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Abstract 
Gellu Naum is a most provocative poet, as he seems to escape any convention and any attempt at 
classification. Having been the last of the Surrealist poets, he has his own way of being a surrealist. He has 
repeatedly stated that poetry / Surrealism is not a literary concept, but a way of life, which moves the process 
of reading out of the realm of art into the realm of reality, reading becomes an investigation into the poet’s 
intimacy, a journey in time. There are few clues that light the ways on this journey – dream, love, liberty, 
poetry and miracle. Gellu Naum also said that the poet’s role is to show the world what love is and so he does. 
The paper aims to explore the hidden meanings of Gellu Naum’s poetry related to the alchemy of love. Gellu 
Naum’s poetry is a magic language which speaks to the being inside man, recuperating its originary centrality 
and making possible the absolute contact, the absolute knowledge of the world, of the other and of the self, 
surpassing the differences. Poetry, this miraculous language, transgreses the social and cultural delimitations 
rendering man its purity. Poetic language places beings face to face in their wholeness, retrieving their unity, 
without losing their individuality. 
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Introducere 

Suprarealismul, calificat drept mişcare cultural-artistică, este un fenomen cu particularităţi unice. 
Această formă de mişcare, care depăşeşte graniţele estetice, aspirând a reuni visul cu acţiunea şi 
stabilindu-şi drept scop suprem ‘transformarea lumii’, ‘schimbarea vieţii’, creează premisele 
manifestării unor forţe tainice ale lumii, al căror mister suprarealiştii l-au căutat fără încetare, 
capabile a restitui omului condiţia sa originară. Debutând sub semnul revoltei şi al contestării, 
suprarealismul declară război convenţiilor şi prejudecăţilor, pornind în căutarea eliberării absolute a 
omului. Depăşirea dualităţii fundamentale alienante a fiinţei umane şi recuperarea unei unităţi 
originare mitice prin reconcilierea tuturor antinomiilor reprezintă scopul tuturor demersurilor şi 
experimentelor suprarealismului. Imersiunea în lumea magică a inconştientului, în labirintul interior 
al fiinţei, declanşează disponibilitatea în faţa acelor forţe ale universului. Hazardul, manifestare 
fulgurantă a invizibilului, reprezintă singura lege acceptată, întrucât descifrarea acestuia depăşeşte 
posibilităţile raţiunii, solicitând facultăţile subtile ale fiinţei umane. Din această perspectivă poezia, 
înţeleasă ca formă supremă de cunoaştere reală a lumii şi a sinelui, devine o componentă esenţială 
nu atât a civilizaţiei fondate pe cultură, cât a existenţei celei mai intime a omului. Poezia constituie 
un limbaj universal, iniţiatic, eliberator prin care se reintră în contact cu lumea. Demersurile 
colective ale suprarealiştilor dezvăluie încercările acestora de a-şi depăşi individualitatea pentru a 
cuceri o unitate şi unicitate primordiale. Suprarealismul reprezintă unul dintre cele mai puternice 
demersuri de cunoaştere a fiinţei umane şi a lumii în integralitatea sa, abolind toate diferenţele şi 
limitele, recuperând contactul cu sine şi cu celălalt, cu ceea ce este dincolo, atât ca alteritate, cât şi 
ca transcendent. Fiind cel mai important reprezentant al suprarealismului românesc, Gellu Naum se 
recunoaşte a fi un ‘fanatic al poeziei’, pe care o consideră ‘un mod de a trăi’. Prin intermediul 
funcţiei miraculoase poeziei, Gellu Naum creează o alchimie a realului, redescoperind centrul, 
punctul de miră în care toate antinomiile sunt rezolvate, acolo unde dualitatea există şi nu există în 
acelaşi timp. 
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Analiză 

