei 
iar mitologiile au reţinut şi unele din acelea. 
“Cei din Cer”, trăind pe Munţi, aproape de 
înălţimile cereşti şi de izvoarele apelor 
curgătoare, se împreunau cu cele de la poale, 
“de pe pământ”, trăind la joase înălţimi, 
aproape de gurile apelor curgătoare; în 
peregrinările lor (căci pe atunci nu existau 
aşezări - ci migrări necontenite în căutările de 
resurse - toate populaţiile fiind de “vânători-
culegători”), în general bărbaţii, cu forţă fizică 
mai mare, se încumetau în explorările de la 
înălțimi / pe vârfuri iar femeile se implicau în 
explorările pe Văi: nomazii - vânători / 
culegători - se opreau doar acolo unde 
conducătorul grupului îşi înfigea bâta. Ecourile 
tuturor acelor fapte s-au regăsit în hierogamia 
Gher-Ga / a Cerului cu Pământul - care a 
însemnat apariţia numelui Gherga - în 
celebrele orgii ale Ghergarilor de pe Munţi cu 
Amazoanele din Văi pentru procreeri, ş.a.m.d.: 

surse diferite converg în aceleaşi stări Gherga 
dinaintea Potopului, pe parcursul multimi-
lenar de la stingerile Titanilor (Neandertalii cu 
hibrizii lor) şi Giganţilor (Cro Magnon cu 
hibrizii lor) până la ultima mutaţie genetică 
Gherga, cea care a dat tipul patern uman actu-
al Gherga (Homo Sapiens). Cro Magnon e 
considerat tipul uman de corcire dintre 
Neandertal și Homo Sapiens, apărut în Asia 
Centrală / Orientul Mijlociu, unde cele 2 specii 
au conviețuit în timpul ultimei glaciațiuni; în 
prezent, genul uman Homo Sapiens neames-
tecat cu Neandertal - format din așa ziși 
“oameni puri” / Homo Sapiens - mai poate fi 
găsit pe glob doar în S Saharei, restul din lume 
având genetic câteva procente din fosta rasă 
umană Neandertal (dotată la timpul său cu o 
mai bună memorie, cu o vedere mai pătrunză-
toare, cu auz mai fin şi miros mai sensibil),  

Europenii albi constituind tipul cel mai 
elocvent al populațiilor pre-diluvienei Lumi 
Vechi. Dintre toate vieţuitoarele, omul are cea 
mai lungă copilărie; atunci - la vârste fragede / 
mici - este perioada maximei memorări 
(oame-ii acumulând de-a lungul anilor copilă-
riei mult mai multe date decât alte vieţuitoare 
reuşesc diferențierea ca specie, deosebindu-se 
de celelalte vieţuitoare prin faptul că pe lângă 
instinctele transmise - ca oricare vieţuitoare - 
are şi elemente acumulate în tinereţile multor 
generaţii, ce nu se regăsesc la scară asemănă-
toare printre celelalte vieţuitoare); animalele 
domestice se diferenţiază de cele sălbatice 
prin unele însuşiri, însă omul face figură 
aparte între toate vieţuitoarele / inclusiv prin 
faptul că e singurul cuvântător. Memorarea în 
anii copilăriei umane este mai dinamică decât 
spre vârstele înaintate (întâmplându-se şi ca 
unii bătrâni să ajungă chiar să uite cine sunt): 
memorizarea la vârste mici este mult mai 
complexă decât la vârstele mari (când pot 
interveni chiar dificultăţi de memorare - cu 
aspecte de uitare - la cei adulţi). Un om care și-
a pierdut memoria - poate suferind de “boala 
uitării” Alzheimer - e fără personalitate; 
mărind la scară, aceeași situație s-ar regăsi la 
un neam sau la un popor prin aspecte ca slaba 
stimă de sine, lipsa patriotismului, complexe 
de inferiorități, etc. În îndelungata preistorie - 
“copilăria” omenirii / chiar mai lungă decât 
istoria omenirii de până acum - memorările 
erau fundamentale privind cunoaşterile; pe 
măsura “maturizării” omenirii, cunoaşterile - 
memorate şi transmise doar prin cuvinte - au 
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ajuns şi fixate în scrieri (astfel consemnându-
se istoria omenirii / adică perioada scrisă, 
spre deosebire de preistorie / adică perioada 
nescrisă). Prin scris, ceea ce trebuia memorat 
s-a micşorat la dimensiunea uzului mai redus 
personal al memoriei, completarea capacităţii 
sale fiind asigurată de mijlocul scris, ce era şi 
de stocare a datelor pe termen mai lung chiar 
decât viaţa personală.  

