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Alexandru CETÃÞEANU

Au trecut anii! Parcă era ieri când am scos primul număr al revistei, care s-a numit simplu… Destine. Se 
întâmpla în anul 2007. Succesul nu s-a lăsat așteptat – chiar și renumita librărie Renaud-Bray din Canada, 
acceptând să vândă revista, a constatat un succes imediat. Ziare cu pretenţii de reviste mai existau prin 
Canada, dar nu şi reviste literare, în adevăratul sens al cuvântului. Evident, succesul a produs… efecte – şi aşa 
se face ca poetul George Filip s-a dus şi a înregistrat editura „Destine”, că doar el ne-a sugerat să numim 
revista „Destin”...După discuţii şi ezitări de câteva luni, l-am lăsat pe GF să scoată revista lui cu ce denumire 
vrea el (şi nu a scos niciun număr), iar noi am schimbat titlul adăugând „Literare” şi aşa a rămas până în 
prezent, când sărbătorim numărul rotund 50! Da, am scos 50 de numere, pe Internet şi pe hârtie, şi vom mai 
scoate multe – cât ne vor ţine puterile. 

Îmi este tare drag acel prim număr al revistei din 2007 – îl puteţi „răsfoi” (descărca) de la pagina web 
www.destine-literare.com, aşa cum veţi putea „răsfoi” toate numerele, dacă veţi găsi timp. În acel număr de 
colecţie (nu mai am nici eu decât un singur exemplar, cu toate că am tipărit-o în 1000 de exemplare!) cu o 
grafică de excepţie concepută de cunoscutul designer Marc Marinescu Constantin, se pot găsi materiale 
document, scrise de regretați români (la toți le-am trecut pragul casei) care nu mai sunt printre noi, foarte puţin 
cunoscuţi în România, precum Constantin Clisu, Francisc Ion Dworschak, George Georgescu, Livia 
Nemţeanu, Cezar Vasiliu, Zoe Vasiliu şi prof. Sorin Sonea – i-am scris în ordinea materialelor din revistă. 
Dumnezeu să-i odihnească în pace! 

Tot în primul număr al revistei poate fi citită remarcabila mărturie a prof. univ. Dr. Sorin Sonea despre 
întâlnirile din 1947 cu Mircea Eliade la Paris şi despre activităţile Asociaţiei Studenţilor Români din Franţa (cam 
200 de membri); unică este poza lui Eliade făcută de prietenul Stelian Pleşoiu lângă un raft plin cu dosare și 
cărţi din biblioteca marelui istoric al religiilor (care a fost mistuită de un incendiu – poate criminal!) de unde am 
reuşit să descifrăm titlurile mai multor cărţi (v. pag. 17); este de admirat expunerea fostului ambasador al 
Canadei în Romania, Gilles Duguay despre Regina Maria; cred că interesant este şi reportajul meu despre 
conferinţa de la Divinity School din Chicago, în memoria lui Mircea Eliade, din 3-5 noiembrie 2006 (la care 
foarte puţini ziarişti au fost admişi); deosebit de captivant este articolul scriitorului Ioan Barbu despre 
„apărătorul lui Eliade” și al lui Nicolae Paulescu, regretatul medic român şi scriitor Francisc Ion Dworschak, 
articolul regretatului nostru coleg George Georgescu despre renumitul savant şi jurnalist Claudiu Mătasa și 
„Falsa elegie despre Eminescu” a medicului scriitor Corneliu Florea. De altfel toate articolele şi poeziile 
publicate în acel prim număr din 2007, sunt de excepţie. Să amintesc în ordinea publicării, autorii despre care 
nu am scris mai sus: George Filip, Irina Egli, Hanna Bota, Adrian Erbiceanu, Mircea Gheorghe, Ionela 
Manolescu, Florin Oncescu, Dragoș Samoilă (fondator al revistei, alături de mine şi de Marc-Marinescu 
Constantin), Viorel Savin, Miruna Tarcău (care ne-a ajutat şi la traduceri din română în franceză) şi eminentul 
prof. scriitor Wladimir Paskievici. 

Numărul 2 sau numărul 1 cu noua denumire – Destine Literare, a apărut tocmai în noiembrie 2008. 
Întârzierea… este explicată mai sus. Eram aproape de a renunţa să mai scot o revistă literară la Montreal, dar 
se cumulaseră multe materiale inedite, mi s-au alăturat noi scriitori de valoare (prof. dr. Marian Barbu, prof. dr. 
Nicholas Dima, generalul Ion Mihai Pacepa, cunoscutul şi iubitul actor Mihai Malaimare, regretatul Eugen 
Giurgiu şi alţii) şi nu puteam să mai dau înapoi. 

Destine Literare

Canada



Anul 14 · Nr 50

A urmat numărul 3 (sau 2 cu denumirea nouă) în decembrie 2008, iar în anul 2009 am scos 6 numere aşa 
cum am scos şi în anul 2010. Au urmat ani mai buni şi ani mai răi...cu 4-5 numere, dar şi excepţii – cu două 
(2017) sau 3 (2019) numere. 

Cu ocazia diferitelor Congrese Internaţionale de poezie la care am participat, am cunoscut şi m-am 
împrietenit cu poeţi din multe ţări (în jur de 25) , care au devenit colaboratori la revistă. Sunt mândru că am 
publicat Laureaţi ai Premiului Nobel, redactori de reviste de limbă engleză sau franceză, am publicat chiar şi pe 
secretarul General ONU – Ban Ki-moon. Am publicat materiale de excepţie ale scriitorilor și academicienilor, 
atât din România (inclusiv de acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române) dar şi din multe alte ţări. 

Am cooptat în Colectivul de redacţie scriitori valoroşi, cărora le mulţumesc mult pentru ajutorul dat, 
neinteresat şi benevol! Scriitoarea şi ziarista, profesoara Daniela Gîfu a muncit ca redactor şef cu multă 
dăruire, ani mulţi la rând şi îi mulţumesc din suflet! Îmi pare rău că nu am ascultat-o, îmi cer scuze; din dorinţa de 
a publica mai multe materiale de la scriitori din ţări anglofone şi francofone, am promovat pe cine nu trebuia în 
funcţia de redactor şef. Nu dau nume (orice coincidenţă cu o persoană reală este ...coincidenţă), dar după 
numai trei numere scoase împreună, în mod surprinzător, i s-a „stricat” computerul, a „pierdut” materialele, 
apoi nu a mai „avut timp” şi aşa am pierdut un număr de revistă. Am aflat apoi că a avut timp să scoată ea o 
revistă, la care cred că i-au prins bine contactele de la Destine Literare (i-am trimis nu cu mult timp înainte de 
„pierdere” şi lista cu 16.600 de email-uri ale cititorilor revistei). Apoi, s-a dat „la fund”. Desigur, nu era nici cea 
mai mică problemă dacă îmi spunea din timp adevărul, că vrea să scoată o altă revistă etc. şi i-aş fi urat succes. 
Aşa sunt unii români, umblă cu „cioara vopsită” și nu le va merge bine – vom trăi și vom vedea. Cred că este 
momentul să menționez faptul că materialele trimise pentru Destine Literare pe adresa fostei redactor șef, nu 
au fost niciodată redirecționate la mine. Prin urmare, dacă ne-ați trimis materiale și nu ați apărut în revistă, aveți 
o posibilă explicație. Pentru certitudine, repet adresele la care așteptăm să ne trimiteți materialele 
dumneavoastră: destineliterare2020@gmail.com (redactor șef – doctor în filologie Dana Opriță) sau 
destineliterare2@gmail.com (Alexandru Cetățeanu).

Trăind activ, încă din „anul lui Orwell” printre canadieni şi americani educaţi, nu mai înţeleg mentalităţile 
anumitor români, am devenit prea încrezător în oameni şi ...vulnerabil în relaţiile cu unii (repet „unii”) români de 
proastă calitate. Alt exemplu ciudat – individul pe care l-am ajutat şi în care am avut încredere, a eliminat fără 
ruşine revista (toate numerele) de pe site-ul pe care a existat din 2007, falsificând astfel istoria, sabotând 
accesibilitatea la citit revistele etc. Noroc mare că scriitorul Dragoş Samoilă avea salvat site-ul respectiv şi am 
putut să facem altul – îl repet: www.destine-literare.com . Îi mulţumesc mult! Am constatat, a câta oară (?), că 
cei mai mari dușmani ai românilor sunt românii (nu toți, evident, dar în mare parte). Foarte mulți au caractere 
discutabile, sunt lipsiți de demnitate și mai au și alte defecte – poate moștenite genetic. Cum este posibil să nu 
iei atitudine când vezi abateri clare de la cinste și demnitate, chiar lângă tine?

„Minciuna stă cu regele la masă...!” Pentru mine, canadian ca mentalitate (dar cu sufletul românesc și 
dragoste infinită pentru România) este greu de înțeles acest comportament. Recomand un genial studiu al 
prof. Dr. Niculae Grosu (se găsesc referințe în DL); poate că cine va dori să înțeleagă ce am spus mai sus, se va 
lămuri citind „Blestemele nației române” de Nicolae Grosu (repet – este numele unui savant). Să dau un 
exemplu clar: de ce credeți că nu l-am publicat niciodată pe Adrian Păunescu? Era oltean de-al meu și îi 
iubeam poemele atât de mult, încât înainte de Revoluție cu vreo 3 ani, am reușit să mi se aducă în Canada 
cartea „Și totuși iubirea...” pe care o am și acum. Cu ea în mână, pledam pentru înțelegerea „bardului lui 
Ceaușescu” (așa cum îl considerau românii din exil) la întâlnirile noastre literare, cu anticomuniști convinși, 
precum Lulu Mihăilă, dr. Pupu Mărcuș, Septimiu Sever, Ion Lefter și alții (erau prezente și soțiile noastre, 
evident). Teoria mea era că Adrian Păunescu era o victimă a bloșevismului (eu nu consideram comunism, ce a 
existat în țările din „lagărul stalinist”) care a trebuit să facă un compromis, „cântând” pe Ceaușescu numai de 
„suprafață”, pentru a putea scrie și adevăruri interzise – precum (scriu din memorie): „Hai țărani, întoarceți-vă-
acasă/ I-e dor pământului de voi...”, sau „Iubiți-vă pe tunuri...”, sau „Am fost comunist.../ Pentru nebunia de-
atunci/ Plătesc cu insomniile mele de acum...”!!! Iubitul meu prieten, actorul Dumitru Furdui (în exil la Paris – 
prietenii îi ziceau Mitică) avea altă părere. Ce păcat că mi s-a furat o casetă (care circula prin exilul românesc 
prin anii 1985-1989) cu superbe înregistrări ale lui Mitică Furdui – printre altele povestea cu talentul și cu vocea 
lui inconfundabilă, întâmplarea amuzantă de la cenaclul Flacăra ținut la Mangalia, când un bătrân turc pus pe 
șotii, întrebat de Păunescu (în timpul spectacolului) cum îl cheamă, i-a răspuns pe turcește, auzind tot 
stadionul – f-tute-n c.. (dacă îmi amintesc bine esek becerdin sau socaim gheotene – nu mai tin minte, trebuie 
să întreb un turc). Aplauze frenetice! Apoi l-a întrebat cum se zice pe turcește Cenaclu – și moșul cel hâtru i-a 
răspuns că se zice bokum – adică pe românește – că..tul meu...Participanții la Cenaclu (stadionul era plin), mai 
– mai să leșine de râs (cei care au înțeles dialogul, au tradus imediat la vecinii de lângă ei!), dar Păunescu nu s-



a prins și a scris chiar în Flacăra despre turcul Esek Becerdin și Bokum...Plecând de la această întâmplare 
hazlie, Mitică însă a spus și alte lucruri dure despre sistemul comunist și despre caracterul „discutabil” al lui 
Păunescu. În plus, a mai zis (spun tot din memorie): „Sunt sigur, Adriene, că tu ți-ai făcut de pe acum un dosărel 
cu poezii cenzurate, nepublicate ...că dacă se vor schimba vremurile – cine știe(?), să arăți cât ai fost tu de 
persecutat… pe vremea lui Ceaușescu.. și să „cazi” tot bine...”. Mi se pare că a avut dreptate Mitică! Ce mult m-
aș bucura să găsesc caseta cu acele înregistrari superbe – dacă o mai are cineva, îl rog să mă anunțe. Merită 
să publicăm toate povestirile actorului Mitică Furdui în Destine Literare – zicea că scria și o carte. Mare talent 
avea la povestit! L-am întâlnit la București, cu puțin timp înainte de a se „sinucide” (1998 – ciudată moarte!) și 
m-a invitat pe la el la Paris – mai am și acum adresa scrisă de mâna lui. Era vesel, optimist, plin de vervă ca de 
obicei, – și era tare mândru de Tudor, băiatul lui, care era prieten cu băiatul lui Ștefan Bănică și nu mai țin minte 
ce proiect aveau... repet- ciudată moarte!

Dar, să revin la povestea mea. După 1989, unul din prietenii mei care știa de pledoaria mea în favoarea lui 
Păunescu, mi-a adus o revistă cu o poezie a marelui poet: (scriu din memorie) – „De ce l-ați omorât pe ă-l 
bătrân /  că v-a fost baci / și i-ați fost turmă...” și „de ce ați omorât-o și pe ea / mamă bună...” Mi-a crăpat obrazul 
de rușine – deci el iubea cu adevărat pe „iubiții conducători” și nu l-am publicat niciodată în Destine Literare 
pe… geniul de la Bârca, chiar dacă aveam prieteni comuni și îi recitam unele poezii de valoare. Prin revista 
Destine Literare, nu am vrut și nu vreau să se transmită noilor generații mesajul că, dacă ai talent, poți să fii și 
fără caracter, fiindcă… se iartă! Prefer să public poeți, poate cu mai puțin talent decât Adrian Păunescu, dar 
oameni dârji, de caracter, exemple demne de urmat pentru generațiile viitoare. „Cei care se aseamănă se 
adună” – se pot afla mai multe despre revistă și despre Alexandru Cetățeanu în „discuția” cu Dana Opriță de 
mai jos – noua rublică „Cine sunteți dumneavoastră, doamnă/domnule...?”.

Dar..., în orice rău este și un bine – sau cum se zice și pe aici – every bad thing had a good side! În prezent, 
avem un colectiv de redacţie de înaltă clasă, mai profesional decât oricând. A se vedea la sfârşitul acestui 
număr aniversar al revistei, de care sunt mândru. Trebuie să menţionez faptul că sunt foarte impresionat de 
profesionalismul de care dă dovadă redactorul şef din SUA – Dana Opriță – poet, doctor în filologie, iar de 
aportul magistral al redactorului şef din România, academicianul profesor dr. Liviu Pendefunda, să nu mai 
vorbim! Cu aşa oameni de cultură și de caracter – la care se adaugă prof. dr. Marian Barbu, incredibilul prof. dr. 
Florentin Smarandache, Robert Nissen (american get-beget și îndrăgostit de literatură), poetul Mircea Ştefan 
Bartan, scriitorul Florentin Popescu și prof. dr. Ion Haineș, cu siguranţă ne vom ridica pe noi culmi și scopul 
revistei va fi atins, în ciuda sabotajelor de care am amintit mai sus – poate „comandate” din România (cum ne-a 
sugerat un prieten)... cine stie?

Conform ideii lui Marc Marinescu Constantin coperta 1 a acestui număr aniversar, nu este alta decât coperta 
primului număr din 2007, la care tehnoredactorul Valentin Luca a adăugat informaţiile necesare acestui număr. 
Mulțumesc Marc, mulțumesc Valy! 

Sperăm că exigenţii noştri cititori vor aprecia și se vor bucura. Vreau să menționez că în acest număr 
aniversar, am inclus mai puțini scriitori de alte limbi decât de obicei (am preferat mai mult româna), cu toate că 
avem în portofoliu zeci de materiale din India, Australia, Japonia, SUA, Anglia, China,Turcia, Bulgaria etc. 
Rămân pentru numerele viitoare. 

Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici, nu înainte de a vă invita să citiţi sextina primită de la poetul George 
Filip: 
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deja cinzeci
în paisprezece ani...

aşa cresc
doar feciorii năzdrăvani;

DESTINE LITERARE:
LA MULŢI ANI!
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Dana OPRIÞÃ

„Destine Literare” se vrea o revistă de cultură, în 
care autori consacrați să ne împărtășească gândurile 
lor, creațiile lor, pagini în care să puteți afla despre 
evenimente culturale, despre noi cărți sau regăsirea 
unora vechi, uitate.

„Destine Literare” încearcă să fie ceva mai mult 
decât un loc unde sunt publicați în primul rând 
românii care trăiesc departe de spațiul mioritic și din 
țară, deja consacrați sau care tocmai și-au descoperit 
pasiunea pentru scris. Suntem bucuroși să îi avem 
printre noi și pe aceștia, sperând că vor fi din ce în ce 
mai buni în mânuirea condeiului. 

Cred, însă, că „Destine Literare” trebuie să aducă 
mereu în memoria cititorilor valorile fără timp ale 
culturii române, acea bază a triunghiului virtual 
despre care eminenta profesoară Zoe Dumitrescu 
Bușulenga ne vorbea la cursul ei de Literatură 
Universală, de la Universitatea din București – baza 
trebuie să o fie literatura veche, fără de care nu o poți 
înțelege pe cea modernă, contemporană, vârful 
triunghiului.

Prin urmare, să nu uităm să iubim trandafirii 
literaturii române, începând, firește, cu Eminescu. 

În Televiziune, cred că toate redacțiile primeau la 
începutul fiecărei luni calendaristice, câte o listă ce 
cuprindea evenimente sau date importante petrecute 
de-a lungul timpului. La „Cultural” erau amintite zilele 
de venire sau de plecare din lume ale scriitorilor 
importanți, urmând ca în emisiunile noastre să 
vorbim despre. Sigur, era doar o recomandare. În 
ceea ce mă privește, am considerat mereu că, mai 
ales pentru autorii care au fost trepte în evoluția 
culturii române, nu trebuie să fie amintiți doar fiindcă 
s-au împlinit nu știu câți ani de la naștere sau de la 
moarte. Ei trebuie (ar trebui) să fie prezenți în 
comentariile și în rubricile emisiunilor ori de câte ori e 
nevoie. Uneori, în permanență.

Așadar, un ianuarie fără a-l pomeni pe Mihai 
Eminescu, pare / este inacceptabil, mai ales că acest 
2020 machează 170 de ani de la nașterea lui. Nu pot 
să nu îmi reamintesc cum, în AD 1989, realizam 
pentru redacția Emisiunilor pentru Copii, o serie de 
mini documentare despre cei 100 de ani, atunci, de la 
moartea a doi clasici ai literaturii române: Mihai 
Eminescu și Ion Creangă. Filmările din mijloc de 
decembrie, de la Botoșani și Iași, interviul [dintre 
puținele, dacă nu singurul acordat vreodată) de 

redactor-ºef

DESPRE NEVOIA DE REPERE

criticul literar, prof. univ. Al. Piru (peliculă distrusă 
înainte să fie d i fuzată,  de către un/n iș te 
revoluționar(i) zelos(și) care a(u) intrat în cabinele de 
montaj (se lucra pe peliculă) și, fără să țină cont de 
emisiune, a/au făcut maldăre din rolele de film care 
erau în lucru sau gata să intre „pe post”. Asta se 
întâmplă când ne lăsăm furia să domine rațiunea]. 

Acest articol nu se vrea o rememorare a datelor 
despre poetul nepereche – de asta se ocupă 
manualele școlare și orice dicționar sau volum 
dedicat lui.Toți știm că a fost poet, prozator și jurnalist 
cea mai importantă voce poetică din literatura 
română. Poate nu toți știm că a fost ales membru 
post-mortem al Academiei Române.