Poezia lui Gellu Naum nu este un act artistic în sensul convenţional al termenului, ci o experienţă 
ontologică / existenţială. Cunoaşterea poetică, trăirea poetică, starea poetică reprezintă fiecare o 
modalitate de anulare a practicii separării (subl.n.), limitative şi reductive, printr-o deschidere către 
mister şi miracol. Această percepţie poetică se apropie de ceea ce înţelepţii alchimişti numesc “a 
cunoaşte interior şi exterior proprietatea tuturor lucrurilor” (Evola 38). Se relevă astfel o altă ordine 
a lumii, în care miracolul îşi face loc în miezul cotidianului. Această cunoaştere permite depăşirea 
dualităţii fundamentale a existenţei şi recuperarea unităţii originare a lumii. Astfel, primul principiu 
al înţelepciunii hermetice / alchimice – unitatea (subl.n.), se suprapune peste viziunea fundamentală 
asupra lumii a poetului Gellu Naum. În legătură cu acest principiu al unităţii J. Evola afirmă în Tradiţia 

Hermetică: 
 

De fapt, aici nu este vorba despre o teorie filozofică (ipoteza reductibilităţii tuturor lucrurilor la 
un principiu unic), ci de o stare determinată, datorată unei suspendări a acelei legi a dualităţii 
între Eu şi non-Eu şi între ‘înăuntru’ şi ‘în afară’ care, exceptând rare momente, domină 
percepţia obişnuită şi cea mai recentă a realităţii. Această stare este secretul a ceea ce în texte 
poată numele de ‘Materia Operei’ sau ‘Materia primă a Înţelepţilor’, întrucât doar plecând de la 
această stare este posibil să se ‘extragă’ şi să se ‘formeze’, ‘potrivit ritului’ şi ‘artei’, tot ceea ce 
promite tradiţia, fie în plan spiritual, fie în planul aplicării operative (în plan magic) (Evola 39). 

 

Grupajul de poezii este precedat de un text care pare a funcţiona ca motto, fără a fi desemnat 
astfel, reprezentând în mod real un text poetic de sine stătător, text matrice pentru grupajul căruia îi 
premerge. Imaginea soarelui guvernează această succesiune de poeme, acţionând ca principiu 
călăuzitor în actul rostirii, care nu mai este numai rostire, ci gest simultan – “Fiecare gură înfrunzea 
după crugul unui soare ale cărui...”. Mişcarea astrului determină “înfrunzirea”, simbol al “traducerii 
în act a principiului a cărui potenţialitate o conţinea: de unde simbolismul ulterior preluat din regnul 
vegetal, care se naşte şi creşte din adâncurile Pământului: - arbori, flori, grădini şi aşa mai departe” 
(Evola 109). “Gura”, corespondent al cuvântului vas, în care se realizează Opera, este prima imagine 
a textului, dezvăluind astfel aspectul nedespărţit al poeziei şi alchimiei. Este vorba de o primă etapă, 
de o “pornire”. Discul soarelui reflectă imaginea întregită, “totală” a unui eu plural, un eu recompus, 
“efigiile noastre totale”, amintind figura “rebisului” alchimic. Traseul circular al astrului descrie o cale 
către totalitate. Eul-cuplu intuieşte identitatea de esenţă dintre sine şi astrul solar, corespondenţa 
dintre “ceea ce este sus” şi “ceea ce este jos”, nu din perspectiva unei cunoaşteri logice, ci a unei 
cunoaşteri superioare poetice. “Zarul”, imagine a destinului sau a hazardului călăuzeşte cuplul către 
unitate – “efigiile noastre totale”, parcurgând zone superioare – “scări fără început”, imateriale – 
“falii de ceaţă”. În acelaşi timp zarul poate timite la “cubul lui Metatron”, atât prin geometria sa, cât 
şi prin semnificaţie – simbol al “florii vieţii”, al esenţei fiinţei şi, pe această cale, şi al pietrei filosofale. 