Cu timpul, volumul memorării omului s-a 
estompat, însă - îndeosebi datorită folosirii 
scrierii - alte direcţii s-au dezvoltat, reţinute 
de istorie cu genericul de “progresul” omeni-
rii; oamenii Homo Sapiens - care au luat 
puterea în lume / Neandertalii dispărând - au 
fost cei excelând în direcţiile nestrăbătute de 
predecesori (care însă au fost mai abili - la 
timpul lor - de alte performanţe decât cele ce 
există acum). Însuşirile specifice omului faţă 
de celelalte vieţuitoare - printre care copilăria 
prelungă, abilitatea de abstractizare, articula-
rea limbajului verbal, scrierea, etc. - au ajuns 
toate întipărite şi genetic (dacă la început au 
fost manifestări sporadice - de pildă 
Neandertalii aveau copilărie mai scurtă decât 
Homo Sapiens, abstractizarea apărută doar la 
unii oameni apoi s-a răspândit viral, etc. - în 
prezent mai toţi oamenii de pe glob sunt dotaţi 
asemănător, acum geneticienii îndeosebi fiind 
cei atenţi la descifrarea mecanismelor 
“ascunse” / potenţiale şi explorând ştiinţific 
valorizările maxime cu care sunt înzestraţi 
oamenii Homo Sapiens).  

Supremația în lume a aparținut oamenilor 
cu arhitectură corcită, nu dispăruților 
Neandertal, nici “necontami-naților” Homo 
Sapiens din Africa (de la S de Sahara); 

fuziunea dintre cele 2 specii umane - 
Neandertal și Homo Sapiens - a favorizat 
aparițiile Geniilor printre oameni, mai 
spirituali decât sufletiștii Mani: spiritualii 
Genii au fost considerați “cerești” iar sufletiștii 
Mani au fost considerați “pământeni”. 
Amestecul celor 2 specii umane - Neandertal și 
Homo Sapiens - prin corcire / hibridizare n-a 
adus doar beneficii, ci și conflicte: “revoluția 
umană” din Era de Aur paleolitică s-a produs 
datorită nevoii hibrizilor - noilor oameni - de 
a-și crea unele semne compensând pierderea 
funcțiilor cognitive ori de mobilitate avute 
inițial (ca de pildă apariția sceptrului - ca 
simbol extern reproducând “Axa Lumii” - 
pentru indicarea cârmuitorului în persoana 
purtându-l, împodobirea trupului cu alte 
tatuaje sau alte bijuterii pentru revelarea 
statutului persoanei respective, etc.); prin 
inventivitatea și abilitățile lor de a-și comunica 
noile îndemânări - necesare când și-au dat 
seama de contrastul cu vechii oameni - și 
transmiterea conceptelor între ei dar și 
generațiilor succesoare, începând cu pruncii 
lor, au reușit să se înmulțească mai mult decât 
predecesorii (totodată, pentru depășirea unor 
moșteniri genetice deranjante, au fost forțați 
să se adapteze, ceea ce a mărit și integrarea 
socială), toate acelea ajutându-i de fapt foarte 
concret ca în final să domine planeta. 
Strămoşii actualei omeniri Homo Sapiens au 
fost negrii Homo Sapiens, mai corect exprimat 
negresele Homo Sapiens, căci genetic ele erau 
compatibile pentru rod cu oricare dintre 
bărbaţii Neandertal, Cro Magnon sau Homo 
Sapiens. 

(continuare în ediția următoare) 

Scrisoare din Cleveland 
Pe 14 Martie 2020 am primit de la fratele meu 

întru ale scrisului, Alex Cetățeanu, o veste sfâșietoare: 
prietenul și confratele nostru, brașoveanul Al Francisc 
din Toronto ne-a părăsit pentru totdeauna. Păstrez cu 
drag volumul de poeme: Minunea MInunilor din 2016, 
anul în care ne-am cunoscut la Câmpul Românesc din 
Canada și încă nu mă mai îndemn la o recenzie:  

„Al Francisc își locuiește cerul ca să aibă grijă de 
el să nu se rătăcescă pe căi lăturalnice. Pentru el la 
Casa Poeților au fost lăsate porțile deschise iar 
cămășile de inspirație stau așezate pe rafturi precum 
în garderobele iubirilor, hainele pentru cei aleși. 
Iubitele îi smulg din mâna lira din neputința de a-l 
înțelege și de a-l urma.Era un poet esențial care dintr-
o frază reușea să creioneze un întreg univers”. 

 

Accident 
 
La vederea mea  
Toate ghinioanele îmi sar înainte 
Și eu, 
Cel cu mâinile întregite 
Cu inima ta purpurie, 
Nu mai ai timp 
Nici măcar de o cafeluță cuminte 
Sau să le ocolesc pe-ndelete 
Chiar și pe lumea din urmă. 

Dragă Al, drum bun, după atâta chin, ai și tu dreptul la o binecuvântată odihnă. 

                                                                                                    Mircea ȘTEFAN - BARTAN 
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