Acest articol se vrea o trecere în revistă a câtorva 
evenimente din țară și nu numai, care au marcat data 
de 15 ianuarie 2020:

Academia Română a organizat o sesiune festivă 
„Sincronii le europene ale culturi i  române”. 
Evenimentul, desfăşurat în Sala Mare a Ateneului 
Român a fost moderat de academicianul Ioan-Aurel 
Pop, preşedintele Academiei Române.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un cuvânt 
de salut, iar în debutul evenimentului au rostit mesaje 
Patriarhul Daniel, Monica Anisie – ministrul Educaţiei 
şi Bogdan Gheorghiu – ministrul Culturii.

Cu emoție am aflat despre un parastas în Catedrala 
Patriarhală și o slujbă cu zeci de preoți la mormântul 
de la cimitirul Bellu, în tradiția ortodoxiei noastre, în 
memoria celui care a scris cea mai frumoasă 
„Rugăciune” pe care sufletul o poate crea.

Cu ocazia aceluiași eveniment, Romfilatelia a 
introdus în circulaţie emisiunea de mărci poştale 
„Cupluri celebre. Poezia dragostei”, pentru a marca 
Ziua Culturii Naţionale.

Potrivit unui comunicat transmis de Agerpres, pe 
timbre sunt reproduse în prim plan portretele 
îndrăgostiţilor Mihai Eminescu şi Veronica Micle.

Am citit apoi despre simpozioane, expoziții și, 
firește, recitaluri de poezie sub semnul „Cultura ne 
unește”, în București, Iași, Botoșani, Cluj-Napoca, 
Gherla, Dej, Turda, Câmpia Turzii, Baia Mare, 
Focșani, Constanța, Târgoviște, Galați, Bârlad, 
Timișoara, Suceava, Gorj, Brăila, Brașov. La Bălți 
(Republica Moldova), orașul cu un teatru cum multe 
orașe și-ar dori să aibă, unde am filmat un 
documentar din seria Teatrelor Naționale Românești 



care o lăsăm tinerilor români de pretutindeni”, a spus 
ministrul Culturii din România.

De asemenea, în foaierul Ateneului Român, a fost 
organizată expoziţia documentară intitulată „Floarea 
cuvintelor: limba română în comori literare şi bibliofile 
din patrimoniul Bibliotecii Naţionale a României”.

Așadar, 170 de ani de la nașterea celui despre care 
Nicolae Iorga a scris: „Este fondator și părinte al limbii 
moderne române”, eveniment marcat atât în țară, dar 
și în diaspora, acolo unde mai sunt încă români care 
îmi spun că, printre puținele cărți pe care le-au luat cu 
ei, atunci când au e(i)migrat, a fost un volum de poezii 
ale lui Eminescu.

Vorbind de poetul național, cum aș putea să nu 
amintesc, alături de G. Călinescu, un alt nume, al 
unei fabuloase personalități culturale, cea care în 
vara acestui 2020, ar fi împlinit 100 de ani – Zoe 
Dumitrescu Bușulenga, cea care a văzut în 
Eminescu „omul deplin al culturii românești”.

Astfel, ca într-un ritual, în fiecare început de an, pe 
15 ianuarie, ne reîntoarcem la „poetului nepereche”, 
despre care Tudor Arghezi atrăgea atenția că, „Fiind 
foarte român, Eminescu este universal”. Fiind o 
revistă cu difuzare internațională, „Destine Literare” 
își concentrează atenția și asupra acestui deziderat – 
a face cultura română cunoscută. Scuza limbii cu un 
prea restrâns segment de populație care o vorbește 
nu este de ajutor, nu a folosit nimănui, decât pentru a 
consolida ideea că nu avem nicio șansă la 
universalitate. Altfel, e o constatare, da, adevărată, 
dar dacă rămânem la acest nivel al costatării, nu 
ajungem nicăieri. De ce nu am încerca să găsim 
soluții? Mă întreb, sper că nu retoric. De exemplu, 
traducerea unei opere (mai ales dacă e vorba de 
poezie) poate fi înlocuită, ca un prim pas, cu dorința 
de a afla despre autorii amintiți, despre opera lor și 
apoi, poate, să fie căutate traduceri sau să fie cerute. 
Profesorul O. Șafran ne spunea la cursul lui de la 
Universitate, că e important să ne amintim nume sau 
titluri, pentru că restul e ușor de aflat. Mai ales că 
internet-ul, folosit ca alternativă a informațiilor, nu ca 
adevăr definitiv al acestora, este la îndemâna oricui.

Și apoi, Eminescu, fiindcă aici e durerea noastră, 
nu este doar poet. Are o proză absolut superbă, cu 
tematici care ușor ar atrage cititori din oricare colț de 
lume, fiindcă spiritualitatea are o singură definiție 
pentru orice ființă umană. Recunosc, nu am reușit să 
aflu prea multe despre eventualele traduceri ale 
paginilor de proză, dar, cu cât ele sunt mai 
numeroase, cu atât șansele de a fi citite, cresc. 
Desigur, ca întotdeauna, importantă e difuzarea 
informațiilor, iar o revistă de cultură are tocmai acest 
rol. 

Cine are urechi de auzit, să audă. Dar, mai ales, să 
înțeleagă.

Nu mic e numărul poeților care i-au dedicat versuri 
lui Eminescu. Poate cele mai cunoscute sunt cele ale 
lui Marin Sorescu, din poemul intitulat atât de 
sugestiv 

și unde am întâlnit români cu un netrucat patriotism și 
o enormă dragoste pentru cultură, în acest ianuarie 
2020, la Bălți am citit declarații de tipul: „Înainte era 
greu să găsim literatură românească. Citeam uneori 
poeziile lui Eminescu pe ascuns, alteori în grafie 
chirilică”. 

Navigând pe internet, am găsit chiar această știre: 
„Mai mulți voluntari mireni și monahi au reușit ca să 
publice online toate articolele părintelui jurnalismului 
românesc, militant ardent pentru România Mare – 
Românul Absolut Mihai Eminescu”, aflăm de pe site-
ul Mihai-Eminescu.Ro.

De asemenea, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România a anunțat că vor continua să aibă loc, 
bilunar, Seratele „Eminescu jurnalistul” și editarea 
ziarului Certitudinea, unde jurnalistul Miron Manega 
amintește, de fiecare dată, colegiul de redacție, care 
se deschide cu Mihai Eminescu, coordinator general 
și moral. 

Apoi, tot grație internet-ului, aflăm că, în zilele de 11 
și 12 ianuarie 2020, a avut loc a XXVII – a ediție a 
„Simpozionului anual Mihai Eminescu” de la New 
York, o manifestare culturală tradițională, anunț făcut 
pe site-ul UZPR de ing. Cristian Florin Pascu, 
președintele Societății „Dorul”. De asemena și în 
Toronto (Canada) s-a marcat acest eveniment.

Cu siguranță, mult mai multe colțuri de țară și țări l-
au celebrat pe geniul literaturii române, însă, chiar 
dacă incompletă, această selecție spune un lucru 
important – acela că românii nu uită că pilonii culturali 
au fost singurii care ne-au ținut (și ne pot ține) la 
suprafața vijeliilor de orice fel, care s-au abătut de-a 
lungul timpului asupra noastră. 

„Este extrem de important să-l sărbătorim pe Mihai 
Eminescu. Dar e în egală măsură important să 
sărbătorim cultura română. În această zi îi sărbătorim 
pe toți creatorii de frumos, sărbătorim actul artistic” s-
a menționat la mai toate aceste manifestări ale lunii 
ianuarie, fiindcă, să nu uităm de Decretul pentru 
promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 
ianuarie – Ziua Culturii Naţionale. Acesta a fost 
semnat la data de 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 
238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată în MO 831 
din 13 decembrie 2010. „Ziua Culturii Naţionale va fi, 
în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un 
mare creator, dar şi o zi de reflecţie asupra culturii 
române, în genere, şi a proiectelor culturale de 
interes naţional”, aflăm de pe site-ul AGERPRES.

La sugestia ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, 
autorităţile locale din întreaga ţară au organizat 
simultan evenimente miercuri, 15 ianuarie 2020, la 
ora 18,00, când a fost aprinsă o simbolică flacără a 
culturii.

În cadrul evenimentelor, a fost citit şi un mesaj 
special: „Cultura se clădeşte zi de zi, câte puţin, 
intrând într-un muzeu, deschizând o carte, privind o 
pictură, să reaprindem această flacără, deoarece 
totul începe cu fiecare dintre noi. Cultura este 
moştenirea socială pe care o oferim copiilor noştri, pe 



Which were always in an uneven number.
 
There were also some majestic linden trees
And the two lovers
Who knew how to change all their blossoms 
Into a kiss.

And some birds, or maybe clouds
Wandering above and up
Like long and ever-changing fields.
 
And since all these 
Had to have a name,
One name only,
They were called
Eminescu.

(traducere de Maria Bugariu)

Like the unkempt beard of an old king. 
And some waters, running trees alike,
Wherein the moon was keeping its rounded nest.
 
And mostly, there were some humble men
With regal names: Mircea the Elder, 
Stefan the Great,
Or, even humbler: Shepherds and Ploughers
Who liked to recite
At night, around the fire, poetry –
“Mioritza” and “Hyperion” and “The Third Letter”.
 
But because they were always hearing
The sheep dogs barking at their sheepfold,
They had to leave to fight the Tartars
And the Avars, and the Huns, and the Poles
And the Turks.
 
In the little time left
In between two dangers,
These people used to make from their flutes
Wooden gutters
For the tears of melancholic stones, 
Running down rivers of sorrowful chants 
On all mountains of Moldova, and Wallachia
And Brasov, and Vrancea
And other Romanian lands.
 
There were some deep forests too
And a young man with big eyes talking to them,
Asking them why they sway without a breath of wind?

This young man with big eyes
As big as our history,
was passing by, deeply in his thoughts,
Going back and forth from life to dream, 
from dream to life,
Always counting the tall poplars, of light, of justice, of love

They had to have a name
Eminescu did not exist.
 
Only a beautiful country 
On the shore of a sea
Where the waves make white knots

De curgeau doinele la vale
Pe toți munții Moldovei și ai Munteniei

Și ai Țării Bârsei și ai Țării Vrancei
Și ai altor țări românești.

Au mai existat și niște codri adânci
Și un tânar care vorbea cu ei,

Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?

Acest tânar cu ochi mari,
Cât istoria noastră,

Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieții,

Tot numarând plopii luminii, 
ai dreptății,ai iubirii,

Care îi ieșeau mereu fără soț.

Au mai existat și niste tei,
Și cei doi îndrăgostiți

Care știau să le troienească toată floarea
Într-un sarut.

Și niște păsări ori niște nouri
Care tot colindau pe deasupra lor

Ca lungi și mișcătoare șesuri.

Și pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,

Un singur nume,
Li s-a spus
Eminescu.

Trebuiau să poarte un nume: 
Eminescu n-a existat.

A existat numai o țară frumoasă
La o margine de mare

Unde valurile fac noduri albe.
Ca o barbă nepieptănată de crai.

Și niste ape ca niște copaci curgători
În care luna își avea cuibar rotit.

Și, mai ales, au existat niște oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Batrân,

Ștefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani și plugari,

Cărora le plăcea să spună
Seara în jurul focului poezii –

„Miorița” și „Luceafărul” și „Scrisoarea a III-a".

Dar fiindcă auzeau mereu
Latrând la stâna lor câinii,

Plecau să se bată cu tătarii
Și cu avarii și cu hunii și cu leșii

Și cu turcii.

În timpul care le ramânea liber
Între două primejdii,

Acești oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi

Pentru lacrimile pietrelor înduioșate,
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Dar, să nu uităm alte câteva nume de referință în 
literatura română, sărbătorite sau comemorate la 
începuturi de an: 

· pe indecisa dată 1/13 ale lui Făurar, s-au însemnat 
la răboj 168 de ani de la nașterea altui clasic al 
l iteraturii noastre, Ion Luca Caragiale – 
dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, director de 
teatru, comentator politic și ziarist, de asemenea 
ales membru post-mortem al Academiei 
Române, cel care a rostit cu toată convingerea: 
„Trăiască frumoasa și cumintea limbă română! 
Fie în veci păstrată cu sfințenie această scumpă 
Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor 
încercări de pierzanie”.

· Apoi, dacă ar fi trăit, pe 29 februarie Marin 
Sorescu ar fi împlinit 84 de ani. S-a grăbit să plece 
pe când avea doar 60. Poet, dramaturg, prozator, 
eseist, pictor, membru titular (din 1992) al 
Academiei Române, membru al Programului 
Internațional pentru Scriitori la Universitatea din 
Iowa – SUA.

Luna martie, rememorăm alte nume de referință:
· 1.03.1837 – s-a născut Ion Creangă (m. 1889), la 

12.03. 1965 – a murit G. Călinescu (n. 1899), la 
· 9.03.1907 – s-a născut Mircea Eliade (m. 1986).
Să continuăm, de data aceasta, doar cu poeți.
Astfel, asemeni lui Eminescu, Caragiale sau Marin 

Sorescu, Nichita Stănescu a plecat mult prea 
devreme dintre noi. Nu la 39 de ani ca Eminescu, nici 
la 60, ca I.L. Caragiale și M. Sorescu, ci la 50. 

În acest martie, pe 31, ar fi împlinit 87 de ani. Poet și 
eseist este considerat de critica literară drept unul 
dintre cei mai importanți scriitori de limba română, pe 
care el însuși o denumea „dumnezeiesc de 
frumoasă”, fiindcă, „A vorbi despre limba română 
este ca o duminică”.

În egală măsură iubit de colegii de breaslă și de 
cititorii de poezie, Nichita Stănescu este unul dintre 
reperele valorice, spre care orice creator își dorește 
să acceadă. A fi contemporan cu un asemenea talent, 
este un dar, o binecuvântare. Mă bucur că m-am 
numărat printre cei care l-au putut asculta vorbind în 
timp real. Era ca o sărbătoare. Mi-e dor de acea 
sărbătoare.

Tot el a enunțat propoziția simplă: „Limba română 
este patria mea” și, mai în glumă mai în serios (nu e 
vorba despre lipsă de modestie, ci de conștientizarea 
propriului talent, ceea ce e de lăudat, asta însemnând 
că a scris cu mare responsabilitate) „Cel mai mare 
poet sunt vreo optsprezece, printre care mă număr şi 
eu. Mari poeți sunt vreo patru (respectiv Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, George Bacovia și Ion Barbu), 
dar, Doamne, poet este numai unul și acela este 
Mihai Eminescu!”

Iată, Eminescu. Întotdeauna EMINESCU!

MIHAI EMINESCU

Rugăciune 

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,

Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie:

Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată

Asupră-ne coboară,
O, maică prea curată,
Și pururea fecioară,

 Marie!

Noi, ce din mila sfântului
Umbră facem pământului,

Rugămu-ne-ndurărilor,
Luceafărului mărilor;

Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,

O, maică prea curată
Și pururea fecioară,

 Marie!

(poezie publicată postum)

T.R.
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Zenovie CÂRLUGEA

„Luceafărul”, mit și dramă existențială

„Purcedem – precizează autorul dintru început – la scrierea prezentului studiu cu conștiința că ne pomenim 
în situația dilematică a închiderii într-un cerc hermeneutic, generată de cele două notițe manuscrise ale lui 
Eminescu.” Prima ar fi cea referitoare la „înțelesul alegoric” dat de poet față de „soarta geniului pe pământ” (ms. 
2275 B), cealaltă privește predispunerea poetului de a reveni asupra „Legendei Luceafărului” care urma să fie 
„modificată și cu mult schimbat sfârșitul lui à la Giordano Bruno”, deasupra notei fiind scris clar și subliniat cu 
două linii Caballa Luceafărului (ms. 2257, f. 429 v.). Observația făcută de G. Bogdan-Duică, într-un studiu din 
1925, publicat în Almanahul Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov, și reluată de Perpessicius (Opere, II, 1943), a 
trecut aproape necomentată, filosoful italian afirmând în lucrările sale că „există mai multe sisteme solare și 
mai multe lumi, pe de o parte un infinit-divin (reprezentând totalitatea divină, eternă și imobilă) și a unui infinit-
finit (ce se găsește în materia care animă), aparținând primului, după cum există în lumea trecătoare acea 
categorie a poeților aleși, gânditorilor și eroilor înzestrați cu o personalitate excepțională, manifestând un 
«avânt eroic” și o dragoste deosebită față de infinitul divin prin care se pot înălța deasupra sferei cotidianului 
monoton («cercul strâmt») și pot face ființa umană să se asemene divinității.” (Un final al „Luceafărului” à la G. 
Bruno, pp.85-91). Dar „Luceafărul” a rămas fără influența filosofului poet G. Bruno (cel din Gli furori eroici), de 
aceea nu înțelegem de ce criticul vorbește de o influență a gândirii bruniene când scrie la pagina 90: 
„Luceafărul ne demonstrează, prin profunda concepție eminesciano-bruniană ce-i stă la bază, că totul se 
supune, în mod permanent, sub semnul Unului și Multiplului, al Unității acestora, vieții perpetue și ordinii ei.” 

Fără a mai avea timpul să revină la semnificația „caballistă” a alegoriei sale, Poetul ne-a lăsat textul în forma 
autentică din Almanahul Societății „România Jună” din Viena, din aprilie 1883, deși, se cunoaște, poemul a 
cunoscut mai multe versiuni. Un veritabil tur de forță documentar face dl Mihai Cimpoi într-o amplă Addenda 
(II), Variantele și versiunile „Luceafărului” (pp.105-197), punând la un loc redacțiile succesive ale poemului, 
laboratorul eminescian fiind în cazul de față „un labirint dedalic, cu numeroase căi, încăperi și galerii care 
cauzează inerente rătăciri, dezorientări ce fac probleme atât structurării într-un întreg textual, cât și 
exegezelor.” În ciuda acestui fapt, „firul Ariadnei devine adesea vizibil”, poemul conturându-se încet-încet ca 
un Mare Text, în raport cu care „versiunile și variantele denumite de Perpessicius colaterale, bruillonare, 

Eminescolog de formație enciclopedică și editor, la Chișinău, al Integralei Eminescu (8 volume) și al atâtor 
volume, academicianul Mihai Cimpoi și-a dedicat ani buni din viața sa atât mai bunei cunoașteri a Poetului 
național în spațiul culturii basarabene cât și comentariului mai de profunzime al operei și gândirii eminesciene. 
Merită amintită totodată neobosita sa prezență la manifestări și acțiuni culturale în întreg spațiul românesc, 
calitatea și de membru al Academiei Române ori al Uniunii Scriitorilor din România oferind acestora deopotrivă 
real prestigiu și evidentă distincție. Din multitudinea de volume dedicate lui Eminescu amintim, – alături de 
cărțile de dialoguri cu eminescologi din întreaga lume, Spre un nou Eminescu (1993, 1995) și Mă topesc în 
flăcări (1999, 2001) –, Căderea în sus a Luceafărului (Galați, 1993), Narcis și Hyperion (Chișinău, 1979, 1985, 
Iași, 1994, col. „Eminesciana”), Plânsul Demiurgului (1998), Esența ființei. (Mi)teme și simboluri existențiale 
eminesciene (2007) ș.a. 

În 2013 apare la Chișinău, în cadrul Institutului Cultural Român, ca o încununare a activității de eminescolog, 
lucrarea academică Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic.