Conţinând 17 texte, reunite sub sintagma Exactitatea umbrei, primul grupaj al ciclului Athanor, 
acumulează / însumează o serie de imagini şi simboluri congenere, al căror efect totalizator se 
răsfrânge şi în planul peritextului. “Zidul”, “Aventura cercului”, “Crusta”, “Secretele golului şi ale 
plinului”, “Torsiunea lui Möbius”, “Filtru”, “Profunzimile suprafeţei”, “Iubire imensă”, “Mult mai 
bine”, “Aveam multă”, “Spus”, “Obob”, “Camera”, “Talion”, “Aud paşii”, “Culegător”, redate în 
succesiunea lor, evocă imagini ale limitei, ale dualităţii, ale contrariilor, ale compensării, ale rostirii, 
ale iubirii / unificării şi ale rodirii ce se subordonează semnificaţiilor complexe ale “umbrei”. În 
această primă grupare este redată experienţa contrariilor şi a depăşirii acestora, a “suspendării legii 
dualităţii” şi a realizării “stării”, a “Materiei Operei”. 

Primul text, “Zidul”, evocă demersul depăşirii limitei, a “liniei precise care împarte”, şi în spatele 
căreia se află “Omul lăuntric” ce provine din “Omul primordial ceresc Adamas” cum găsim în textele 
alchimice: “În ce priveşte Zăgazul se poate aminti din nou tradiţia deja citată (Philosophumena, V 7) 
care vorbeşte de un zid în spatele căruia se află ”Omul lăuntric”, cel ce provine din ”Omul primordial 
ceresc Adamas”, căzut într-o alcătuire de lut şi de argilă în care ”a uitat totul”(somnul, uitarea etc.)”. 
Raportul cu acest element este pus sub semnul claustrării, al închiderii – “îl puneam în faţa ochilor 
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mă orbea / îmi lipeam urechea de el şi mă asurzea... / dacă încercam să trec mă umilea”, acesta 
întruchipând “contrariul”, “adversitatea”. Limita este redată prin imaginea dreptunghiului, figură 
geometrică simbolizând materialitatea, dimensiunea concretă, însă posibilitatea comunicării şi ieşirii 
din cadrul îngust al vizibilului este prezentă în funcţia ferestrei. Versurile finale cuprind într-o 
corelaţie insolită elemente aparent disjuncte. Zidul este pus în legătură cu “dinţii” şi “sâmburii”, cu 
trimiteri la Cadmos, întemeietor al Tebei, şi la Iason, eroul aflat în căutarea lânii de aur, care după 
înfrângerea dragonului aruncă dinţii acestuia pe pământ, din care rasare o armată, ai cărei membri 
se luptă între ei până când rămân doar cinci ce devin fondatori ai Tebei, respectiv se distrug în 
totalitate. Annick de Souzenelle interpretează lupta dintre membrii armatei ca o confruntare cu 
piatra: “Dragonul învins, asumarea coborârii în infern şi dinţii semănaţi în pământ pentru a încolţi şi a 
rodi sunt tot atâtea elemente ce confirmă procesul de moarte şi înviere propriu fiecărei fiinţe ce 
devine cuvânt” (Souzenelle 361). În viziunea aceleiaşi autoare, dinţii reprezintă, din perspectiva 
simbolismului corpului uman, fie o coroană ce încununeză gura ca lăcaş al verbului, fie zid ce apără 
intrarea în acest lăcaş1. În poemul lui Gellu Naum, zidul, redat prin chiar radăcinile lui – ”dinţii-
sâmburi”, este distrus prin limbaj (“ecoul dinţilor striviţi de cuvinte”), un limbaj interior-exterior, 
unificator, poetic. În acelaşi timp, zidul poate fi interpretat ca limbajul însuşi în aspectul său 
convenţional-cultural, limitativ care trebuie distrus pentru a elibera poezia. Cuvântul-poezie este 
unicul ce poate fisura zidul ce desparte interiorul de exterior. 

Textul ulterior evidenţiază un proces dinamic – “aventura”, ce poate fi citit ca “acţiune”, “opus”, – 
al figurii geometrice a cărei semnificaţie este strâns legată de opera alchimică – “cercul”. Am putea 
întrezări o aluzie la călătoria spre unitate a fiinţei, scop fundamental al operei alchimice. Separarea 
celor patru elemente şi reconjuncţia acestora în piatra filosofală a alchimiştilor este reprezentată 
printr-un cerc, imagine geometrică a Ouroborosului, şarpele care îşi muşcă propria coadă. Depăşirea 
rigidităţii şi dualităţii dreptunghiului permite pătrunderea în planul “cercului” ca spaţiu al anulării 
acestui dualism şi al recuperării unităţii. Opozabilă “liniei drepte”, epuizante, la capătul căreia 
“aşteptă oboseala”, cercul descrie o mişcare inepuizabilă, repetitivă – “aleargă aleargă”, 
purificatoare – “prin ploaie”, aluzie la operaţia alchimică a “spălării” materiei. Simultan, această 
mişcare poate fi interpretată şi ca imagine a volatilităţii mercurului, considerat materia prima a 
pietrei filosofale. Acest poem, în care cercul se substituie zidului “dreptunghiular”, vine ca o 
confirmare a depăşirii limitei, a intrării în Marea Operă, al cărei simbol alchimic este însuşi cercul, 
conform lui J. Evola: “Ideograma alchimică a lui Unul-Totul este cercul: linie sau mişcare care se 
închide în sine însăşi şi care îşi are începutul şi sfârşitul în sine însăşi. Dar, în hermetism, acest simbol 
exprimă universul şi, totodată, Marea Operă” (Evola 39). Astfel, “aventura” se poate citi ca 
experienţă transfiguratoare a sinelui. Începutul este legat de “simetrie” (“vesela simetrie a 
începutului”), de dualitatea care se va resorbi în unitate. La captul acestei etape, “oboseala” vesteşte 
epuizarea limitaţiilor. “Somnul”, “săgeata”, “echilibrul” reprezintă simboluri congenere (“Tată al 
somnului văr al săgeţii frate al echilibrului”) cercului cu semificaţii la fel de complexe în alchimie. 

Poezia ”Crusta” cuprinde o descriere a unui cadru urban marcat de imagini ale suprapunerii şi 
fuzionării planurilor, evidenţiat prin unicitatea şi omogenitatea spaţiului şi timpului – “oraşul avea o 
singură casă / casa avea o singură încăpere / încăperea avea un singur perete / peretele avea un 
singur ceas / ceasul avea o singură limbă”. Peisajul urban ia forma unui uriaş Athanor, profilând 
cucerirea unităţii şi suspendarea timpului: “o singură casă”, “o singură încăpere”, “un singur perete”, 
“un singur ceas”, “o singură limbă”; spaţiul şi timpul sunt reduse la unitate, prin anularea 
contrariilor. În interiorul acestui spaţiu se produce coacerea, redată print-o imagine a ciclicităţii, a 
substituirii generaţiilor. În cheie alchimică, copiii reprezintă faza roşie, în timp ce bătrânii, aici adulţii, 

                                                 
1
”Dantura pare a încorona Sabia la nivelul gurii, dar n-ar putea fi ea şi ultimul zid de apărare întâlnit de Om la 

intrarea în ultimul palat? Să fie această ”împrejmuire de perle fine”, cântată de poet, o coroană? Să fie un zid 
de apărare?”; ”Două povestiri din mitologia greacă atribuie dinţilor rolul de seminţe”. Annick de Souzenelle, 
Simbolismul corpului uman. Timişoara: Amarcord, 1999. 
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faza albă. Sub ”Crustă”, în interior, se petrec miracole, materia trecând de la faza albă la cea roşie – 
“copiii creşteau... pe când adulţii... scădeau surâzând”. 