Recentul eseu HYPERION ȘI DEMIURG, având subtitlul „Luceafărul”, mit și dramă existențială (Ed. 
Princeps Multimedia, Iași, 2019, 215 p.), reia, într-o documentație mai strânsă, problematica poemului-
emblemă al liricii eminesciene, considerat îndeobște în mod apodictic/ asertoric „operă coronară”, „poem-
sinteză ce finalizează imaginarul mitopo(i)etic eminescian”, cu convingerea că „în el regăsim – rezumativ, 
chintesenţial – marca ontologică a omului român.” Considerat, pe rând, când simplu „basm”, poem liric cu 
implicații epice și dramatice, poem inițiatic ori „basm al ființei”, interpretarea Luceafărului nu poate oculta 
intenția poetului de a-l considera o alegorie a geniului sub semnul tragicului, de unde și ideea de „dramă a 
existenței (ființei)” (Alain Guillermou), a „ființei tragice”, situate între concretitudinea fenomenologică și esența 
sa, ca să ne exprimăm în termeni heideggerieni.

MIHAI CIMPOI

HYPERION ªI DEMIURG



subsecvente, succesive, tranzitorii apar ca niște hipotexte”. Dincolo de impresia aceasta de devălmășie 
(redactări, reluări, abrevieri, transcrieri) avem însă de a face cu un palpabil continuum imaginar, o ipseitate de 
esență eminesciană, coagulând în sensul unei drame existențiale și «ființiale».

Reluând Geneza poemului, – M. Gaster fiind cel care a indicat exact sursa de inspirație: cartea lui Richard 
Kunisch din 1861 -, dl Mihai Cimpoi observă „un continuum genetic de lungă durată”, începând în epoca 
berlineză (1972) și terminat la 10 aprilie 1882, când se atestă „forma definitivă”. Dominantă rămâne, crede 
criticul, în toate momentele-cheie evolutive, „actul căutării Ființei prin proiectarea ei într-un permanent Dincolo 
(de lume), căci omul eminescian – în ipostaza sa de degustător al voluptății morții neîndurătoare și în aceea de 
geniu – apare ca un om al depărtării.” „Ceea ce putem observa azi, – scrie dl Mihai Cimpoi destul de 
comprehensiv – după parcurgerea multitudinii de interpretări, e că Eminescu, așa cum consemnează el însuși, 
codifică totul într-o alegorie a soartei geniului, surprins în condiția de a nu avea moarte, dar nici noroc, de a nu fi 
fericit, dar nici de a putea ferici pe alții.” 

Scriind despre Ființa eminesciană, dl Mihai Cimpoi remarcă acel „prea plin al gândirii (și trăirii, bineînțeles)” 
ca o marcă ontologică specifică, fundamentală, structurantă a percepției filosofice eminesciene. Am avea de a 
face cu o irepresibilă pasiune a cunoașterii și deopotrivă cu „un deliciu al cugetării”, poezia fiind însăși în 
concepția poetului „cugetarea sacră”, prin care ispita narcisiacă s-ar transforma într-un Hyperion 
intelectualizat și impersonalizat, operând cu precepte scoase din Brahmanism, din gnosticism, din kantianism, 
din filosofia antică etc. „Interogativă” prin excelență, ființa eminesciană se centrează pe „cruda taină 
existențială”, observând reaua alcătuire a lumii în care stăpânește Satan și nimicnicia acesteia dominată de 
„geniul morții”… Autorul amintește aici de faustianismul spiritului din Weimar, incitat de toate contrariile, 
polaritățile și opozițiile, în general de acea „tensiune a contrarilor”, de care nu e străină nici „ființa eminesciană”, 
deschisă „spre infinit până la limitele gândirii și imaginației” (Perpessicius). Din Marele Cerc al Cosmosului, 
Hyperionul intelectualizat vede lumea pământească precum un „cerc strâmt, prins în spectacolul ontologic 
ineluctabil al muririi”, față de care geniul se condamnă la izolare. Regândind, în sensul lui Giordano Bruno, 
legătura dintre „infinitudinea divină” și „infinitul-finit”, dintre Unu și Multiplu, poetul ar fi dorit așadar să revină 
asupra unor semnificații. Dar și așa, din întreaga sa gândire filosofică, este destul de clar statutul geniului 
hyperionic precum și viziunea cosmică ce pune în relație imanentul cu transcendentul. Contrar lui G. 
Călinescu, care condamna transformarea poetului într-un „monstrum eruditionis”, trebuie să remarcăm că 
poetului nostru nu-i erau străine teorii cosmogonice și filosofice din varii spații culturale, de regăsit în viziunile 
sale poetice de largă și profundă cuprindere (sub „vălul poeziei”, cum ar zice Amita Bhose), ba unele elemente 
fundamentale din alte discipline revenind sub pana sa (bunăoară cele istorice, economice sau sociologice, în 
gazetărie). Fiind prin excelență „sintetizatoare”, ființa eminesciană „asigură imaginarului mitopo(i)etic o 
cuprindere holistică a lumii”. Dar, totodată, ființa eminesciană este de natură chenotică, starea de chenoză 
(=de suferință perpetuă și sfâșietoare) fiind caracteristică sfântului și geniului”… Se caracterizează, altfel zis, 
„printr-un hybris generalizat”, printr-un grad maxim al intensității, mereu tremurândă și năzuind a transcende 
contingentul, întru o redempțiune de tip nirvanic… 

În Addenda I, Eminescu, poet tragic, autorul scrie apăsat: „Omul eminescian este prin excelență un om 
tragic”, tragismul acesta izvorând din „conștiința existenței unei ordini universale sub semnul destinului și al 
limitelor care se pun în calea realizării de sine a omului.” E vorba nu numai de o vocație tragică, ci și de o 
„dăruire” pe măsură, ataraxică, sinele poetului aflându-se mereu „la marginile abisale ale ființei”, unde – vorba 
poetului – „totul este problem”… Geniul la Eminescu este „mergătorul de deasupra lumii”, el depășește în 
aspirația-i absolută insațiabilă, finitudinile imanentului și tot ceea ce ține de „totius mundi”, unde „toate-s 
nimica” și „prăzi trecătoare a morții eterne”. Lumea materială se prefiră în aceleași forme, animate de spiritul 
creator:

„Căci eterne sunt ale lumii toate
De se nasc, mor tot pieritoare forme
Dar cu toatele au înăuntru viața
Păsării Phoenix.”
Poetul are, iată, tăria „de a privi Gorgonele în față”, iar raportarea nu numai la Schopenhauer ci și la viitorul 

Nietzsche „ne aduce în fața noastră, azi, un alt om eminescian decât cel consacrat de tradiția exegetică: omul 
tragic.” E o ispită a hermeneutului de a relaționa idei și viziuni eminesciene cu autorul scrierii Așa grăit-a 
Zaratustra (1885), antischopenhauerian prin excelență (bunăoară, dialogul dintre Cătălina și Hyperion ar 
aminti de cel nietzschean dintre Dionisos și Apollo). Nu vom stărui de vreme ce comentariul ne-ar situa într-un 
plan distopic, Nietzsche afirmându-se într-o vreme când Eminescu își încheiase aproape întreaga lucrare… 

În totul, Hyperion și Demiurg este o lucrare care dă măsura unui spirit familiarizat cu universul gândirii 
eminesciene, îmbinând hermeneutica de mai larg orizont cu o documentare istorico-literară și expertiza 
filologică. Binevenită în exegeza eminesciană de azi, lucrarea subliniază încă o dată capacitatea vizionar-
interpretativă a dlui Mihai Cimpoi, unul din prestigioșii noștri eminescologi la care se poate apela cu toată 
încrederea.



Anul 14 · Nr 50

Medalion
Marian
BARBU

Copil fiind, nu cutreieram pădurile la fel de mult precum 

Eminescu, dar, cu același entuziasm căutam adăpost în 

bibliteci, începând cu cea de acasă, întinsă pe câțiva 

foarte înalți pereți. Nu ajungeam la cărțile ce erau 

aproape de tavan, însă știam de numele unor mari valori 

ale culturii române, contemporani cu mine. Deși mi se 

explica, atât cât putea un preșcolar, ca mine, să 

înțeleagă, nu prea pricepeam cine erau acești oameni. 

Însă mi-a rămas întipărită în memorie propoziția simplă, 

care spunea ești contemporană cu Tudor Arghezi, cu 

George. Călinescu, cu Tudor Vianu, chiar cu Lucian 

Blaga. Am aflat mai târziu despre ei, în cei 16 ani continui 

de școală.

Apoi, alte și alte nume ale culturii române au urmat 

același făgaș al contemnporaneității. Pe unii chiar i-am 

cunoscut, mi-au fost profesori, prieteni, le-am luat 

interviuri… De la Zoe Dumitrescu Bușulenga, la Mircea 

Popovici și Mihail Crama, sau George Astaloș, Traian T. 

Coșovei, Alexandru Piru sau Mihai Ungheanu.

Dar emoția și bucuria rămân și mai puternice, atunci 

când nume marcante ale literaturii române sunt alături de 

noi. Marian Barbu, de exemplu. Nu am avut șansa să îl 

întâlnesc niciodată, dar personalitatea domniei sale 

rămâne una marcantă, deși s-a retras din viața cultuală. 

Cel puțin așa a crezut că se va întâmpla, doar că sinele 

său interior a decis altceva. În continuare activ, îl dorim 

cât mai mult implicat în a descifra pagini atât de variate ca 

tematică și construcție, așa cum puteți observa în aceste, 

cronici, datate ianuarie 2020.

Cu toate că nu l-am contactat pe criticul Dan Lupescu 

pentru a-i cere acordul de a-i republica un articol despre 

Marian Barbu, suntem convinși că ar fi fost alături de noi, 

în dorința noastră de a dedica următoarele pagini celui 

pentru care arta scrisului nu este o necunoscută, 

indiferent de pe ce poziție ar fi abordată – creator sau 

critic.

Dana OPRIÞÃ
redactor-ºef



Dan LUPESCU

20 septembrie 2018 
Critic și istoric literar de rigoare bizantină și acribie benedictină (născut la Milești, județul Dolj, în același an cu 

acad. Răzvan Teodorescu), poet și prozator frenetic, autor de insolite romane de tip puzzle, din matricea 
narativă a lui William Faulkner, D.R. Popescu, Julio Cortazar -, profesorul craiovean Marian Barbu își continuă, 
cu fervoare de Comandante Che Guevara și elan adolescentin, călătoria prin tărâmul magic al literaturii 
române și universale.

Deși a promis – în două rânduri, în public, neprovocat – că NU va mai scrie niciodată… Periplul său pe valurile 
înspumate ale literaturii (cu sau fără valențe marine sau oceanice) are întreite virtuți:

1. Croazieră de plăcere;
2. Explorare, prospectare, disecare lucidă, dar prietenoasă, și evaluare a autorilor selectați în confrerie, 

critică literară de standard judecătoresc, cu sentințe irevocabile, gen Titu Maiorescu, G. Călinescu, Al. Piru;
3. Căutare a eului său profund, descoperire a chipurilor din străfunduri, prin temerare zile și nopți de meditație 

și contemplație, știind, deodată cu Solomon Marcus, zămislitorul Poeticii matematice, că reflexivitatea și 
autoreferința ilustrează capacitatea unui sistem semiotic „de a se întoarce asupra lui însuși, de a deveni 
propriul său obiect și de a se referi la sine”.

Prin mentalitate și printr-o multitudine de atitudini și comportamente, prin acțiuni și reacții (probate în tot ceea 
ce scrie), Marian Barbu demonstrează că se comportă ca un veritabil și extrem de fin sistem semiotic. 

Metaforă a ochiului și, în egală măsură, metaforă a sutelor de opere literare despicate, asumate hermeneutic 
-, Marian Barbu se dovedește geamăn cu zeul Argus (din aurora grecească, așa după cum ar afirma Dumitru 
Velea), „cel ce privește cu o mie de ochi, presărați pe tot corpul”, autori, cărți, dar se privește și pe el însuși, 
reflectat în… și desprins de aceștia (autori, cărți…), pentru a depista esențele lor, pentru a accede, aproape 
simultan, la propria-i Chintesență, ca spirit, ca om, ca întrupare a Luminii Sfântului Duh.

Despre… 
MARIAN BARBU 

la al optulea volum Trăind printre cărți: 
ZIGURAT de critică și istorie literară 

cu 8.000 (opt mii) de trepte!
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Marian BARBU

în viziunea acad. Gr. Brâncuș

Între multele voci critice și analitice, care s-au exprimat despre 
opera lui Marin Sorescu în timpul vieții sale, foiletonistic, 
monografic ori tematic, în teze de doctorat, până la simple 
semnalări – de la G. Călinescu, până la Gr. Brâncuș, m-am numărat 
și eu de-a lungul timpului. 

Într-o carte din anul 2009, intitulată La Lilieci, șase cărți în 
căutarea lui Marin Sorescu, nominalizam contribuțiile critice 
personale, oferite sau circumscrise operei soresciene. Aveam la 
începutul respectivei cărți, pe mai bine de 270 de pagini, un 
Dicționar al cuvintelor folosite în cele șase volume ale… Liliecilor.

Cartea, ajungând și în atenția lingvistului și filologului 
academician Gr. Brâncuș, fostul meu profesor la Filologia 
bucureșteană, dânsul s-a gândit și a hotărât să dezvolte, într-o 
carte separat,mulțimea de observații și considerente lingvistice, 
lexicografice făcute de mine.

Când a fost cazul de a stabili întâietatea, a mărturisit fără ocol: 
vezi în această ordine științifică, paginile cărții sale: 99, 100, 101, 
106, 114, 171,179 ș.a.

La urma – urmei, bucuria mea rămâne nestinsă în veac, știind că 
actele de critică literară s-au împlinit fericit prin contribuția de 
netăgăduit a unui specialist filolog și lingvist recunoscut. Iată că a 
venit timpul să dezvolt sau mai corect spus componentele de 
structură, care sunt tranșate clasic. Adică: Nume proprii, Fonetică, 
Morfologie, Sintaxă, Vocabular, Stil, Exerciții, Concluzii.

În ideea de a oferi un tot rotund, cartea se deschide c-un binevenit 
capitol de peste 40 de pagini intitulat suficient de dezvoltat: 
Obiceiuri, credințe și practici populare străvechi.

În aceeași idee a rotundului, înțelegem și… concluziile. Ele încep 
cu o formulă impersonală care să acopere în mod fericit spusele Domniei sale de mai înainte. Deci Se poate 
spune în concluzie că La Lilieci reprezintă o sursă admirabilă de material pentru întocmirea unui studiu 
monografic al românei populare. Creator de geniu, Sorescu descoperă intuitiv valori artistice în structurile 
acestui aspect general al limbii comune. 

Cum nu sunt profesional vorbind, specializat pe vreunu din domeniile abordate de Profesor, mi-este mai la 
îndemână să prezint (doar să prezint!) (nu să analizez!) capitolul Exerciții.

Trebuie, mai întâi, să pornim de la spusele autorului: Cele zece fragmente de text pe care le-am reprodus aici 
sunt mostre de analize care corespund viziunii noastre asupra limbii cărții lui Sorescu. Am stăruit, bineînțeles, 
asupra faptelor de limbă populară (inclusiv graiuri, dialecte, limbaj popular), care se regăsesc, cel puțin în 
parte, în capitolele care compun lucrarea noastră. 

Carevasăzică alte obiecții de cu totul altă natură în afara acestor limite convenite, nu trebuie luate în 
considerație, oricât ar fi de temeinice în formularea lor intențională. Ele nu sunt selectate aleatoriu, ci, fiecare în 
parte slujind un scop ori o cauză zice Profesorul.

La fiecare din cele zece fragmente sunt scoase în evidență elementele ligvistice, extrem de folositoare într-o 
analiză completă, nimic de critică literară. Iau la întâmplare poeme Luna în vadră (II, 168). 

Creația scoate în prim-plan hărnicia femeii tinere care duce de la fântână vadra plină ochi cu apă. Cum 
Profesorul a constatat intercalările numeroase de cultură în textul poetic sorescian, mai mereu în zona prozei, 

LA LILIECI 
Statele Unite ale Americii



care își îngăduie, mai adesea, să apeleze la poveste direct sau indirect, adică devenind și el, autorele actant, 
ba chiar personaj; doar era de-al locului! Ba, poetul, cu stilul său sucit cum o făceau mulți prozatori șaizeciști, 
privind de după gard, urmărindu-i cochetăria femeii ca să nu spunem că om fiind urmărea cum femeia sălta din 
șolduri – de, frumosul feminin! – și odată cu ea dacă nu în contrast cu fixismul vedrei de pe oblanicul de pe cap 
pentru o abatere eschibioționistă, poetul formulează două ingenioase figuri de stil: vadra săltând / ca luna prin 
nori / N-o fi prins nimeni luna în vadră? 

Acest impersonal interogativ face tot farmecul poemei. Apoi, bucuria nemărgintită a poetului coboară bucuria 
cosmică în legendă, în mit pe vremea Ilenei Cosânzenei, și a pețitorilor ei, atât de numeroși.

Și ca să nu-și retragă imaginea, viziunea să nu fie diminuată, ori știrbită cumva, știind că trebuie să facă 
liezonul cu contemporanul său, Marin Sorescu apelează la acel ille tempore eliadesc – „de demult”, când 
femeia spăla pe picioare pe omul ei („dumnealui”) „când venea de la plug”.

 De data aceasta, Sorescu la detaliile numeroase care se impun la o asemenea „trebușoară”!
Poetul nu s-a sfiit în vreun fel să nu apeleze la un neologism – catadixi – lângă un neaoș – ciuci – și un 

necunoscut migoroși, a să obțină o imagine vizuală dorită, ca un regizor de film. De fapt, poetul a fost un timp 
director al Animafilm (înaintea sau după publicarea Liliecilor!?). Oricum, versurile următoare stârnesc viziunea 
oricui dintre noi. Iată numai acele versuri:

… Era spălat dumnealui pe picioare
Când venea de la plug
Sta tacticos pe scăunel, încondurat, îngândurat,
Și ea, pe ciuci, ori în genunchi, tot migoroșea acolo,
Îi înmuia praful de pe tălpile crăpate, îi freca gleznele cu
Săpunul calului și cu brânca porcului… 
În aceeași creație, Sorescu a strecurat, dintr-o sucitură de condei, pe țăranul gânditor, în timp ce „fomeia” îl 

spăla pe picioare. Și crede el, scriitorul, că țăranul poate avea „daraveli” cu „pământul”. Ca și când nu era 
deajuns, mulțumitor, nici atât.. Poate l-a spurcat cucul azi-dimineață. Că de-asta a ieșit la arat. Că doar e 
primăvară!

Și ce-o fi însemnând asta? Se-ntreabă creștinul, în timp ce nevasta grăbește să termine de spălat picioarele 
bărbatului.

Profesorul a reprodus un text vizând nașterea din februarie a scriitorului.
Dacă în cazul lui Eminescu, se știe că tatăl a notat data nașterii pe o foaie din Biblie, care stătea în casa 

Eminovicilor – 24 decembrie 1849, unde avea înscrise și pe ale celorlalți frați; la Sorescu, exista o Biblie, a cărei 
utilitate era alta – de a putea fi pusă oricând pe oala de lapte. De adăugat că data nașterii pruncului este 
reconstituită și fixată palpabil de anumite fapte concrete din gospodărie – un război de țesut, de o zi de 
duminică, de o mamă care avea o memorie demnă de a fi invidiată.

Profesorul Gr. Brâncuș zăbovește cu explicații asupra a două formulări din text: „te-ai născut”, și „te-am 
făcut”. Citim: „a face, a naște” e popular, întotdeauna activ, cu obiect direct, niciodată reflexiv: m-am făcut.

În privința sensurilor celorlalte cuvinte, iată cum vedea academicianul situația de fapt: acuma-n februarie, 
adv. care apropie de prezent data calendaristică.