Dacă textul anterior se referă la spaţialitate, textul ”Secretele golului şi ale plinului” pare a 
desemna temporalitatea, golul şi plinul indicând fazele lunare (“golirea şi umplerea lunii”). Legătura 
între superior şi inferior se realizează prin intermediul unui lucru-fiinţă nenumit – “Îşi încălzea limba 
la soare / îşi ţinea degetul mic în pământ până când înflorea”. “Limba”, legată de vorbire, de rostire, 
se plasează sub influenţă solară, în timp ce mâna-“deget”, legată de înfăptuire, de act, este 
înrădăcinată în pământ, conjuncţia celor două elemente determinând înflorirea, care, în alchimie, 
reprezintă fazele transformării materiei, în special faza albă (“Floarea se formează în Aer”). Primele 
două versuri amintesc de dictonul hermetic “ceea ce este jos este precum ceea ce este sus”. Cele 
patru versuri izolate alcătuind o posibilă strofă, construite pe un paralelism sintactic ce indică parcă 
o repetitivitate ritualică, reprezintă expresia unei legi a compensării care reclamă o reechilibrare a 
fiecărui gest – “De câte ori îi era frig îşi freca mâinile / de câte ori murea îşi punea ciorapii”. 
Oglindirea, legată de semnificaţia cercurilor (ceea ce este sus este şi jos), dobândeşte semnificaţia 
procesului de reflectare, a lumii superioare a principiilor absolute în plan inferior, a propagării 
vibraţiei primordiale în plan concret, precum şi a comunicării dintre aceste lumi. De asemenea, ideea 
oglindirii apare ca arhetip al oricărui proces de creaţie. Ultimul vers anunţă o înjumătăţire, 
reprezentare a descompunerii, dizolvării “când îşi scotea bretelele îi cădeau picioarele”. Oglindirea 
poate fi descifrată ca fixare a “mercurului”, ca descindere în pământ, prin “pierderea picioarelor” – 
pierderea volatilităţii. În acest text opoziţiile superior – inferior, manifestat – non-manifestat, gol – 
plin sunt suprimate. 

În “Torsiunea lui Möbius” conjuncţia ‘şi’ este utilizată într-o ipostază aproape ‘verbală’ ţesând pe 
un fir unic realităţile contrarii ale universului. Acest proces îşi are originea în eu şi se desfăşoară 
progresiv incluzând lumea în totalitatea ei. Stânga şi dreapta, ca embleme ale opoziţiilor, se 
dezvăluie ca avers şi revers ale aceleiaşi realităţi unice. Eul se identifică cu lumea, într-o expansiune 
surprinsă într-un proces infinit – “etc etc”. Aparent absurde sau supuse hazardului, asocierile 
pornesc de la eu – “Mâna mea stângă şi ochiul meu drept” – pentru a se prelungi în exterior prin 
alăturarea unor realităţi aparent disjuncte – “cheia mea dreaptă şi covorul meu stâng”. Nu coerenţa 
imaginii este căutată, ci aceea a procesului, a permanentei recompuneri a realului (“circulatio”) în 
care se realizează recuperarea unităţii primordiale a lumii. 

Participarea la miracol (“miracolul unui singur lucru”) nu este îngăduită oricui, ci numai celor care 
“văd printre trestii”, prin multiplicitatea formelor concrete şi dincolo de ele. “Filtru” pare a evidenţia 
izolarea, alegerea, selecţia, insinuate prin opoziţia între “unul” şi “destui”, şi prin conjuncţia ‘dar’ – 
“Iniţial eram destui / dar câte unul vedea printre trestii”. Este vorba, de asemenea, de o 
singularizare, de individualizare şi detaşare de curentul comun, de drumul tuturor, al celor mulţi şi 
asumarea unei căi personale. Sentimentul nonapartenenţei este aici o modalitate de eliberare. 
Literaritatea reprezintă cheia acestui poem. Este vorba despre o filtrare a celor ce trec dincolo de 
imediat, a căror vedere pătrunde pe partea cealaltă. 

Cel care “vede printre trestii” începe o călătorie în zone inaccesibile, pătrunde în “profunzimile 
suprafeţei”. “Torsiunea lui Möbius” dezvăluia o reconciliere pe orizontală a părţii drepte şi a cele 
stângi, în timp ce “profunzimile suprafeţei” pun în relaţie inferiorul cu superiorul. Acompaniamentul 
necesar – “Ar fi trebuit un acompaniament pentru...” se referă la acordul dintre exterior şi interior, 
dintre imagine, sunet şi gest, dintre cuvânt şi act. Acest acord nu se realizează însă, întrucât sunetul 
clopotului nu se produce, căci din el “cad bucăţi uriaşe de vată”. Clopotul evocă rezonanţa unei 
realităţi invizibile, a unui dincolo presimţit, dar nerevelat. Aspectul dublu – material – imaterial al 
realului este redat aici prin jocul imagine / concret – sunet / abstract (nematerial, cuvânt), sunet – 
tăcere. Ritualizarea – “ar fi trebuit câteva gesuri decisive şi sigure” – existenţei pare a reprezenta o 
modalitate de recuperare a acestui acord necesar. 

Regăsirea unităţii este posibilă prin “Iubire imensă”, prin miracolul dragostei. Anularea dualităţii 
prin experienţa întregitoare a dragostei se reflectă în reportul celor două principii care însă nu se află 
în relaţie de adversitate, ci de coeziune. Atât ca părţi ale androginului, cât şi ca principii opozabile ale 
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aceluiaşi individ, iubirea repară ruptura existentă în planul fiinţei, făcând posibilă simultaneitatea 
acestora: “cu două guri vorbeam şi mă ascultam singur”. Cei doi sori desemnează astrul ceresc şi 
corespondentul său spiritual, nematerial, actualizat în interiorul eului, deveniţi puncte centrale 
coliniare ale existeţei iubitei. În timp ce elementul masculin este redat prin imaginea cercului, 
semnificând cerul, aerul, superiorul, cel al feminităţii este figurat prin cub, simbol al pământului. 
Reprezentarea feminităţii prin imaginea cubului nu e străină de reprezentările alchimice. În 
geometria sacră, cubul lui Metatron (al cărui nume provine de la Arhanghelul cu acelaşi nume, care, 
în scrierile islamice, iudaice şi creştine, era considerat scribul lui Dumnezeu şi posesor al tainelor 
creaţiei, echivalent al egipteanului Thot Hermes) reprezintă un arhetip ce desemnează primul model 
al naturii, forma fundamentală a timpului şi spaţiului, taina creaţiei, materia primă, şi care îşi găseşte 
corespondenţe în simboluri ca floarea vieţii, arborele vieţii, fructul vieţii. Acest cub este expresia 
grafică a legăturilor pe care viaţa le ţese între toate fiinţele. Relaţia cu alchimia se realizează pe acest 
palier al semnificaţiilor: 
 

Arta Hermetică înseamnă a reînvia sensul analogiilor, restabilind realitatea legăturilor: 
autosuficientă şi neavând nevoie de nimic, aşa cum autosuficient şi neavând nevoie de nimic 
este ‘lucrul unic’, ‘tehnic, divin şi operativ’, ea vrăjeşte naturile consubstanţiale pe baza 
afinităţilor naturilor, de aceea se poate spune în modul cel mai riguros că ‘Opera e o a treia lume, 
deoarece e asemănătoare celorlalte două lumi şi deoarece adună laolaltă forţele 
macrocosmosului şi ale microcosmosului’ (Evola 46). 

 