- mă țin căită, construcție populară cu ține, care pare un auxiliar „continuativ”;
- că e o conjuncție cauzală (propoziția poate fi și completivă indirectă);
- omul, cu sensul popular „soțul”, „bărbatul”, însoțit de o apoziție;
- așa, adverb folosit frecvent, cu diverse valori;
- nu-l dai relelor de război afară? cu un dativ preluat din terminologia imprecațiilor, a injuriilor, a blestemelor, 

limba populară recurge adesea la eufemism (ca și – păcatelor, naibii, dracului);
- tu ești de țesut, un supin cu valoare verbală;
Varietate temporală: prezent indicativ, imperfect, perfect compus, m.m.c.p.;
- era joi – verb unipersonal;
- cu asta în nominatv.
Un text foarte concis, cu propoziții simple, principale (o singură subordonată); în cursul povestirii se 

intercalează două propoziții de vorbire directă, fără apel la un verb dicendi.

MARIAN BARBU
15 ianuarie 2020
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VIITORUL ESTE 
ÎNTOTDEAUNA LÂNGĂ NOI

Despre romanul Animalul inimii, 
de Herta Müller

Cartea Animalul inimii, apărut în 2016, la Humanitas, 234 pagini, în traducerea din germană a poetesei 
Nora Iuga, trebuie încadrat în formele tulburătoare ale suprarealismului. Nu indecis, ca motto, a fost reprodus 
un citat dintr-o poezie a lui Gellu Naum.

Dacă l-am judeca într-o altă cheie critică, legată de momentul incriminat pe bune, i-am spune realism critic, 
după modelul sovietic. În România, acesta a fost trâmbițat de Ion Vitner, Savin Bratu, Vicu Mândra et. comp, 
între 1950 – 1960.

Romanul – dacă este să-i zicem așa, cu precizarea că este unul de atmosferă, tezist de la un capăt la altul – 
dezvoltă, prin aglomerare de fapte și de situații reale”cândva” soarta a patru biografii de tineri, până la ieșirea 
din tunelul social – politic al timpului comunist.

Prestigiosul The Guardian spunea că scriitoarea – Premiată cu Nobel – deliberat a abandonat cauzalitatea 
stărilor de fapt, la modul concret. Căci avea material din belșug în această privință, numai că toate, dar absolut 
toate aveau aceeași sursă – frica generalizată. Ba, zicem noi în afara inspirației dânsei, nu numai scriitorii se 
temeau, ci toți acei intelectuali care nu mai credeau în nicio binefacere a partidului unic care conducea sub 
impulsurile în coastă și în creier, venite din partea securității și a miliției.

Cei patru tineri sunt șvabi și lucrează care și încotro, în anumite puncte sociale, bine alese de prozatoare care 
să se și preteze la desfășurări epice de anvergură.

Kurt era inginer la un abator. Venea în fiecare săptămână la oraș. Abatorul se afla la marginea unui sat, nu 
departe de oraș. Nu venea cu autobuzul, fiindcă ăsta mergea pe dos. Dimineața venea din sat, la oraș. 
Inginerul avea în subordine 12 muncitori.

Într-un anume fel, adaptându-se, iarna era mereu răcit și-i curgea și lui nasul. Argumentând o asemenea 
stare de fapte, scriitoarea răspunde compătimitor: Și muncitorilor le curge nasul ca și mie și nu stau în pat, 
spuse el. Dacă lipsesc, nu mai lucrează și fură de sting. 

Georg fusese repartizat pentru 3 ani într-un oraș industrial, unde toți făceau pepeni de lemn. Pepene de lemn 
se numeau cei din industria de prelucrare a lemnului.

Edgar avea părul lung. Chipul său ieșea din păr ca o piață goală care nu suportă lumina. Pe tâmple i se 
vedeau venele, ochii îi clipeau fără motiv, își cobora pleoapele, de parcă un pește ar fi dispărut… Edgar locuia 

împreună cu profesorul de gimnastică, două camere, o bucătărie și o 
baie. Edgar era învățător în acest oraș.

Despre acest personaj, scriitoarea se exprimă mai mult decât malițios: 
Edgar plecase departe într-un oraș industrial împuțit. Toți cei din orașul 
acesta făceau oi de tablă și le numeau metalurgie.

O imagine sinistră apare sub condeiul realist al scriitoarei: l-am vizitat 
pe Edgar când vara era pe sfârșite. Și am văzut furnalele groase, 
fuioarele de fum roșietice și lozincile. Bodega cu rachiul tulbure de dude 
și mersul împleticit spre casă în cartierele sărace de blocuri. Acolo 
bătrânii își târau picioarele prin iarbă. Copiii mici, zdrențăroși mâncau 
semințe de floarea-soarelui la marginea drumului. Brațele nu le ajungeau 
încă la crengile duzilor (…). Câinii costelivi și pisicile jigărite nu se lăsau 
deranjați din pânda și din salturile lor după gândaci și șoareci.

Și încă una din aceeași gamă:
400 de elevi, cei mai mici au 6, cei mai mari au 10 ani, spuse Edgar. 

Mănâncă dude ca să aibă voce bună pentru cântecele de partid și pâinea 
Domnului, ca să le meargă mintea la tabla înmulțirii. Joacă fotbal ca să 
facă mușchi la picioare, și exersează caligrafia pentru îndemânarea 
degetelor. Dinăuntru le vine cufureala, din afară râia și păduchii.

Căruțele cu cai mergeau mai repede pe străzi decât autobuzele. Roțile 
căruțelor uruiau, potcoavele sunau înfundat.



Aici caii nu aveau pantofi cu tocuri, aveau în schimb ciucuri de lână verzi și roşii la ochi. Aceeași ciucuri 
atârnau și la bice. Caii sunt bătuți atât de rău, spuse Edgar, încât țin minte ciucurii de la bice. Atunci li se pun 
aceeași ciucuri la ochi. Caii se tem de ei și aleargă.

Am dat extensie acestui citat ca să se vadă cât de meticuloasă este scriitoarea, ca un pictor titrat de la Reșița.
Până aici, literar vorbind, prozatoarea a avut două surse: caietul de însemnări, aproape zilnice al Lolei (un 

alter ego!?) și propria-i experiență ca traducătoare. Până când fiind luați în vizorul căpitanului Piele (!?, nu Ion, 
Gheorghe, Ștefan, Ludovic etc.), arsenalul narativ se îmbogăţeşte văzând cu ochii, începând de la sărăcia 
tacâmurilor (pe mese aburea bucatele. Acolo zăceau mâini și linguri, niciodată cuțite și furculițe. Rupeau și 
sfâșiau cu gura, așa mâncau toți când în farfurie se aflau măruntaiele animalelor sacrificate) până la 
găselnițele din sala de mese. Aci își mai aruncau pumni și sticle în cap, până la o mutilare ușoară, cum ar fi 
spartul unui dinte (Câte unul se apleca, ridica dintele și și-l arunca în pahar. Pentru că aducea noroc, dintele 
trecea dintr-un pahar în altul. Fiecare îl voia […]).

Țărani, îmi ziceam, numai ei trec de la râs la plâns, de la strigăt, la tăcere. Veseli din senin și furioși fără temei, 
își ieșeau din fire. În pofta lor năvalnică de a trăi fiecare clipă era în stare să le curme viața dintr-o lovitură. Toți s-
ar fi dus după Lola în întuneric, acolo, în tufișuri, cu aceeași ochi de câine.

Iată deschisă o altă ușă pe o temă ne prospectată epic de Herta Müller, dar extrem de frecventă în filme și în 
literatura de prostituție din contemporaneitatea noastră. 

Lăudabil rămâne drumul deschis psihanalizei de grup, din pasajul următor, autoarea urmărindu-i de aproape 
pe indivizi din preajma grupului, ca și când vrea să-i filmeze: Dacă a doua zi rămâneau treji, se duceau complet 
singuri în parc să se refacă. Buzele le erau spuzite de beție. Colțurile gurii crăpate. Își puneau cu grijă picioarele 
în iarbă și-și măcinau în creier fiecare cuvânt strigat la beție,de două ori. Ședeau copilărește în găurile 
memoriei din ziua precedentă. Se temeau ca nu cumva să fi strigat ceva în bodegă cu înțeles politic. Știau că 
ospătarii anunțau totul.

Dar beția apără țeasta de ce nu-i permis și crăpelnița apără gura. (Să fie aforism!?).
Chiar dacă limba mai poate să bată câmpii, obișnuința fricii nu părăsește vocea.
În frică se simțeau acasă.
Fabrica toată, cârciuma, magazinele și cvartalul de blocuri, sălile de așteptare din gări, transporturile cu 

câmpuri întregi de grâu, de floarea soarelui, de porumb stăteau la pândă. Tramvaiele, spitalele, cimitirele, 
pereții și acoperișurile și cerul liber […].

Când sfârșește cântecul crede că și copilul doarme deja adânc spune: odihnește-ți bine animalul inimii, că 
tare mult te-ai mai jucat azi.

În acest roman de atmosferă – adevărat leviatan, nu în sens industrial, ci literar estetic, autoarea se exprimă 
în bună parte aforistic, pilduitor, lăsând în urmă capetele golașe, să-și macine în tăcere întrebările și 
supuielnicele formulări zilnice (cel puțin în literatura română. De aceea n-a fost agreat suprarealismul).

 Scriam, cu ani în urmă, prin 2007 – 2008 că dacă dezordinea, până la haos a exprimării dadaiste a lovit 
puternic obișnuința lecturii, căci se foloseau automatisme și dicteuri, suprarealismul a folosit arta combinatorie, 
ca să dea alte înțelesuri cuvintelor și imaginii despre realitate. Adică posibilitățile de a reflecta sunt nenumărate 
în funcție de lentila care este folosită – convexă sau concavă.

Suprarealismul a apelat,la cea concavă. Fiindcă există și o reflectare ternă. În cazul de față au fost și verbe 
adecvate acestui proces: a zugrăvi, a înfățișa, a reda și o serie de derivate ale acestora.

Pentru a masca realitatea, când aceasta este extrem de crudă și nu există nicio posibilitate de a ieși din 
corsetul ei, imaginar o transformi în candoare, apelând fie la simbol, fie la alegorie sau la o sintaxă necontrolată 
logic, sau la o punctuație nepusă în chingile oficiale ale gramaticii.

Toate acestea pot fi găsite în actualul roman al Hertei Müller. Dacă nu se apelează la insemnele critice 
semnalate în parte de mine, se cade în partea cealaltă, a respingerii limbajului care, pe alocuri este 
oximoronică sau curat tezist. Mai grav – de la început de a umbla ca Diogene ziua în amiaza mare cu 
lumânarea căutând acul în carul cu fân.

Pentru unii dintre noi, care am trăit vremurile acelea, stoarse acum de valențe estetice, ele rămân crude 
peste măsură și așa vor rămâne în ungherele memoriei. Iată că vine cineva, în speță romanciera Herta Müller 
și ne spune că de trecut nu trebuie să ne despărțim oricum, nu râzând, nici plângând, nici contemplând, ci doar 
judecând și luând aminte. Viitorul este întotdeauna lângă noi.

MARIAN BARBU
14 ianuarie 2020
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Mircea Pospai

Sub faldurile repotajului de călătorie,
… prozatorul

 

Doctorul în științe eonomice, Mircea Pospai are competențe de management în jurnalismul contemporan. 
Este unul dintre cei mai limpezi comentatori ai complexului act cultural, cum s-a dovedit a fi Târgul de Carte 

Gaudeamus.
 El a oferit în anul 2019 o carte greu încadrabilă în formule 

durabie de teorie literară. Noroc că autorul și-a subintitulat… 
opera drept cronică literaturizată a unui festival și nu numai.

 Cunosc, acum, pe moment aflând-mă în SUA, o scriere 
cumva similară, mult voluminoasă, despre etapele vieții și 
operei lui Eminescu, de Petru Vintilă. În ea se coroborează și se 
susțin foarte ingenios, extrem de documentate, nu numai 
titlurile de opere eminesciene, antume și postume, contribuțiile 
lui din epocă la presa vremii, începând de la Curierul de Iași, 
până la Convorbiri literare, polemicile purtate în epocă cu 
diverși politicieni, oameni de cultură, scriitori.

 Sunt itinerarii prețioase care scot în evidență complexitatea 
unei personalități de marcă, așa cum a fost Eminescu, cel 
născut în străvechea Bucovină.

 Apropierea făcută de mine nu e întâmplătoare, deoarece 
freneticul nostru jurnalist și-a intitulat cartea inciant de 
provocator: Despărțirea de Nadejda, 168 de pagini, Scrisul 
Românesc, Fundația – Editura.

După parcurgearea seducătoarei cărți, am fost tentat să 
apelez la câteva amintiri despre titlurile romanelor de dragoste, 
apărute pe vremuri la Editura Eminescu, din Bcurești. Dar 
degeaba! Mi-am zis că forțez nota critică, fiindcă orice 
apropiere a scrierii de față de… posibile consoarte literar – 
culturale, din spațiul românesc este sortită eșecului, gratuității, 
în ultimă instanță. Ba, autorul, prudent cum îi este și firea, ne 
pune în gardă într-un fel de avertisment, pe care îl numește 
Motto. Adică – locurile, întâmplările, personajele sunt reale. Ca 
atare și spiritul cărții, după reflecțiile aristotelice trebuie să 
respecte realitățile. Nici mai mult, nici mai puțin, cum altfel, 
decât cu sfințenie.

Deci fără voia lui, prozatorul l-a dublat din urmă pe jurnalist. El 
fiind chemat în nenumărate rânduri să jurizeze anumite valori 
radiofonice ale breslei din țările locuitoare ale Europoei de 
Nord, de Vest și Este: Slovacia, Ungaria, Ucraina, 
Polonia,Serbia.

Orașul gazdă s-a numit Ujgorod, din Ucraina. El are în 
acostările de comandă translatori în și din limbile aparținătoare 
ale țărilor mai sus menționate. Înțeleg că este o jurizare rotativă. 
Ea dă bine tuturor participanților la acest act de cultură 
interfrontalieră.



Ca la orice paradă culturală, se vorbește într-o limbă comună – de obicei, rusa – accesibilă tuturor, de la 
ghidul de mașină Inturist până la hotelierii, bune gazde, și ospătarii serviabili. Din loc în loc, engleza comunitară 
își face simțită prezența cu asupră de măsură.

Ca în orice compozit jurnalistic, actantul de bază, povestitorul în această cheie iese din când în când, și ne 
spune că el a venit în acest oraș mai mult de 15 ori. De fiecare dată, a găsit îmbunătățiri făcute gradual peste 
tot. Acum, bunăoară a constatat că alături de grafia chirilică a apărut grafia latină. Și autorul cărții se 
mărturisește fără emfază, cu atât mai prisoselnică: Așa cum orașul însuși s-a schimbat sub privirile mele de 
jurnalist, venit cu anume treabă, dar având cu sine profesionalul spirit de observație, cam câte o săptămână în 
fiecare an.

Parcurgând distanțele pământești, ori către Slovacia, Kiev sau Lvov, istoria năvălește peste pasagerul… 
ghidul cărții de fapt, managerul textului tipărit în limba română.

Cu multă abilitate profesională strecoară povestea de viață a unui profesor pensionar pe care îl surprinde 
dând lecții de engleză într-o bodegă a unui sat uitat de lume. El pregătea tinerii care își vor lua zborul spre o țară 
din Occident cât de curând.

Numaidecât bătrânul dascăl îi povestește istoria devenirii sale ca ființă, apoi a soției sale pe care o vizitează 
zilnic la cimitir. Îi duce un buchet de flori, având grijă permanentă ca ele să fie neapărat fără soț (parcă o situație 
similară am întâlnit-o în literatura suedeză unde un caustic și fixist personaj, precum Ove, devenise proverbial 
pentru comunitate, când zilnic ducea flori la mormântul soției sale Sofia!).

Deci, în fața morții se impune ca toți dispăruții să fie tratați într-un mod creștinesc.
Doar suntem creștini, deoarece cu toții trăim în Europa!
Cum or fi procedând musulmanii? Oare!
Nu lipsesc poncifele politice, ba am putea spune că ele împânzesc excepționalul mixtum jurnal de călătorie. 

Spumante referințe ne oferă autorul pentru conceptele la modă atunci glasnosti și perestroika. Ele au 
modificat, nu de la distanță, percepția realităților din jur, încât autorul declară din interiorul vieții zilnice: mi-a fost 
dat să trăiesc în acest oraș (Ujgorod – n.n). Cum sub privirile mele a murit o lume și s-a născut o alta, cam la 
întâmplare și cam alandala.

Capitolul al IV-lea – Despărțirea de Nadejda, substantiv propriu oferit întregii lucrări, este al ochiului care, 
înăuntru, eminescian vorbind, se deșteaptă. Și ce se constată?: o sală de restaurant, luminată à la giorno, 
pregătită anume pentru delegația română – patru din țară și doi de la redacția de limbă română din Ucraina. 
Fata, purtând un așa frumos nume, reînvie autorului numele Sofiei Nădejde, româncă, poetesă care a gravitat 
în jurul revistei Contemporanul, de la 1880. În termenii simbologiei de caz, ar însemna, înțelepciune și 
speranță.

Nadejda – slovaca era tare îngrijorată de soarta refugiaților asiatici cărora Ungaria le- a ridicat garduri de 
sârmă ca să nu poată pătrunde în Europa prin Serbia. Fiind premiată, căpătase de la juriu o diplomă și-un 
tablou. Era o tânără care-și dorea aripi și care vroia să zboare. Peste timp, peste oameni și concepții, peste 
zăgazuri ale istoriei și ale gândirii, peste flori și peste granițe.

Istoria ei ca ființă, logodită din timpul studiilor londoneze cu un francez se rezuma la înțelegerea între limbile 
vorbite. Și acum fără voia lui, intervine politologul Mircea Pospai care creionează harta politică a întregii 
Europe – deloc părtinitoare, dreaptă și corectă.

Perspectivele de lucru ale Uniunii Europene sunt mai mult decât generoase. Se speră să fie binefăcătoare 
pentru toate cele 28 de state componente ale ei.

Delegația română mai trece o dată prin orașul Rahiu Românii din zonă îi spun Rahău, căci acolo s-a stabilit a 
fi centrul geografic al Europei, inima continentului.

Atestă un așa de important anunț, un stâlp de beton și o placă pe care scrie în latină.

MARIAN BARBU
14 ianuarie 2020
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 Am socotit că într-o ordine firească, generalistă, după ce am semnalat un 
savant al cerului să nominalizez și numele unui savant al ...Pământului, cum cred 
că a fost C.S.Nicolaescu -Plopșor (31 martie 1900 – mai 1968).

 Cum Dumnezeu a orânduit ca zona Perișor să fie în apropierea Plopșorului?!
 Plopșor a descoperit cu întreg colectivul de arheologi pe care l-a coordonat 

omul preistoric de la Buciuleșlti (Vâlcea).
 Intrând acum pe tărâmul alunecos, fluctuant, al științei înregistrăm o 

monstruoasă nedreptate făcută lui Ștefan Odobleja (13 octombrie 1902 – 2 
octombrie 1978), creatorul psihociberneticii și părintele ciberneticii genealizate . 
Meritele științei ca atare fusese atribuite lui Norbert Wiener. 

 Prin Adrian Păunescu și al revistei ”Flacăra”, s-a restabilit adevărul științific 
despre inventatorul psihociberneticii.

 Dar n-a fost prea târziu?
 Tot un savant al Piemontului, autoarea îl consideră pe acad. Ilie Murgulescu 

(1902 – 1991) fost președinte al Academiei Române (1963 -1966) și Ministru al 

RELIEFUL CA PRETEXT 
PENTRU CULTURĂ

Stau mut de uimire în fața unei crărți citite – Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței, de Rodica Pospai 
Păvălan – 2019, 356 pagini, apărută în Craiova la Editura Scrisul Românesc Fundația – Editură; fiindcă nu știu 
cum să-mi intitulez prezentarea… critică. Pe prima copertă a cărții, te întâmpină fotografia unei cule din 
peisajul Olteniei, văzută sub poala unui copac verde, foarte rămuros. Coperta a IV -a este rezervată câtorva 
date biografice. 

Până aici totul în linia obișnuitului, ca să zic așa. Dar parcă sare din pagină cuvântul … Piemontul. Și ce este 
cu … localitatea Bălăcița? Numaidecât, autoarea a rezervat la pagina 11 o titrată hartă a zonei geografice care 
cuprinde comunele alcătuitoare, înconjurate, ca într-un brâu, de comunitățile orașelor, fără să se fi contopit 
vredată cu acestea.

Cum fericit a subliniat autoarea în … Argument , termenul de piemont , nici pentru oamenii locului nu este 
prea explicit, de aceea nici nu-l folosesc. Numai oamenii de știință – geografii, geologii – îi știu înțelesul și 
dedesubtul, văzând în spațiu denumirea lui. Căci forma aceasta de relief s-a format în decursul timpului la 
contactul unor munți cu câmpia sau cu o depresiune. S – au acumulat depunerile aduse de apele curgătoare la 
schimbarea de pantă. Ori de-a lungul mileniilor , pământul nu numai că s-a ridicat , dar și-a transformat și 
fertilitatea după cum au fost anotimpurile.Locuitorii acestor pământuri – multă vreme legați de glie – au înțeles 
de ce se impune să facă școală, căci fără carte nu se poate nici să fii cărăuș de cobiliță.

 Autoarea cărții a copilărit la bunicii paterni; după aceea, a venit la marele oraș Craiova, înregistrând diferența 
dintre binefacerile vieții de la țară , față de cea constrângătoare de la oraș; cumva avea și obligația morală de a 
scrie cartea aceasta. Ea s-a năsut în continuarea și dezvoltarea unui mai vechi material alcătuit în aceeași 
ordine de idei.

 Întrebarea care se pune acum vizează utilitatea imediată a unui asemenea gest editorial. Răspunsul pe loc – 
folositor, util, cum vrei să-i zicem. Dar foarte greu, anevoios de realizat de către un singur om ; și cu atât mai 
greu într-un timp de 2-3-4-5 ani.

 Exemplu de lucru în echipă sunt hărțile lingvistice ale unor cuvinte, mișcarea acestora într-un timp anume și-
ntr-un spațiu anume. Aici trebuie specialiști care să știe să noteze toate abaterile de la norma corect literară. 
Geografia lingvistică doar cu așa ceva se ocupă.

 Ca să-i dau de cap lucrării de față, în vederea alcătuirii unei cronici cât de cât fezabile, mi-am alcătuit și eu 
fișe de data aceasta pe profesiuni. Căci nu cunosc (poate deocamdată!) nicio

falie zonală a României, în datele ei actuale – să aibă atâtea personalități de talie națională și universală, cum 
a format Piemontul Bălăciței.

 De departe, în prim – planul social. am socotit pe savanți. Și din rândul acestora, l-am numit pe Henri 
Coandă ( 7 iunie 1886 – 1972). El fiind al doilea din cei șapte copii ai profesorului și viitorului general Constantin 
Coandă și al Aidei (Haydie) Danet, originară din Bretania, fiica medicului francez Gustave Danet. Tatăl său, a 
cărui familie deținea o proprietate la Perișor (Dolj) se născuse în 1856. A urmat cariera militară a acestuia și nu 
demnitățile senioriale și de stat ale lui. De pe când era elev a manifestat o curiozitate ieșită din comun. Faptul a 
fost consemnat de profesorul Xenopol.

 Din 1910 încolo a început să se înregistreze și să se recunoască succesele științifice ale invențiilor 
savantului. La 22 octombrie, la Paris, pentru prima dată în lume, un nou tip de propulsor pentru avion l-a făcut 
inventatorul și părintele avionului cu reacție .

 Și tot așa pe 8 pagini de carte se fac doar legăturile gramaticale între denumirile celor mai importante invenții 
ale savantului român ( un moment al autoarei pentru puterea de sinteză dovedită într-un domeniu extraneu 

profesiunii sale ).



Învățământului (1953 – 1956), Vicepreședinte al M.A.N. (1967 – 1975). A deținut funcții didactice în 
învățământul superior de la Cluj și București.

 A fondat , zice autoarea cărții, în 1963, Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române, pe care avea să-l 
conducă până în anul 1977.

Dacă nu s-ar fi făcut atâta caz, sau tevatură, de cuvântul protocronism , folosit de omul de cultură și 
universitarul Edgar Papu . El vrut doar să apere prioritatea unor opere literare românești, în fața altora din 
literatura europeană, pentru simplu fapt că au fost tipărite înaintea acestora.

 În consens, aș invoca eu numele lui V.G.Paleolog (1890 – 1979). El fiind primul critic de artă, din lume, care a 
vorbit de genialitatea sculptorului Ctin Brîncuși.

 Aș pune în comentariul meu critic vorbele demne despre medici, culminând cu cele aduse, pe bună dreptate, 
lui Victor Gomoiu (18 aprilie 1882, Vânju Mare – 6 februarie 1960, București).

 Se sparie gândul, zicea cronicarul Miron Costin, dacă înțelegem că doctorul a reformat tot sistemul medical 
din România. De aceea, zice autoarea cărții, a fost primit în Academii sau Societăți savante din Germania, 
Argentina,Spania, Italia, Franța, Grecia, Iugoslavia, Belgia, Peru, Turcia etc. În total, a fost mebru a 17 
Academii și Societăți Științifice din lume (148).

 Foarte ingenioase fișe biografice a redactat unor militari. Referințe de luat în seamă cam la toate gradele, cu 
precădere celor oferite generalilor, unii dintre ei ajunși miniștri remarcați în împrejurări de luptă în țară, ori în 
afara ei.

 Din mulțimea de publiciști, de ordinul zecilor, m-aș opri cu un scurt comentariu asupra unuia singur Dumitru 
Constantin ( Puiu) Popescu, inginer electromecanic cu studii terminale la Institutul de Mine -Petrroșani.

 Ca Director al Intreprinderii Poligrafice Oltenia, ajunsese ca în 1992, de exemplu, să tipărească, în medie, 60 
de titluri lunar, pentru edituri din țară și din Franța, Anglia și Ungaria.

 A supravegheat îndeaproape secțiile de lucru de la Tg. Jiu, Drobeta – Turnu Severin, Slatina și Caracal, 
fiindcă se tipăreau 50 de ziare și 10 reviste.

 Demn, adică revelatoriu, spune Rodica Pospai Păvălan că de 10 ani Puiu Popescu a făcut și la Biblioteca 
Județeană ”Aristia și Alexandru Aman”, unde lucrează , o colecție par lui même.

 Un gest de o noblețe fără egal (ca și când ea ar putea fi cuantificabilă!).
 Deși este în Canada, prestând aceeași muncă, fiind alături de soția și fiica lui, lărgindu-și aria de activitate 

intelectuală, Puiu Popescu nu și-a uitat nicio clipă orașul care l-a format.
 Aș mai adăuga alte câteva bucle social – intelectuale, căci nu fac decât să semnalez valoarea câtorva 

compartimente ale cărții, prin reprezentanți iluștrii. Filosofi : Eufrosin Poteca, Viorel Colțescu, Al. Boboc, Adrian 
Niță, C. Rădulescu Motru ș.a.

 Marele învățat Constantin Rădulescu Motru a fondat primul laborator de psihologie experimentală din 
România. A lucrat timp de 3 ani în Leipzig cu Wilhem Wundt, psihologul, fiziologul și filosoful german care a 
întemeiat psihologia ca știință autonomă (280).

 Știam de savantul german, ca și de psihologia experimentală a lui de la un ucenic buzeștean Fanu 
Duțulescu. Acesta a redactat și el un Dicționar explicativ pentru psihologia experimentală .

 Continuăm măcar enumerarea domeniilor pe care le ilustrează oameni de vază. După filosofi , am zis să 
așez universitarii, oamenii de film, scriitorii, traducătorii, folcloriștii.

 Pentru a ilustra informativ departamentul ”învățământ”, tot restrictiv, m-am oprit asupra personalității unui 
cunoscut matematician Constantin Ionescu Țiu (1908 – 1991). El a făcut nemuritoare denumirea satului său 
Țiu, component al comunei Cernătești, prin mulțimea de probleme propuse și rezolvate ; și Ion Ionescu 
Argetoaia (1880 – 1957). Acesta , în 1928, a refuzat elegant, dar ferm, să meargă în Franța pentru a preda la 
Sorbona, cursuri de geografie și mineralogie. Motivând că trebuie să fac din liceul „Frații Buzești” acel liceu 
absolut necesar pentru Craiova și Oltenia .

 Nu sunt omise alte categorii socio-profesionale ale unei națiuni împlinite: diplomați, juriști, scriitori, 
compozitori, muzicieni ș.a. Piemontul Bălăciței a adăpostit o sumedenie de creatori valoroși. Cred că autoarea 
s-a oprit asupra preamultor oameni din zona apropiată timpurilor noastre. E drept că și o carte tipărită a cuiva 
aparținător Piemontului înseamnă ceva nu numai ca piesă de inventar, dar pentru comunitate arată câte 
energii creatoare a produs aceasta de – a lungul vremurilor.

 Citez, cred că în ultimă instanță, numele unor oameni politici care s-au făcut mai vizibili: Constantin 
Argetoianu, Petrache Cenătescu, Constantin Geblescu, Virgil Potârcă, Ștefan Andrei, Mihnea Gheorgiu ș.a.

 Nu laud cu măsură efortul depus de Rodica Pospai Păvălan, dar cred că a trudit în mod chibzuit la această 
carte. Ea poate oricând să fie socotită o teză de doctorat . M-am tot gândit că prevalează partea de istorie, dar 
trebuie să spun că și informația de geografie, din loc în loc, cea de etnografie și folclor, întăresc structura cărții. 
Ea este de tip enciclopedic, poliedrală, scrisă limpede, cumpănit după o schemă verificabilă la fiecare 
competitor.

 O carte matură, necesară în toate bibliotecile Piemontului Bălăciței. Fiind vorba de un document viabil și 
credibil în majoritatea împrejurărilor : intelectuale și de tribună. Iar pentru cei mai pretențioși, în privința 
exprimării, îi asigur de fluența stilului, de formulările morfo-sintactice, viabile necontorsionate, limpezi și 
citabile.

MARIAN BARBU
15 ianuarie 2020
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CARAGIALE 
REDIVIVUS

În anul viitor – 2021 – universitarul craiovean Teodor Oancă trece în corabia celor care vor traversa apele 
înghețate ale coconului 80. Scrutându-i propria-i biografie, la sfârșitul unei cărți din 2017 – apărută la tânăra 

editură craioveană Grafix, intitulată generalist Vremuri sub lupă, 208 
p. – autorul adună câteva proze care, mai de care, fiind o încântare de 
exprimare în limba română, bine asimilată și cu arma de foc a 
cuvântului la purtător.

Dacă apelăm la contextul apariției cărții, spunem, fără echivoc, că ea 
sfidează toate nereușitele prozastice, prin seninătatea la care apelază 
autorul la clasicii genului, fără să ridice măcar o sprânceană. Dintre toți 
aceștia, în prim plan, vine stăruitor I.L.Caragiale – prozatorul, justițiarul 
care a crezut până la idolatrie, în puterea cuvântului. Adesea el arde și 
pârjolește când e vorba de morală și dreptate.

Ce trebuie evidențiat de grabă, se cuvine s-o spunem că prozatorul 
actual operează sondaje pe eșantioane din realitatea contemporană 
sieși. La prima vedere, cârcotașii (cititori sau nu) vor atenționa că nu e 
așa și că este altfel, că scriitorul a inventat, ca să-i iasă pasiența… 
estetică (mai la vale, vom lua exemple palpabile și se va vedea că am 
avut dreptate. Că am scris așa cum stă bine unui critic onest, nu fiindcă 
suntem colegi de breaslă cu. Etc, etc).

Deci, să revenim la critica de pe poziția celor 32 de texte, cuprinse în 
carte. Căci ea se dorește din capul locului o curată diatribă la adresa 
contemporaneității care ne înconjoară. Ea a ajuns atât de sufocantă, 
încât ne ia cu asalt pe unde ne prinde sau pe unde ne găsește, în orice 
împrejurare.Astea toate dacă mai dorim să fim socotiți literați! 

De ce apare justiția ca subiect literar? 
Prin extrapolare sau printr-o minimă fantezie (clasică, nu romantică!) 

să convenim că tot omul cultivat sau nu, are nevoie de un adevăr pe 
care îl caută uneori până în pânzele albe. Și ca să nu mai lungim vorba, 
să identificăm în sinteză, cele spuse mai sus, extrăgând ideația la 
câteva proze sau piese de teatru, cu subiecte din realitatea imediată.

Deci, să grupăm tematic textele conținute de carte . Cea mai reușită 
proză o socotesc a fi Un mini concert.

Proza are numai două pagini și surprinde un moment din viața unui 
nabab, chemat la DNA, nici el nu știe în ce calitate: martor, suspect sau 
inculpat.

Cum televiziunile sunt primele oficine care află despre ce se va 
întâmpla, își iau marja de eroare posibilă de a fi „pe fază” la desfășurarea faptelor. Într-un târziu – dar târziu! – 
împricinatul n-are altă cale de ieșire și iese încătușat. Reporterii cu microfoanele îl înconjoară, întrebându-l 
care și încotro, în timp ce mica fanfară – („două trompete, două tromboane, un corn francez și o tubă” – 
intonează Oda bucuriei, din Sinfonia a IX a, de Beethoven. Drept concluzie, reproduc comentariul autorului: 
„Nimeni n-a putut să-și explice momentul de-a dreptul insolit, lipsit de rațiune și, de ce să nu recunosc? 
revoltător! Miniconcertul a luat sfârșit când domnul Antoniu a urcat în dubă”.

Un anunț din ziarul de obște al urbei formulà că varianta electronică a ziarului a înregistrat 4253 de liche-uri .
Deși păcăleala a fost în bună parte surprinsă, au fost formulate, destule observații acide. Una mai cu moț 

decât alta. Reținem pe cea mai pertinentă, ilustrativă nu numai pentru cazul descris: Oda Bucuriei este 
expresia satisfacției procurorilor că au reușit să finalizeze un dosar după 8 ani de cercetare. „A durat cercetarea 
8 ani sau dosarul a fost ținut la păstrare, ca să fie scos, acum, când interesele o cer?” . Era doar 1 Aprilie! 

Scriitorul știe cel mai bine care este rolul cuvântului într-o comunicare scrisă. De aceea atacă toate relele pe 
care le-a făcut politica în România de după 1990.



 Teodor Oancă are contribuții literare și de cultură cu proză, teatru, poezii și lucrări de specialitate. Între 1976 
– 1979 a funcționat ca lector de limba română la Universitatea „Kiril și Metodiu”, din Veliko Târnovo, Bulgaria.

Deci spiritul comparatist îl însoțește în toate împejurările scrisului. Nota ludică, pe care o presupune teatrul cu 
precădere o întâlnim încă din 2006 când a publicat volumul de teatru scurt intitulat Salonul regal. Așa se 
motivează prezența în această antologie a unor texte care fac deliciul sororalelor din proză: Instantanee din iad 
(o spumantă comedie a unor tare omenești aburcate în spațiul negru al presupusului iad): Vizită neașteptată 
(care vituperează corupția unui primar din Popișteni!) dintr-o circumscripție electorală pentru Senat: În oglindă 
(întâlnirea după 30 de ani, între doi colegi de școală generală. Unul dintre ei, cu profesiune modestă, celălalt 
parcurgând drumul înălțării în grad, urmând Dreptul și acum lucrează în Minister. Celălalt, om al muncii. A dat 
de un „necaz” și a venit la fostul lui coleg de bancă să-l consulte.

Când află despre ce necaz ar fi vorba, i-au înghețat vorbele în gură . „Adică să te arestez și să te țin în 
cercetări până la primăvară? Asta vrei? „.

În cele din urmă, Răzvan, omul sistemului, adică al acelui „lasă-mă să te las „iese din sistem. În alte timpuri, 
se înpușca, se spânzura, se tranchiliza etc.

Este o mini piesă, care fiind bine jucată (cândva!) la căminul cultural poate stârni și un câștig financiar.
Cavou cu living piesă de o sobrietate aparte, scoate în evidență tarele unei tranzacții între doi vecini de 

apartament, privind un loc de veci.Câți factori se implică birocratic până la o întrezărită geană de lumină a 
posibilei „afaceri” e o cale destul de întortocheată.

Piesa O cafea turcească zdrobește imaginea de binefacere a Face-book-ului la o plimbare într-o stațiune de 
munte cu soția, autorul descifrează în ceașca de cafea a unei turiste zodia dictatorială care o însoțește pe nou-
venita în stațiune. Aceasta, când află despre sine atâtea – pe care memoria scriitorului i le toarnă cu țârâita și 
când îi mai spune că scrie și poezii, Distinsa se rușinează, pleacă mai mult îngândurată decât apreciind 
limbajul categoric al comeseanului, lăsat în urmă. Doar venise cu soția să-și savureze în tihnă o cafea 
turcească.

Să trecem mai serios la proze.
Universitarul român nu suportă imbecilitățile de revoltă care se prelungesc și prolifelează cu viteza vântului. 

Întâi, zona Olteniei, cu Strehaia în primă linie. O preluare de cuvinte sau expresii ale acestora, grupați înadins 
în această parte de țară. De la clădirile cu turnulețe, până la scoarțe turcești sau de aiurea: de la căsătorii între 
copii nevârstnici și până la viața dezordonată și cearta cu igiena corporală – toate acestea și-ncă altele 
nenumărate aici cunosc flagelul cuvintelor binemăsurate de prozatorul Teodor Oancă (” îi bag în boală, să 
moară mama, când m-or vedea la nuntă cu mașina asta.O închiriez și să vezi cum o să facă pe ei de invidie „).

Scriitorul luîndu-se pe sine ca făptaș al unei acțiuni ceva, creează autenticitate. Are știința înțelesurilor tuturor 
verbelor din limba română: „l-am întâlnit pe Sandu ieri în piață”, „îmi imaginez „ș.a.m.d. Alternanța lor se face cu 
prezumtive forme verbale: poate, s-ar găsi, ș.a.m.d. (Pomul de Crăciun).

Deplânge în termeni ponderați înstrăinarea de țară a unor familii întregi de oameni, a unor cunoscuți, dar și a 
atâtor necunoscuți. Plecarea într-o altă limbă îl îngrijorează până la tristețe. În aceste proze se aud și Pavel 
Dan, Ion Agârbiceanu – în special interbelicii care i-au urmărit e cei plecați în căutare de aur în America (țară 
devenită un El Dorado visat!)

Frontul la români niciodată n-a fost ocolit ca subiect literar. Nu numai Liviu Rebreanu a putut depune mărturie 
prin Pădurea spânzuraților, dar și Cezar Petrescu, Camil Petrescu…

Și prozatorul Teodor Oancă are o substanțială depoziție în această inepuizabilă temă: Peste timp, Al treilea 
colăcel .

Cartea mai conține și alte proze cu o semnificație în sine: Târgul de joburi, Adevărata Mona, Sondajul de 
opinie, Papornița și multe altele, vizând școala de toate gradele.

La capătul unei munci de o viață la catedră, onorată de un specialist recunoscut în domeniu, s-a aflat 
întotdeauna un gânditor al scrisului olograf, un biciuitor al răului din societate ori din lume, gândind de fiecare 
dată nu la eradicarea lui, dar la diminuarea lui, cu siguranță.