Poemele care urmează, cu motive vegetale, “Mult mai bine” şi “Aveam multă”, evocă spaţiul 
Comanei dar şi semnificaţiile complexe ale sugestiilor vegetale în alchimie. Frunzele definesc 
“conturul de răcoare”, individualizarea, interiorizarea şi izolarea. Asumarea acestei condiţii vegetale, 
ca expresie a naturaleţii şi autenticităţii primare, implică renunţarea la atributele civilizaţiei, aşa-zis 
culturale – “să citeşti cărţi portocalii”, “să te aşezi picior peste picior”, “să-ţi pui pălăria alături”, “să 
desenezi cu creta pe asfalt”. Imaginea din finalul poemului poate fi citită ca încheiere a existenţei, în 
urma căreia rămâne o urmă circulară, în centrul căreia “pălăria ca un fruct ud” poate desemna 
abandonarea convenţiilor şi poate chiar a condiţiei umane. De asemenea, îmbrăcând haina de frunze 
eul îşi asumă o ipostaza centrală, identificându-se cu arborele, ce în tradiţia alchimică “exprimă forţa 
universală, care se manifestă în lumea fenomenală” (Evola 15). Gestul care închide poemul, al 
abandonării pălăriei, ca simbol al civilizaţiei, în mijlocul petei rotunde poate sugera lepădarea totală 
de concret, respingerea categorică a oricăror constrângeri, eliberarea totală. 

Simbolismul vegetal din “Aveam multă”, asociat calcarului, trimite la reprezentările alchimice – 
calcarul reprezintă opera la alb şi, de asemenea, regnul mineral, fiinţa telurică, în timp ce iarba 
reprezintă regnul vegetal, fiinţa lunară. Tot aici se reia seria opoziţiilor, interior – exterior – “Pe 
dinăuntru eram calcar pe dinafară iarbă / […] poate creştea iarbă înăuntru calcarului / […] Poate 
ciocăneam eu înăuntrul calcarului”, producându-se o adevărată torsiune a lui Möbius în alternarea 
celor două planuri suprapuse. Semnificaţia vântului are rezonanţă în naşterea pietrei filosofale cum 
apare în “Scara Filosofilor”: “Şi trebuie să ştii că fiul Înţelepţilor se naşte în văzduh”, şi de asemenea: 
“Căci generarea copilului nostru are loc în aer; dacă se naşte în aer, se naşte conform înţelepciunii; 
căci se ridică de la pământ în aer şi coboară din nou pe pământ, dobândind puterea de sus şi pe cea 
de jos”. La fel şi în “Tabla de Smarald a lui Hermes Trismegistos”: “Soarele îi este tată, Luna îi este 
mamă, Vântul l-a purtat în pântecele său, sânul Pământului l-a hrănit”. 

În poezia “Spus”, ca o recuperare a dezechilibrului din “Profunzimile suprafeţei”, universul 
amplifică rostirea, reface acordul dintre exterior şi interior, dintre eu şi lume, dintre eu şi feminitate. 
Ecoul produs de clopotul de fier reflectă propagarea cuvântului poetic în planul fenomenal. Sunetul 
clopotului de fier vine ca răspuns al fiecărui gest al eului – “când respiram lângă ea suna / […] ea 
asculta şi suna / ca un clopot de fier suna”, sugestie a comunicării neîntrerupte a vibraţiei 
permanente în faţa manifestărilor eului. În alchimie “virtutea spiritualiceşte războinică ascunsă sub 
simbolul acelui metal şi al acelui zeu (Marte) este recunoscută ca unul dintre cele mai bune principii 
şi ca una dintre cele mai bune ‘materii prime’ pentru Operă...” (Evola 118). Dacă în “Profunzimile 
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suprafeţei” clopotele nu produc ecou, rămân mute la rostirea eului, în “Spus” clopotul unic produce 
sunetul acord. Aici sunetul apare ca opus vocii “generatoare de întuneric”, din poemul ulterior, în 
timp ce sunetul pare a reprezenta ipostaza esenţializată, epurată a acesteia. 