Beneficiile scrisului personal se văd de acum în lunara revistă craioveanu Noul Literator

MARIAN BARBU
13 ianuarie 2020
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Sonet III
Când însuşi glasul gândurilor tace,
Mă-ngână cântul unei dulci evlavii –

Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei?
Din neguri reci plutind te vei desface?

Puterea nopţii blând însenina-vei
Cu ochii mari şi purtători de pace?
Răsai din umbra vremilor încoace,

Ca să te văd venind – ca-n vis, aşa vii!

Cobori încet… aproape, mai aproape,
Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă,

A ta iubire c-un suspin arat-o,

Cu geana ta m-atinge pe pleoape,
Să simt fiorii strângerii în braţe –
Pe veci pierduto, vecinic adorato!

Sonnet III 
When e'en the inner voice of thought is still,

And does some sacred chant my soul endear,
'Tis then I call to thee; but will you hear?

Will from the floating mists your form distil?

Will night its tender power of wonder rear
And your great, peaceful eyes their light fulfil,

That of the rays that bygone hours spill
To me as in a dream you do appear?

But come to me… come near, come still more near…
Smiling you bend to gaze into my face

While does your sigh gentle love make clear.

Upon my eyes I feel you lashes' trace,
O love, for ever lost, for ever dear,

To know the aching thrill of your embrace!
1879, Translated by Corneliu M. Popescu

Sonette III 
Wenn selbst die Stimmen der Gedanken schweigen,

Durchgeht wie suesse Andacht mich ein Singen -
Wenn ich dann rufe, wird es zu dir dringen?

Wirst du den kalten Nebeln dann entsteigen?

Und wirst das Dunkel du der Nacht bezwingen,
Mit grossen Augen friedvoll dich mir neigen?
So tritt doch aus der Zeiten Schattenreigen,

Dass ich dich nahen seh auf Traumesschwingen!

Ach steige, immer tiefer, zu mir nieder,
Dass unter deinem Laecheln ich erwarme,
Dass mir ein Seufzer deine Liebe beichte,

Beruehre mit den Wimpern mir die Lieder,
Lass spueren mich die Schauer deiner Arme –

Gelibte du und ewig Unerreichte!
Tradus de Dieter Roth

Mihai Eminescu

T.R.



IANUARIE

1.01.1868 – s-a născut I. Al. Brătescu-Voinești 
(m. 1946) 

1.01.1923 – s-a născut Mihail Crama (m. 1994) 
1.01.1928 – s-a născut Teodor Pâcă (m. 1978) 
1.01.2014 – a murit Traian. T. Coșovei (n. 1954)
1.01.1939 – s-a născut Emil Brumaru 
1.01.1942 – s-a născut Ioan Alexandru (m.2002) 
1.01.1954 – s-a născut Mircea Mihaieș 
1.01.1956 – s-a născut Magda Cârneci 
1.01.2002 – a murit Ion Zamfirescu (n. 1907) 
2.01.1891 – s-a născut Aron Cotruș (m. 1961) 
2.01.1920 – s-a născut Francisc Păcurariu (m. 

1998) 
2.01.1933 – s-a născut Ion Baieșu (m. 1992) 
4.01.1877 – s-a născut Sextil Pușcariu (m. 1948) 
5.01.1878 – s-a născut Emil Gârleanu (m. 1914) 
5.01.1950 – s-a născut Ioan Petru Culianu 

(m. 1991) 
6.01.1760 – s-a născut Ion Budai-Deleanu 

(m. 1820) 
6.01.1802 – s-a născut Ion Heliade Rădulescu 

(m. 1872) 

Fiindcă un popor nu cred că se poate altfel defini mai bine decât prin cultură, vă propun să ne reamintim 
măcar de numele cărturarilor români. Fiind un calendar, deci unicul criteriu este cel al ordinii zilelor din fiecare 
lună, sunt laolaltă poeți, istorici și critici literari, prozatori, dramaturgi, eseiști, folcloriști, lingviști, traducători. Din 
motive de spațiu, vă oferim, din păcate, doar o selecție a lor. Am folosit ca sursă, autoritatea revistei culturale 
editate de Uniunea Scriitorilor, cu sprijinul Ministerului Culturii – „România literară”. Calendar realizat de 
scriitorul Nicolae Oprea. 

Credem că este utilă o astfel de REamintire, măcar a numelor personalităților culturale românești de la 
începuturi, până în prezent. Așteptăm să ne spuneți dacă doriți să continuăm publicarea unor selecții similare și 
pentru lunile viitoare ale anului.

6.01.1881 – s-a născut Ion Minulescu (m. 1944) 
6.01.1897 – s-a născut Ionel Teodoreanu 

(m. 1954) 
7.01.1926 – s-a născut Mircea Sântimbreanu 

(m. 1999) 
7.01.1993 – a murit Ștefan Baciu (n.1918) 
9.01.1900 – s-a născut Henriette Yvonne Stahl 

(m. 1984) 
10.01.1493 – s-a născut Nicolaus Olahus 

(m. 1568) 
10.01.1960 – s-a născut Ioana Pârvulescu 
11.01.1926 – s-a născut Leonid Dimov (m. 1987) 
11.01.1943 – s-a născut Florin Manolescu 

(m. 2015)
13.01.1937 – s-a născut Victor Ernest Masek 

(m. 2002) 
15.01.1850 – s-a născut Mihai Eminescu 

(m. 1889) 
17.01.1924 – s-a născut Radu Theodoru 
17.01.1936 – a murit Mateiu I. Caragiale (n. 1885) 
17.01.1985 – a murit Sorin Titel (n. 1935) 
18.01.1848 – s-a născut Ioan Slavici (m. 1925) 
18.01.1999 – a murit Marian Papahagi (n. 1948) 
18.01.2009 – a murit Grigore Vieru (n. 1935) 

T.R.
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14.02.1937 – s-a născut Damian Necula (m. 2009) 
14.02.1945 – s-a născut Mihai Cantuniari 
15.02.1840 – s-a născut Titu Maiorescu (m. 1917) 
15.02.1944 – s-a născut Florica Mitroi (m. 2002) 
15.02.1950 – s-a născut Alexandru Condeescu 

(m. 2007) 
16.02.1996 – a murit Nicolae Carandino (n. 1905) 
17.02.1941 – s-a născut Mihai Ursachi (m. 2004) 
17.02.1947 – a murit Elena Văcărescu (n. 1864) 
17.02.1971 – a murit Miron Radu Paraschivescu 

(n. 1911) 
17.02.1952 – s-a născut Stelian Tănase 
17.02.2012 – a murit Ion Nicolescu (n. 1943) 
19.02.1936 – s-a născut Marin Sorescu (m.1996) 
19.02.1940 – s-a născut Mircea Radu Iacoban 
19.02.1950 – s-a născut Liviu Ioan Stoiciu 
20.02.1924 – s-a născut Eugen Barbu (m. 1993) 
20.02.1927 – a murit Constantin Mille (n. 1861) 
20.02.1927 – s-a născut Mircea Malița (m. 2018)
21.02.1805 – s-a născut Timotei Cipariu (m. 1887) 
21.02.1865 – s-a născut Anton Bacalbașa 

(m. 1899) 
21.02.1995 – a murit Cristian Popescu (n. 1959) 
22.02.1810 – s-a născut Grigore Alexandrescu 

(m. 1885) 
22.02.1903 – s-a născut Tudor Mușatescu 

(m. 1970) 
23.02.1888 – s-a născut Mihail Săulescu 

(m. 1916) 
23.02.1912 – s-a născut Romulus Vulcănescu 

(m. 1999) 
23.02.1923 – s-a născut Eta Boeriu (m. 1984) 
24.02.1968 – a murit Al. Duiliu Zamfirescu 

(n. 1892)
25.02.1834- s-a născut Al. Depărățeanu (m. 1865) 
25.02.1881- a murit Cezar Bolliac (n. 1813) 
26.02.1838 – s-a născut Bogdan Petriceicu 

Hasdeu (m. 1907)
28.02.1754 – s-a născut Gheorghe Șincai 

(m. 1816) 
28.02.1881- a murit A.T. Laurian (n. 1810)

MARTIE

1.03.1788 – s-a născut Gheorghe Asachi 
(m. 1869) 

1.03.1837 – s-a născut Ion Creangă (m. 1889) 
1.03.1925 – s-a nascut Solomon Marcus 

(m. 2016) 
1.03.1951 – s-a născut George Vulturescu 
2.03.1905 – s-a născut Radu Gyr (m. 1975) 
2.03.1932 – s-a născut Petre Ghelmez (m. 2001) 
3.03.1904 – s-a născut Mircea Vulcănescu 

(m. 1952)
3.03.1925 – s-a născut Florian Potra (m. 1998) 
4.03.1977 – a murit Alexandru Ivasiuc (n. 1933) 
4.03.1977 – a murit Veronica Porumbacu 

(n. 1921) 
4.03.1977 – a murit Mihai Gafița (n. 1923) 
4.03.1977 – a murit A. E. Baconsky (n. 1925) 
4.03.1977 – a murit Savin Bratu (n. 1925) 

2.02.1952 – s-a născut Mircea Petean 
2.02.1964 – a murit Ion Marin Sadoveanu 

(n. 1893) 
3.02.1926 – s-a născut Tudor George (m. 1992) 
3.02.1954 – a murit Ionel Teodoreanu (n. 1897) 
3.02.2000 – a murit Florența Albu (n. 1934) 
3.02.2005 – a murit Ioan Flora (n. 1950) 
4.02.1809 – s-a născut Vasile Cârlova (m. 1831) 
4.02.1988 – a murit Al. Căprariu (n. 1929) 
5.02.1859 – a murit Alecu Russo (n. 1819) 
6.02.1908 – s-a născut Geo Bogza (m. 1993) 
6.02.1993 – a murit Ion Negoițescu (n.1921) 
7.02.1777 – s-a născut Dinicu Golescu (m. 1830) 
7.02.1932 – s-a născut Dan Hăulică (m. 2014)
7.02.1934 – s-a născut Florin Mugur (m. 1991) 
8.02.1979 – a murit Alexandru Al. Philippide 

(n. 1900) 
9.02.1908 – s-a născut Cicerone Theodorescu

(m. 1974) 
9.02.2003 – a murit Dumitru Solomon (n.1932) 
10.02.1956 – s-a născut Mariana Marin (m. 2003) 
12.02.1862 – s-a născut Alexandru Davila 

(m. 1929) 
12.02.1894 – s-a născut Otilia Cazimir (m. 1967) 
12.02.1899 – s-a născut I. Peltz (m. 1980) 
12.02.1930 – s-a născut Teodor Vârgolici 
13.02.1919 – s-a născut Constant Tonegaru 

(m. 1952) 
13.02.1985 – a murit Grigore Hagiu (n. 1933) 
14.02.1928 – s-a născut Radu Cârneci 
14.02.1935 – s-a născut Grigore Vieru (m. 2009) 
14.02.1937 – s-a născut Dumitru Țepeneag 

19.01.1981 – a murit Catinca Ralea (n. 1929) 
20.01.1952 – s-a născut Mariana Zavati Gardner 
21.01.1927 – s-a naăcut Petru Creția (m. 1997) 
23.01.1834 – s-a născut Al. Odobescu (m. 1895) 
23.01.1928 – s-a născut Mircea Horia Simionescu 

(m.2011) 
23.01.1940 – s-a născut Ileana Mălăncioiu 
24.01.1866 – a murit Aron Pumnul (n. 1818) 
24.01.1945 – s-a născut Silviu Angelescu 
25.01.1936 – s-a născut Gabriel Dimisianu 
26.01.1925 – s-a născut Nicolae Balotă (m. 2014) 
27.01.1942 – s-a născut Alexandru Mironov 
27.01.1951 – s-a născut George Cușnarencu 
28.01.1889 – s-a născut Martha Bibescu 

(m. 1973) 
29.01.1956 – s-a născut Matei Visniec 
30.01.1852 – s-a născut I.L. Caragiale (m. 1912) 
30.01.1932 – s-a născut Dinu Săraru 
30.01.2008 – a murit Vintilă Corbul (n.1916) 
31.01.1926 – s-a născut Dominic Stanca 

(m. 1976) 
31.01.1937 – s-a născut Mircea Micu (m. 2010) 
31.01.1987 – a murit Nicolae Velea (n. 1936) 
31.01.2003 – a murit Nicolae Fulga (n. 1935) 
31.01.2011 – a murit Valeriu Anania (n. 1921)

FEBRUARIE
 
1.02.1934 – s-a născut Nicolae Breban 
1.02.1944 – s-a născut Petru Popescu 



31.03.1891 – s-a născut Ion Pillat (m. 1945) 
31.03.1933 – s-a născut Nichita Stănescu 

(m. 1983) 
31.03.2012 – a murit Ion Lucian (n. 1924)

18.03.1926 – s-a născut Romul Munteanu 
(m. 2011) 

18.03.1973 – a murit Demostene Botez (n. 1893) 
19.03.1865 – a murit Nicolae Filimon (n. 1819) 
19.03.1895 – s-a născut Ion Barbu (m. 1961) 
19.03.1927 – s-a născut Alecu Popovici (m. 1997) 
19.03.1951 – s-a născut Carolina Ilica 
20.03.1886 – s-a născut George Topârceanu 

(m. 1937) 
20.03.1940 – s-a născut Mihai Ispirescu 
20.03.1943 – s-a născut Marius Robescu 

(m. 1985) 
21.03.2000 – a murit Mircea Zaciu (n. 1928)
22.03.1868 – s-a născut Mihail Dragomirescu 

(m. 1942) 
22.03.1954 – s-a născut Gabriel Chifu 
23.03.1847 – s-a născut A.D. Xenopol (m. 1920) 
24.03.1921 – s-a născut Traian Coșovei (m. 1993) 
25.03.1813 – s-a născut Cezar Bolliac (m. 1881) 
25.03.1885 – s-a născut Mateiu Caragiale 

(m. 1936) 
25.03.1902 – s-a născut George Lesnea (m. 1979) 
25.03.1942 – s-a născut Ana Blandiana 
25.03.1942 – s-a născut Basarab Nicolescu 
25.03.1954 – a murit Emil Isac (n. 1886) 
26.03.1923 – s-a născut Valentin Lipatti (m. 1999) 
26.03.1931 – s-a născut Mircea Ivănescu 

(m. 2011) 
26.03.2011 – a murit Ioan Grigorescu (n. 1930) 
26.03.2012 – a murit Ioan Țepelea (n. 1949) 
27.03.1952 – a murit I. A. Bassarabescu (n. 1870) 
27.03.1958 – s-a născut Ioan Es. Pop 
27.03.1959 – s-a născut Liviu Malița 
27.03.2008 – a murit George Pruteanu (n. 1947) 
28.03.1926 – s-a născut Ion Ioanid (m. 2003) 
28.03.1997 – a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936) 
29.03.1878 – s-a născut Elena Farago (m. 1954) 
29.03.1908 – s-a născut Virgil Carianopol 

(m. 1984) 
29.03.1941 – s-a născut Constanța Buzea 

(m. 2012) 
29.03.1971 – a murit Perpessicius (n. 1891) 
30.03.1946 – a murit Victor Ion Popa (n. 1895) 
30.03.1989 – a murit N. Steinhardt (n. 1912) 
30.03.1993 – a murit Edgar Papu (n. 1908) 
31.03.1841 – s-a născut Iosif Vulcan (m. 1907) 

5.03. 1920 – s-a nascut Radu Stanca (m. 1962) 
5.03. 1955 – a murit Hortensia 

Papadat-Bengescu (n. 1876) 
6.03. 1924 – s-a născut Ben Corlaciu (m. 1981) 
7. 03.1950 – s-a născut Valeriu Bârgau (m. 2006) 
7.03. 2002 – a murit Alexandru Balaci (n. 1916) 
8.03.1910 – s-a născut Radu Tudoran (m. 1992) 
8.03.1917 – s-a născut Dimitrie Stelaru (m. 1971) 
8.03. 1961 – a murit Gala Galaction (n. 1879) 
8.03. 2010 – a murit George Gană (n. 1935) 
9.03.1906 – s-a născut Radu Boureanu (m. 1997) 
9.03.1907 – s-a născut Mircea Eliade (m. 1986) 
9.03. 1961 – a murit Cezar Petrescu (n. 1892) 
9.03. 2001 – a murit Petre Ghelmez (n. 1932) 
10.03.1879 – s-a născut D. Caracostea (m. 1964) 
10.03.1952 – s-a născut Liviu Pendefunda 
10.03. 2004 – a murit Mihai Ursachi (n. 1941) 
10.03. 2010 – a murit Alexandru Mirodan 

(n. 1927) 
11.03.1932 – s-a născut Iosif Naghiu (m. 2003) 
11.03. 1936 – a murit Garabet Ibrăileanu (n. 1871) 
11.03.1943 – s-a născut Adam Puslojic 
11.03.1957 – s-a născut Ion Bogdan Lefter 
12.03.1940 – s-a născut Virgil Nemoianu 
12.03.1941 – s-a născut Mircea Anghelescu 
12.03. 1965 – a murit G. Călinescu (n. 1899) 
12.03. 1995 – a murit Dumitru Almaș (n.1908) 
13. 03.1891 – s-a născut Felix Aderca (m. 1962) 
13.03.1935 – s-a născut Romulus Rusan 

(m. 2016)
14.03.1854 – s-a născut Alexandru Macedonski 

(m.1920) 
14.03.1888 – s-a născut Al. Mateevici (m. 1916) 
14.03.1919 – s-a născut Alexandru Paleologu 

(m. 2005) 
14.03.1924 – s-a născut George Munteanu 

(m. 2001) 
14.03.1955 – s-a născut Marta Petreu 
15.03.1964 – a murit Al. O. Teodoreanu (n. 1894) 
16.03.1897 – s-a născut Margareta Sterian 

(m. 1991) 
16.03.1936 – s-a născut Bujor Nedelcovici 
17.03.1819 – s-a născut Alecu Russo (m. 1859) 
17.03.1883 – s-a născut Urmuz (m. 1923) 
17.03.1939 – s-a născut Mihai Ungheanu 

(m. 2009) 
17.03.2005 – a murit Adrian Marino (n. 1921) 
18.03.1909 – s-a născut Barbu Brezianu 

(m. 2007) 
18.03.1921 – s-a născut Valeriu Anania (m. 2011) 

Dar și scriitori canadieni de origine română, care fac mare cinste originii lor: 
Ortansa Tudor: 9 iunie 1931 – 4 februarie 2019
Al Francisc (Pal): 4 martie 1958 – 12 martie 2020
Prof. Dr. Sorin Sonea: membru fondator al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, 

colaborator la revista Destine: 8 ianuarie 1917 – 14 martie 2017.
Prof. Dr. Anton Soare – scriitor, profesor de literatură franceză la Univ. de Montreal: 2 aprilie 

1946 – 21 februarie 2018
Constantin Clisu: 14 octombrie 1931 – 11 februarie 2012

George Filip: s-a născut pe 22 martie 1939.
Un călduros LA MULȚI ANI! Îi urăm multă sănătate și putere de muncă!
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Tudor NEDELCEA

La un pahar de vorbã despre introvertitul 

Marin SORESCU

într-o conferință la Craiova că, la Festivalul Mondial 
de Poezie din Mexic (pe care trebuia să-l prezideze 
Marin Sorescu, care n-a ajuns la festival), în cel mai 
important ziar de acolo s-a spus că este un eșec 
prin faptul că Marin Sorescu nu poate să participe. 
Avea o certă recunoaștere internațională, era 
recunoscut ca un mare scriitor. În revista și 
Almanahul „Ramuri” apar foarte multe traduceri din 
scriitori universali și invers, Sorescu traducându-i 
pe ei. A fost o traducere reciprocă, de fapt, Sorescu 
se pare că este cel mai tradus scriitor român de 
peste hotare și asta numai datorită lui, pentru că el 
a știut să fac o politică românească, să fie și 
ambasador al culturii și să se impună în toate 
literaturile lumii. A făcut un almanah celebru în 1980 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înființarea 
revistei Ramuri. În acel almanah, cu o grafică de 
excepție, a apărut și Nestor Vornicescu, 
mitropolitul, cu studii de istorie religioasă, lucruri 
mai puțin acceptate în acea epocă. Ierarhii bisericii 
apăreau rar în publicistica antidecembristă. 
Numele lui Marin Sorescu la revista „Ramuri” se 
leagă de polemica lui cu Eugen Barbu. Se știe că 
Eugen Barbu a fost descoperit ca plagiator și cel 
care a făcut acest lucru a fost Marin Sorescu.

Marin Sorescu era și un om orgolios, care avea 
simțul proprietății intelectuale și își știa propria 
valoare. Era furios și pentru faptul că Eugen Barbu, 
deși l-a trecut la capitolul Copiii teribili, în O istorie 
polemică și antologică a literaturii române de la 
origini până în prezent (Editura Eminescu, 1975), l-
a atacat, că este un imitator al poetului francez 
Prévert și al lui Amza Pellea, asta l-a îndârjit și l-a 
depistat ca plagiator. A scris un pamflet în revista 
„Ramuri” foarte dur în acest sens. Secția de Presă a 

Comitetului Central a reținut revista de la 
publicare cu articolul lui Marin Sorescu, pentru 
că Eugen Barbu era și membru al Comitetului 
Central. Între timp, Eugen Barbu l-a atacat pe 
Sorescu fără ca articolul acestuia să fi apărut. 
Iată că a fost așa o intoxicație, o necorelare. 
Cineva de la „Ramuri” i-a dat şpaltul lui Barbu 
și astfel el s-a dat de gol. A fost exclus din 
Comitetul Central pentru acest lucru. Am 
participat la o scenă înainte de a începe 
Congresul Culturii când Adrian Păunescu îi 

Simona Cîrlugea-Pîrvu: Ați fost unul dintre cei mai 
apropiați colaboratori ai săi. Cum era Marin 
Sorescu?

Tudor Nedelcea: Marin Sorescu era prin excelență 
tipul omului introvertit; mai mult, avea o gândire 
interioară, dar asta nu înseamnă că nu era și un om 
extrem de sociabil cu confrații și mai ales cu țăranii 
săi de la Bulzești, pe care i-a nemurit în cele șase 
volume din La Lilieci. Nu era, într-adevăr, prea 
vorbăreț, pentru că nu era tipul de orator, în genul 
lui Petre Țuțea, dar nu era nici morocănos, iar faptul 
că a făcut Liceul Militar de la Predeal a fost doar un 
accident biografic, a urmat aceste cursuri pentru că 
erau gratuite. Era situația foarte dificilă în România 
în acei ani 1950-1954, cotele către sovietici erau 
foarte mari, iar familia Sorescu avea mulți copii. 

S.C.P.: Cum l-ați cunoscut?
T.N.: L-am cunoscut în primul rând când Marin 

Sorescu a fost redactor șef la Animafilm (1965-
1972). Venind de la Iași și intrând în București, 
primul lui post a fost la „Viața studențească” și după 
aceea la revista „Luceafărul”, coordonând secția de 
critică. După multe călătorii în străinătate și 
obținerea a numeroaselor premii literare (al 
Academiei Române, Uniunii Scriitorilor) în țară și în 
străinătate, este numit, la 1 iulie 1978, redactor șef 
al revistei „Ramuri” din Craiova, după perioada Ilie 
Purcaru (primul redactor șef al revistei, 1964-1969) 
și Alexandru Piru (1969-1976). Fiecare redactor șef 
și-a pus amprenta asupra revistei, Sorescu 
deosebindu-se de toți ceilalți prin faptul că a 
sincronizat revista „Ramuri” și literatura din 
România cu cea universală, el fiind o personalitate 
cunoscută pe toate meridianele lumii. Valentin 
Silvestru, cunoscutul critic literar și teatral afirma 

Interviu de Simona Cîrlugea-Pîrvu



spunea lui Eugen Barbu: „Coane Jenică, hai să-ți 
fac cunoștință cu cel care te-a dat afară din 
Comitetul Central!” Era Marin Sorescu, care, 
firește, n-a dat mâna, nu s-au salutat și a plecat mai 
departe.

La revistă, din câte știu eu, nu a scris absolut 
nimic laudativ la adresa lui Ceaușescu sau a 
politicii oficiale. Un singur paragraf de câteva 
rânduri într-un articol din „România Liberă”, dedicat 
zi lei  Republ ici i :  „România social istă sub 
conducerea înțeleaptă…”. Asta nu-i aparținea lui 
Sorescu ci redacției, pentru că el a evitat să laude 
pe Ceaușescu și regimul comunist. A făcut 
abstracție complet. L-am cunoscut pe Sorescu mai 
bine atunci când a fost numit director și la editura 
Scrisul românesc, fiind în același timp și la 
„Ramuri”. La editură, am colaborat foarte bine. Într-
adevăr, nu venea zilnic la serviciu. Fac o paranteză 
și spun că o revistă de scandal din București era 
dornică să-l atace pe Sorescu și a vrut să-mi ia un 
interviu prin telefon, să mă întrebe dacă Sorescu 
vine la serviciu. Mi-a propus să dau un interviu și să 
aștept să-și deschidă reportofonul. Am spus să 
aștepte pentru a deschide și eu reportofonul, ca să 
îl ameninț și eu pentru a nu scrie orice prostie. 
Oficial, ziaristul bucureștean a întrebat: „Tovarășe 
redactor șef, e adevărat că Sorescu nu vine la 
program?” Am răspuns: „Da, e adevărat, nu vine la 
program!” „Explicați-mi!”; „Nu vine la ora 8.00, vine 
la 8.15 și nu pleacă la 16.00, pleacă la 15.45”; „Vă 
bateți joc!?”; „Domnule, cum puteți să gândiți așa 
ceva? Sorescu nu venea nici înainte de 1989, 
nimeni nu-i cerea să stea opt ore la program. Era 
redactor șef, venea când trebuia să fie revista bine 
pusă la punct. Și acum îi cereți lui Sorescu să vină 
la program?!”.

S.C.P.: Care au fost cele mai grele perioade din viața 
lui Marin Sorescu?

T.N.: Două perioade crunte. Una a fost cu Meditația 
transcedentală în care a fost implicat. Spun „a fost 
implicat” pentru că nu a fost același caz ca la 
ceilalți. Meditația transcedentală era o „nălucă”. 
Venise cineva în Dolj, un inginer, care voia să facă 
pe gurul cu marii intelectuali ai țării, să spună că 
sunt obosiți și prin exercițiile yoga o să-i remonteze 
psihic. Au venit și la Marin Sorescu când era la 
Craiova. 

S.C.P.: Îi plăcea să vorbească? Avea mulți prieteni?
T.N.: Apropo de faptul că Marin Sorescu nu era un 

bun orator. Iosif Sava voia să-l invite într-una dintre 
celebrele sale emisiuni, iar Sorescu de fiecare dată 
se fofila, nu refuza niciodată direct, dar amâna, 
pentru că acesta era stilul său. Iosif Sava m-a 
solicitat și pe mine, mi-a dat telefon într-o seară (eu 
i-am tipărit o carte lui Iosif Sava și de aceea aveam 
o relație specială cu el) să mă roage să intervin 
pentru a-l convinge pe Marin Sorescu să accepte 
invitația. I-am spus: „Nu va veni, domnule Sava, 
pentru că nu-i un bun orator, se bâlbâie”, iar el a 

răspuns: „Domnule, de bâlbâielile lui Sorescu am 
nevoie pentru că sunt geniale.” Într-adevăr, vreau 
să relatez un fapt la care am asistat în apartamentul 
său destul de modest din Craiova, vecin cu I. D. 
Sârbu. A fost o întâlnire cu personalități marcante și 
s-a iscat o discuție despre homosexuali; după 
comentariile științifice ale invitaților, Sorescu 
spune: „Domnule, eu cred că asta e o bâjbâială 
genetică.”. La această afirmație un invitat exclamă: 
„Bine, Marine, ne lăsași până acum să ne zbatem?! 
Asta e definiția: bâjbâială genetică.” Acesta era 
Sorescu, omul despre care nu putem spune că nu 
prea vorbea, ci era foarte atent la ce vorbea.

S.C.P.: Găsea Marin Sorescu surse de inspirație în 
toate împrejurările vieții?

T.N.: Evident. Am participat la construirea casei sale 
de la Bulzești. De fiecare dată când venea de la 
București trecea prin Craiova. În anii ̓̕̕  90, încă era 
criză de butelii și de carne. Eu întotdeauna îi 
umpleam două butelii, venea de la București le lua, 
le ducea la Bulzești sau mergeam împreună. Lua 
carne, slănină, salam, pentru muncitorii care lucrau 
acolo. Dintre muncitorii angajați din sat era unul mai 
hâtru și-i spunea povești lui Sorescu, ce a făcut al 
lui cutare din sat și-i dădea poreclele. Sorescu era 
întotdeauna cu un carnețel în buzunar în care își 
nota aceste povestioare, care au stat la baza 
documentării pentru cele șase volume La Lilieci. Cu 
Liliecii a făcut carieră în literatura universală. 
Despre ultimele sale versuri de pe patul morții, 
adunate de doamna Virginia Sorescu în volumul 
Puntea, spune Eugen Simion că sunt unice în 
literatura lumii. Este conversația unui creator cu 
Dumnezeu înainte de a se duce în lumea de dincolo 
și Dumnezeu stă în dungă față de omul pe care 
însuși Dumnezeu l-a creat. Sunt niște versuri 
absolut senzaționale, incredibile pentru că un 
scriitor de geniu a putut crea aceste versuri.

Revenind la casa memorială pe care voia să o 
facă la Bulzești pentru scriitori și pictori, pot spune 
că a construit-o cu banii pe care i-a primit pentru 
Premiul Herder. Îmi făcea deosebită plăcere să 
stau de vorbă cu Sorescu și de două-trei ori pe 
săptămână mă duceam la Bulzești și, pe bârnele de 
la poartă, pe care le avea pentru construcție, 
stăteam de vorbă. I-am adus de câteva ori, în 
xerox, textele lui Tudor Vladimirescu și Mihai 
Viteazul pentru a-l convinge să scrie o prefață. I-am 
zis: „De ce să nu-i facem scriitori? George 
Călinescu a scris despre Tudor Vladimirescu că are 
valențe artistice. Eu am făcut antologia…”, „Bine, 
bine…”. Nu-i plăcea să vorbească mult, dar nu se 
dădea înapoi. A scris o prefață senzațională. Nu am 
văzut până acum scris ceva mai bine despre Tudor 
Vladimirescu, rolul lui în istoriografie și în istoria 
națională. Prinzând curaj i-am dat texte și din Mihai 
Viteazul, memoriile acestuia, scrisorile către mai 
marii lumii, care aveau valențe artistice. L-am 
convins și a scris și despre Mihai Viteazul prefața 
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S.C.P.: Cum a fost înlăturat de la revista Ramuri?
T.N.: De la revista Ramuri a fost dat afară mai târziu, 

nu imediat după 1990, ci în 1991 când Sorescu 
împlinise 55 de ani. Ce s-a întâmplat am aflat 
ulterior; m-a sunat dna Sorescu seara sa mă 
întrebe dacă știu ceva de Sorin, doamna așa îi 
zicea. I-am spus că nu știu nimic și că dacă venea 
în Craiova îmi dădea telefon. Doamna a spus: 
„Sunt disperată, nu știu nimic de el, a plecat de 
acasă…” L-am căutat la apartamentul lui, nu i-a 
răspuns la telefon doamnei, abia pe la 10 seara am 
reușit să-l fac să-mi deschidă. Era încuiat cu trei 
încuietori în interior, abia când mi-a auzit vocea mi-
a deschis și am văzut un om prăbușit. Am văzut un 
om căruia îi tremura buza, mustața, nu știa ce să 
zică. Nu l-am întrebat prea multe, pentru că mi-am 
dat seama că se afla într-o situație aparte. M-a 
întrebat dacă a doua zi mă duc la redacție și m-a 
rugat să trec să-l iau. I-a fost frică și nu a mai mers 
singur prin Craiova, se temea chiar și de bătaie 
fizică, de care a avut parte. S-a închis în birou la 
editură, m-a rugat să-i trimit pe toți acasă, să rămân 
numai noi doi în redacție și după vreo 40 de minute 
m-a chemat; avea un text bătut la mașină: era 
celebra lui demisie din Uniunea Scriitorilor, care a 
fost și publicată. Eu m-am enervat și am zis: „Bine, 
domnul Sorescu, țineți supărarea în dumnea-
voastră? Dați cu mașina asta de scris în pământ, 
descărcați-vă!”. Întâmplător, am văzut în coșul de 
gunoi o hârtie mototolită și am desfăcut-o: era 
denunțul celor de la „Ramuri” împotriva lui Sorescu. 
Eu l-am publicat și se vede că este o reproducere, 
este puțin șifonată hârtia, pentru că am luat-o eu din 
coșul de gunoi, am întins-o și așa a apărut în toată 
presa din România. 

S.C.P.: Despre episodul „Meditației Transcedentale” 
v-a povestit?

T.N.: Mi-a povestit doamna când dânsul ne părăsise, 
pentru că lui nu-i plăcea să vorbească mult, mai 
ales despre lucrurile rele. Doamna mi-a povestit că 
au fost invitați într-o seară acolo, dânsei i s-a părut 
suspectă casa acelui guru, Constantinescu parcă 
se numea, pentru că nu avea perdele și cineva de 
vizavi îi observa. Sorescu trebuia să completeze, 
ca toți ceilalți, o declarație, cu date biografice, dar 
ceea ce era mai grav, undeva, la subsolul paginii, 
era un text scris cu litere mici, dacă e de acord cu un 
guvern mondial sau cam așa ceva. Atunci Sorescu  
s-a speriat și nu a semnat acea declarație pe care a 
mototolit-o și a aruncat-o la coșul de gunoi. 
Greșeala lui a fost că nu a luat-o în buzunar, iar 
atunci când s-a făcut tranzacția cu securitatea 
noastră, acel guru i-a denunțat pe toți cei care au 
semnat intrarea în „Meditația Transcedentală”. 
Sorescu urma și el să fie exclus din partid, și trimis 
muncitor necalificat, cum au fost trimiși și alții, frații 
Golu, celebrii psihologi și profesori universitari, de 
pildă. La „România Literară”, unde era în 
organizația de bază, a venit de la municipiul de 

„Literatura stării de urgență”, o carte care s-a 
vândut ca pâinea caldă datorită acestei prefețe. 
Sunt mulțumit că am făcut ediția și toate notele de 
subsol și astfel i-a introdus în literatură pe Tudor 
Vladimirescu și Mihai Viteazul. Ambele cărți au 
apărut în 1993 la Editura Scrisul Românesc din 
Craiova, sub titlul: Tudor Vladimirescu, Scrieri, 
Mihai Viteazul, Scrieri.

S.C.P.: Despre perioada în care a fost la „Scrisul 
Românesc” ce ne puteți spune?

T.N.: Când a venit la Scrisul Românesc, după 1990, 
fiind în același timp și la revista Ramuri, firește, a 
venit și cu un portofoliu, avea cunoștințe între marii 
creatori din țară sau din străinătate. Era de o 
delicatețe excesivă, nu voia să supere pe nimeni. 
Eu îl știam foarte bine, el mă cunoștea ca om și mă 
aprecia. A venit cu două manuscrise pe care le-am 
respins și, foarte curios, că a acceptat. Este vorba 
despre o carte a lui Petre Țuțea, care atunci era în 
vogă, apărea la televizor, era un geniu, dar cartea 
era mult sub nivelul oralității sale. Era un geniu al 
oratoriei, dar în privința scrisului era stângaci. 
Cartea se numea Teatrul seminar și i-am explicat: 
„Domnule Sorescu, nu se poate așa ceva pentru că 
îl compromitem!”. (Petre Țuțea îi era dator lui 
Sorescu, pentru că el i-a făcut recomandarea de a 
intra în Uniunea Scriitorilor, la recomandarea lui 
Emil Cioran, deși nu avea nicio carte. Era cunoscut, 
chiar și înainte de 1940, în perioada interbelică. 
Atunci, Marin Sorescu și încă cineva i-a dat o 
recomandare și a intrat în Uniunea Scriitorilor de 
unde a avut o pensie, încât a scăpat de sărăcie. 
Petre Țuțea avea o garsonieră lângă Cișmigiu și de 
el s-a ocupat studentul Marian Munteanu, cel care 
după 1990 a organizat Piața Universității din 
București, ca zonă liberă de comunism). A înțeles 
Sorescu că nu poate să apară cartea, pentru că îi 
face un deserviciu. A doua carte respinsă de mine 
cu acordul lui Marin Sorescu a fost scrisă de Paul 
Goma, un scriitor solicitat și solicitant. L-am 
întrebat pe Marin Sorescu dacă au discutat despre 
dreptul de autor. Mi-a recomandat să fac eu acest 
lucru. Am vorbit cu Paul Goma la Paris, prin telefon, 
referitor la pretențiile lui. Mi-a recomandat să 
vorbesc cu mătușa lui, Năvodaru, care a cerut o 
sumă imensă, în dolari și i-am explicat că noi nu 
avem cont în dolari, iar toate plățile în România, 
conform legii, se făceau în lei. Mi-a spus atunci că 
nu am acces la cartea lui Paul Goma. Am aflat apoi 
că doamna a fost soția unui activist din 
nomenclatura lui Dej, și pretențiile ei financiare au 
determinat neapariția cărții. Am avut o confruntare 
ulterioară cu Flori Bălănescu, cercetătoare la 
CNSAS și care este delegată să răspundă de toate 
drepturile de autor ale lui Paul Goma și mi-a 
recunoscut acest lucru: doamna Năvodaru, 
mătușa, a vorbit în numele lui Paul Goma. Celelalte 
cărți pe care le-am făcut împreună la „Scrisul 
Românesc” au fost de succes și am participat la 
târgurile naționale și internaționale de carte. 



facă un renume în străinătate. În primul rând, era 
prieten cu toți marii scriitori care au primit acest 
premiu sau care făceau parte din comitetul restrâns 
de acordare a Premiului Nobel, cum e J.J. Padron. 
Din țară s-a trimis o scrisoare către Comitetul 
Nobel, denunțătoare la adresa lui Sorescu, 
propunându-l în locul lui pe Ștefan Augustin 
Doinaș. Fostul președinte al Coastei de Fildeș, 
Leopold Sedar Senghor, s-a întrebat cu uimire în 
fața unei ziariste din România, „Cum sunteți voi 
românii!? Aveți unul aproape să ia Premiul Nobel, 
Marin Sorescu, și voi l-ați săpat.” Scrisoarea a fost 
trimisă din București pe 3 martie. Ambasadorul 
Suediei i-a dat o copie a acestei scrisori lui 
Sorescu, iar despre acest eveniment scrie și Eugen 
Simion și se găsește și în cartea de interviuri a lui 
Ion Jianu. 

S.C.P.: Ce știți despre plecările în străinătate?
T.N.: Îi plăcea să călătorească, să vadă și altă lume. 