Bizarul titlu “Obob”, aparent un simplu joc în stil subversiv-suprarealist, se descifrează ca dublare 
a cuvântului ebraic ‘ob’ ce reprezintă aspectul inferior al luminii astrale, curenţii negativi ai acesteia, 
semnificând puterile întunericului. Dublarea cuvântului poate sugera o sporire a acestui aspect al 
cuvântului, o intensificare a forţei întunericului prin multiplicare, prin propagare. Pluralul 
substantivului - “voci” - sugerează multiplicitatea, indepărtarea sau refuzul vocii unice, poetice. 
Această poezie poate fi citită şi ca imersiune în întuneric, în nigredo, în noptea anunţată de “seară”, 
ca întâlnire cu zonele cele mai întunecate, inferioare ale sinelui. Imaginea “mamei obscure obscene” 
redă ideea zonelor malefice ale realului, materia prima cu dublul aspect, aici referirea fâcându-se la 
semnificaţiile negative ale acesteia. Cadrul obscur este dublat de aluzia la “oboseala pietrelor”, 
cărora li se atribuie verbul “gâfâie”, ca sugestie a epuizării şi diluării principiului vital. “Balansarea” 
sugerează o acţiune compensatoare, echilibratoare. Opoziţiile îşi asumă raportul aproape – departe, 
prin intermediul căruia se redă extinderea întunericului, precum şi prezenţa acestora în proximitatea 
eului. 

Textul “Camera” cumulează o parte a imaginilor recurente în textele anterioare – sunetul, 
simbolurile vegetale, opoziţia interior – exterior, pietrele, athanorul, apa. Raportul acestora se 
conturează mai definit în aceste versuri. Camera evocă imaginea Athanorului – “Era o cameră foarte 
lucioasă / Totul era foarte lucios...” – a închiderii ermetice şi, prin luciu, chiar ideea focului. Pianul, ca 
imagine a sunetului, a muzicii, a sunetului dincolo de voce, dincolo de vorbire, evocă semnificaţiile 
verbului primordial, ale numelui, ale pietrei sugerând una dintre etapele alchimice prin sintagma 
“vegetaţia sunetului ud”. Eul se plasează în miezul acestui sunet creator. Ca materia prima (italicele 
mele) a Operei, sunetul – fluid, lichid, material, mercurial – apare în ipostaza depăşirii primei etape, 
nigredo, prin mişcarea ascensională a vegetaţiei. Eul se identifică cu acest sunet, cu camera însăşi – 
„eram foarte lucios”, în miezul căreia se simte protejat – “cu armură acustică”, sunetul devine una cu 
piatra şi focul – “cu armură acustică mierală incandescentă”. Culorile roşu, negru, violet şi alb redau 
diversele nuanţe pe care le dobândeşte materia în cadrul trecerii prin etapele procesului alchimic, 
astfel opoziţia interior – exterior este anulată. 
 
Concluzii 

Ideea echilibrului universal, a unei compensări absolute este redată prin referirea simbolică la 
legea Talionului (subl. n.), însă este vorba de o rescriere a acestei legi puse, de data aceasta, sub 
semnul hazardului. Dacă legea Talionului implică echivalenţa, Gellu Naum asociază realităţi logic 
incompatibile, ca expresie a unei înţelegeri mai vaste, mai ample a lumii. Această rescriere se 
realizează din perspectiva unităţii lumii – “casa neîntreruptă”, în cadrul căreia omul este legat prin 
fire învizibile de tot ce îl înconjoară, fie el obiect ori fiinţă (“legătura cu lucrurile”). Concretul şi 
abstractul există într-o continuitate neîntreruptă / nediferenţiată – “şi exista un scaun şi se făcea o 
virtute”. 

Poezia “Aud paşii” sugerează presimţirea realizării alchimice – maeştrii alchimiei numind copil 

(subl. n.) “opera la roşu”. Cenuşa este în aceeaşi măsură rezultatul arderii, al operei la negru, precum 
şi materie menită a fi supusă transmutaţiilor ulterioare. “Taurii”, simbol al mercurului, “şi-au înfipt 
coarnele în pământ”, expresie a fixării acestuia. 

“Culegător” reflectă o substituţie între eu şi fructele deja coapte pe care le culege. Eul aşteaptă 
împlinirea, desăvârşirea; culegătorul aşteaptă să fie cules. Se induce ideea continuităţii procesului 
prin motivul aşteptării. În textele alchimice “Fructul copt toamna va semnifica fixarea principiului 
solar reînviat” (Evola 112). 
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