Era tipul țăranului care voia să cunoască oameni, 
mentalități. Curios era faptul că atunci când 
povestea, spunea lucruri care nu se știau în țară. 
De exemplu, în Mexic a apărut la televiziunile 
naționale și s-a pomenit la hotel cu cineva care i-a 
spus: „Domnule Sorescu, eu sunt Gruia.” „Care 
Gruia?” Era celebrul Gruia, cel mai mare handbalist 
român din toate timpurile, care s-a căsătorit în 
Mexic cu o mexicancă latifundiară și legea 
permitea celor care aveau multe hectare să devină 
senatori de drept. I-a spus: „Eu sunt senator aici.” A 
început Sorescu, țăranul din Bulzești, cu țăranul 
Gruia, stabilit în Mexic, o conversație despre 
agricultură. Îi plăcea să meargă în străinătate și îi 
plăcea atunci când se întâlnea cu români, sufletul 
lui de român tresărea. Îmi povestea că a fost la 
Palma de Mallorca într-o vizită și la un moment dat, 
de la depărtare s-a auzit un nai și normal, ca atras 
de magnet, s-a dus acolo. Nu era un roman, era un 
localnic și chiar l-a abordat: „De unde știi cântecele 
astea?”, „Păi, le știu de la Gheorghe Zamfir”. Era un 
spaniol care cânta cântece românești. Era foarte 
mândru de reușita lui Hagi și a echipei naționale, 
condusă de Puiu Iordănescu la Campionatul de 
fotbal din SUA (1994). Era foarte interesat de 
diaspora, dar nu s-a prea amestecat în cele 
politicești. Eu am publicat un articol „Sorescu și 
securitatea”, în care am spus că, într-adevăr, cei de 
la Paris îl urmăreau pe Sorescu. Monica Lovinescu 
și Virgil Ierunca erau cenzorii securității, ei spuneau 
cu cine ai voie să te întâlnești și cu cine nu. Sorescu 
a încălcat aceste reguli și a fost sancționat ca atare.

S.C.P.: Atunci când spunea el că își dorește să se 
întoarcă, că este cu gândul la țară, la familie, e 
dovadă de patriotism sau vrea să nu fie bănuit că și-
ar dori să rămână acolo?

T.N.: Nu, nu, e sentimentul lui de țăran român care nu 
și-a dorit niciodată să plece din țară, avea un 
patriotism adânc, simțit și nu vorbit. El a avut 
deseori ocazia să rămână peste hotare. Nu avea 

partid un activist pentru excluderea lui Sorescu, 
acesta era primul pas. Acolo a dat de Adrian 
Păunescu și de Eugen Simion. Eugen Simion a luat 
atitudine dură, întrebând care sunt motivele, pentru 
că nu se spunea nimic clar. Păunescu l-a trimis pe 
activist acasă jignindu-l: „Așa vă învață pe voi 
Ceaușescu?” Era stilul lui Adrian Păunescu. 
Secretar de partid era Vasile Băran, care era cam 
tot timpul turmentat. Activistul a plecat, urmând să 
revină cu alte instrucțiuni. În acest timp, Păunescu 
l-a întâmpinat pe Ceaușescu, care se întorcea 
dintr-o vizită din Grecia. S-a dus la aeroport cu 
îndrăzneala lui, a trecut de pază și la scara 
avionului i-a spus șefului statului că dacă și pe 
Marin Sorescu îl pedepsește, mulți, din țară și din 
străinătate se vor ridica împotriva lui, pentru că este 
propus la Premiul Nobel. Într-adevăr, așa a scăpat 
Sorescu de excluderea din partid, dar a căpătat 
diabetul. Eu am o informație, cum că a fost injectat 
pentru a-i grăbi moartea. O persoană, poate cea 
mai apropiată de Marin Sorescu, nu am dreptul să-i 
dezvălui numele, spune că a fost injectat într-un 
aeroport împotriva unei viroze, dar, de fapt, i-a 
distrus ficatul și alte organe interne, iar când s-a 
dus la Spitalul „Cochin” din Paris să facă 
transplantul, medicii parizieni i-au spus că nu mai 
are nicio șansă, pentru că acea injecție i-a fost 
fatală. 

S.C.P.: De ce credeți că a fost înlăturat de către 
colegii de la „Ramuri”?

T.N.: Referitor la antipatia colegilor putem spune că 
este o treabă pur românească: „Nicio faptă bună nu 
rămâne nepedepsită.” Toți cei care l-au denunțat pe 
Sorescu sunt aduși de Sorescu în redacție. Pe unul 
l-a adus de la Petroșani de la mine, altul era 
profesor de la Calafat, deci oameni pe care el i-a 
lansat și i-a protejat și s-au ridicat împotriva lui. Nu 
numai că erau invidioși pe valoarea lui Sorescu, 
deși era o diferență foarte mare, dar a fost un 
comandament politic: „Distrugeți-l pe Sorescu!” 
Asta a fost comanda primită de la unul dintre 
redactorii revistei Ramuri, care a fost trimis de 
Sorescu la Paris cu o bursă, la Derida, el a primit 
ordinul ca Sorescu să fie terminat în țară. Acesta a 
fost motivul pentru care nu a luat nici Premiul 
Nobel. A fost, acuzat și de slab management 
financiar, dar alte reviste literare stăteau pe roz?! 
Ce căuta printre contestatari „rămuriști” ai lui 
Sorescu și clujeanul Sabin Gherman, care mai 
târziu a declarat (ca profesie de credință) că „m-am 
săturat de România?” Toate aceste date le-am 
expus într-o emisiune de la Antena 1 moderată de 
Adrian Păunescu. 

În perioada când a fost la Scrisul Românesc a 
avut loc nominalizarea pentru Premiul Nobel pentru 
Literatură. A fost cel mai aproape de această 
distincție, nu a fost niciun alt scriitor român mai 
aproape de a lua Premiul Nobel și asta se datora și 
faptului că Sorescu a știut, ca un bun oltean, să-și 
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pleacă în călătorii așa cum pleacă românii, cu mai 
multe bagaje și mai puțini bani.

T.N.: Da, când participa la congrese, plăteau cei care 
îl invitau, contribuția statului român era minoră sau 
deloc, singur se gospodărea, primea drepturi de 
autor pe ce i se tipărea în străinătate, aceasta a fost 
șansa lui și, în general, a fost extrem de modest. În 
ceea ce privește mâncarea, mânca țărănește. De 
pildă, vă pot da un exemplu, pentru că am avut o 
relație specială cu dânsul. Era ministrul Culturii și 
când aveam vreo problemă de rezolvat, eu fiind 
redactor-șef la Scrisul Românesc, mă duceam la 
dânsul acasă pe la 9.30 și doamna ne punea la 
masă. Mâncam aperitive, sarmale, luam și un 
păhărel de țuică slabă, oltenească și după aceea 
mergeam la Ministerul Culturii să-mi rezolv 
problema. Cu muncitorii care-i construiau casa de 
la Bulzești la fel se purta, domnește, începea cu 
aperitiv, continua cu ciorbă, felul al doilea, prăjitură 
și băutură foarte puțină. El consuma băutură de 
țară, țuică foarte slabă. Nu era omul care să facă 
exces. Dacă avea bani investea în carte sau 
cumpăra un tablou. Din tablouri a câștigat bani. Îmi 
spunea că a deschis o expoziție la Edinbrough și o 
contesă sau baroneasă i-a cumpărat un tablou cu 
1500 de lire sterline, deci cam 2000 de euro. 
Povestea Sorescu cu umor: „Era câinele meu, dar a 
crezut că e câinele ei. I l-am dat, dar era Lulu al meu 
din curte.” A făcut carieră și în pictură. Povestea 
pictorul Vasile Buz sau graficianul Gabriel Bratu că 
atunci când venea prin Craiova se duce pe la 
atelierele pictorilor pentru a le „fura” meseria. De 
fapt, toate genurile creatoare le-a abordat, mai 
puțin muzica. 

copii, era doar el și soția, de multe ori au plecat 
amândoi, ocaziile au fost diferite și multiple, putea 
să ocupe funcții mari în străinătate, dar a refuzat 
pentru că, totuși, România era casa lui, toată opera 
lui este scrisă în limba română.

S.C.P.: A suferit Sorescu din cauza cenzurii?
T.N.: La Teatrul Național din Craiova s-a jucat piesa 

Există nervi, s-a mai jucat o piesă, A treia țeapă, 
senzațională piesă, păcat că nu se mai joacă, era o 
piesă cu trimiteri, esopică.Toată lumea, când pleca 
din sală, se întreba pentru cine era țeapa rămasă. 
Normal că era pentru Ceaușescu. Piesa Există 
nervi conținea unele atacuri la adresa regimului 
comunist, era normal, existau nervi în toată 
societatea, tot ce se întâmpla te enerva. Trimiterile 
erau evidente. Comisia ideologică a aprobat piesa, 
s-a jucat, dar a fost rechemat Sorescu de la 
București de prim-secretarul Miu Dobrescu, care, 
după o nouă vizionare, a interzis piesa. Sorescu, cu 
o demnitate extraordinară s-a apărat, nu a vrut să 
modifice nimic: „Nu modific nimic! Nu am nimic de 
modificat. Așa va rămâne!” Cu duritate, Miu 
Dobrescu i-a spus că este împotriva țării și a 
tovarășei. La final, i-a întins mâna lui Sorescu, dar 
Sorescu a refuzat să dea mâna cu el. 

S.C.P.: Au scăpat, totuși, operele de rigorile cenzurii?
T.N.: Nu, nu a scăpat. El a fost foarte cenzurat. După 

1990, Dan Zamfirescu i-a publicat un volum din 
poeziile cenzurate. Evident, cel mai cenzurat 
scriitor român a fost Adrian Păunescu, peste 1000 
de poezii cenzurate, publicate în 1990, sub titlul 
Poezii cenzurate. Sorescu a fost cenzurat, pentru 
că avea o literatură de tip esopic. Teatrul lui 
este de nivel universal, pentru că are subtilități 
și un alt fel de abordare a teatrului, mai 
intelectual, mai subtil, cu o tentă biblică. 
Povestea Marin Sorescu că a venit un regizor 
și un impresar să-i dea voie să-i pună o piesă 
că îl umple de bani, să-i permită să facă el cum 
vrea piesa. Sorescu era tipul de țăran pe care 
nu putea să-l păcălească, pentru că intuia și i-
a cerut explicații. Era genul de spectacole care 
se practică astăzi când regizorii modifică 
textul. Din Shakespeare care se joacă la 
Craiova, nici 10% nu e Shakespeare, este 
intervenția regizorului care vrea să scoată în 
evidență ceeace nu a vrut autorul. Sorescu a 
refuzat să se intervină asupra piesei, pentru 
că urma să se joace la un teatru de vară, pe 
undeva cu boscheți, pentru homosexuali și 
lesbiene. A refuzat, pentru că „viziunea 
modernă” a piesei îl compromitea. Era 
demnitatea lui Sorescu de a-și apăra literatura 
de ingerințele nemernice ale unor indivizi, 
regizori, care se cred creatori (De astfel de 
regizori s-a plâns și Tudor Gheorghe). 

S.C.P.: Probabil că și-ar fi dorit mai mulți bani, 
dar nu cu acest preț? Spune într-un jurnal că 



scrisorile de familie publicate, iar unele dintre ele 
sunt cu adevărat triste. Astfel, Marin Sorescu spune 
într-o scrisoare că ar merge și el la munte cu colegii, 
dar nu are cu ce să se îmbrace. În altele îi 
mulțumește lui George pentru bani, iar altădată e 
trist și spune că este în spital și se bucură că a avut 
ocazia să mănânce pentru prima data o portocală. 
Sunt tragice aceste mărturii și cred că fac mai mult 
decât un tratat despre vremurile cotelor sovietice. 
George Sorescu l-a ajutat financiar pe Marin 
Sorescu și a fost o relație permanentă. Venea în 
Craiova și de fiecare dată trecea pe la George, 
fratele cel mare. A fost o relație strânsă pentru că au 
fost doi frați autentici. Și cu Ionică avea o relație 
bună, dar acesta avea un alt fel de temperament. 
Pentru George avea un respect ca pentru un 
părinte.

S.C.P.: Cunoașteți unde se află manuscrisele lui 
Sorescu în prezent?

T.N.: Se află aproape în totalitate la George Sorescu, 
era firesc să fie la el. Știam că mai sunt și la 
București, la casa lui Marin Sorescu și se încearcă 
republicarea lor în colecția „Opere fundamentale” 
la Fundația Națională pentru Știință și Artă. Ediția 
Sorescu este făcută de Mihaela Podocea 
Constantinescu, rudă din neamul Soreștilor. 
Urmează, din câte știu eu, ca Radu Sorescu (fiul lui 
Geoge Sorescu, el însuși scriitor, are câteva piese 
de teatru și are doctoratul cu o teză despre 
Octavian Paler), care acum conduce Fundația 
Marin Sorescu și urmează să-i dea dlui Eugen 
Simion toate manuscrisele ca, pe baza colaționării 
acestora, să apară ediția completă Marin Sorescu 
și cu aceste manuscrise care, într-adevăr, aduc o 
notă aparte în biografia spirituală soresciană.

S.C.P.: Era conștient că este ambasadorul României 
prin călătoriile sale? 

T.N.: Era convins de acest lucru și îi populariza foarte 
mult pe autenticii scriitori. Pe Noica, de pildă, l-a 
făcut cunoscut peste hotare. Noica, se știe, era 
oarecum într-un turn de fildeș la Păltiniș și Marin 
Sorescu l-a adus în redacția revistei „Ramuri”, și 
astfel au avut acces la el toți scriitorii tineri din 
Craiova. Noica voia să fie un fel de antrenor 
cultural, să recruteze tineri pe care să-i învețe 
carte, în primul rând să știe greaca și latina și apoi 
filozofia. În sensul acesta l-a adus pe Noica, l-a și 
publicat în revista „Ramuri”. Deși Noica nu era bine 
văzut de regim, Sorescu a avut acest curaj. Și 
marile personalități stabilite în străinătate le 
cunoștea, avea o relație cu marii scriitori, cu Eliade, 
cu Emil Cioran. Povestește Tudor Gheorghe în 
cartea Interviuri cu Mircea Pospai întâlnirea de la 
Paris dintre Emil Cioran și Marin Sorescu. Amândoi 
erau gângavi, numai Tudor Gheorghe poate să 
relateze această întâlnire, pentru că era de față, le-
a cântat. Își vorbeau, nu terminau o frază că celălalt 
intervenea. Deși se bâlbâiau, la jumătatea frazei 

S.C.P.: Ați vorbit despre relația cu Mitropolitul 
Olteniei. Era un om religios?

T.N.: Era un om religios, dar exact cum îl simt pe 
Dumnezeu țăranii, nu cu excese ca în zilele 
noastre. El a insistat să se repare biserica din satul 
său. Pentru că stătea să cadă a intervenit, și 
mitropolitul Nestor Vornicescu a reparat-o. Erau 
interesante conversațiile între Nestor Vornicescu și 
Sorescu, erau geniale pentru că mitropolitul era 
cărturarul care invita la masă toate personalitățile 
care se aflau în trecere prin Craiova, dar masa era 
un pretext pentru a se întâlni și a discuta. Sorescu 
era unul dintre favoriții lui Nestor Vornicescu. De 
multe ori îi era jenă lui Sorescu și îmi spunea mie: 
„Spune-i tu lui Nestor că sunt în Craiova”. Eu 
aveam o înțelegere cu mitropolitul Nestor de a-i 
duce la masă toate personalitățile din Craiova sau 
care erau invitate în Bănie. Îl sunam și îi spuneam: 
„Înaltule, domnul Sorescu este pe aici.” Dânsul 
răspundea: „Bine, vă aștept pe aici.” Era genul de 
agapă, adică o masă vorbită și șansă de integrare a 
Bisericii în societate.

S.C.P.: Când a scris piesa „Iona”, preluarea mitului 
biblic vine din relația cu divinitatea sau e doar un 
pretext pentru a reda constrângerile omului în 
comunism?

T.N.: Și una și alta. Avea o cultură biblică, era 
autodidact, pentru că el nu apucase să facă religie 
la școală. Avea sclipiri de geniu. Scria despre 
regimul strâmtorat, dar totul avea o tentă esopică. 
Avea un succes extraordinar cu opera sa, îl are și 
acum, în posteritate.

S.C.P.: Însemnările de călătorie credeți că au fost 
scrise pentru a fi publicate?

T.N.: Însemnările de călătorie au fost scrise spre a fi 
publicate, categoric. Era o experiență a unui mare 
creator care a consemnat, precum a făcut Dinicu 
Golescu la vremea lui. Este foarte interesant, 
pentru că este lumea văzută prin ochii unui geniu 
român. Are câteva picanterii extraordinare. Am 
rămas surprins pentru că a scris despre Mănăstirea 
Cozia că este singura la care nu se urcă, ci se 
coboară. Starețul de acolo a recunoscut că nici el 
nu se gândise la asta. Însemnările din străinătate 
sunt interesante mai ales pentru personalitățile cu 
care a colaborat și cărora Sorescu le-a făcut 
cunoscută România și valorile românești. 

S.C.P.: Cum era relația cu fratele George Sorescu?
T.N.: George era fratele cel mare (dar nu cel mai 

mare, care Nicolae) care l-a ajutat foarte mult. 
George Sorescu a fost profesor la Liceul „Traian” 
din Turnu Severin și l-a adus pe Marin care era 
student la Iași, la Cenaclul literar „Alexandru 
Vlahuță” pe care îl conducea. El l-a inițiat în 
meșteșugul scrisului, pentru că îi trimitea primele 
încercări lui George Sorescu ca frate mai mare și ca 
profesor de limba și literatura română. George s-a 
purtat ca un părinte, i-a dat bani și sunt o dovadă 
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icoane pe sticlă și lemn, avea o ladă de zestre 
veche, sculpturi vechi, o sculptură dăruită chiar de 
ziua de naștere a Poetului (29 februarie) de Marcel 
Guguianu, unul din marii sculptori care i-a spus: 
„Mărine, uite ți-am adus un cap.” Sorescu i-a 
răspuns în glumă, pentru că erau prieteni: „Lasă-l 
aici și poți să pleci!”

S.C.P.: Dacă ar mai fi trăit ce credeți că ar fi scris mai 
mult, poezie, dramaturgie?

T.N.: E greu de dat un răspuns, pentru că este vorba 
despre inspirația de moment, dar cred că s-ar fi 
axat mult și pe pictură, pentru că astfel se descărca. 
Avea și în apartamentul său din Craiova un soi de 
atelier de pictură, dar și la București. De multe ori 
eram la el în apartament și urma să plece la 
București cu trenul care nu îl aștepta. Avea o 
strachină cu lapte și pâine din care lua câte o gură și 
spunea: „Stai, stai, că mai am aici de făcut mâna 
asta, sau laba asta la câine.”

S.C.P.: S-ar fi implicat în viața politică doar pentru a 
ajuta cultura?

T.N.: Da, categoric. E mult de discutat și în acest 
sens. A fost acuzat că în calitate de ministru al 
Culturii nu a făcut mare lucru, ca și cum ceilalți 
miniștri au fost mari reformatori culturali. Într-
adevăr, nu avea geniu în administrare, dar a făcut 
lucruri extraordinare. În primul rând, în timpul lui s-a 
făcut acea expoziție celebră găzduită în toate 
capitalele dunărene cu capodopere românești, 
„Cloșca cu pui de aur”, Grigorescu, inima reginei 
Maria etc., etc. În timpul lui Sorescu au mers toate 
aceste valori patrimoniale în marile capitale 
europene. Mai țin minte că într-o iarnă, când a 
căzut o creangă la Târgu Jiu pe scaunul lui 
Brâncuși, ministrul Sorescu a plecat pe vremea 
aceea proastă pentru a vedea situația la fața 
locului, să se asigure că nu a fost distrus Brâncuși. 
Era un om care trăia intens, dar nu spunea. Tudor 
Gheorghe are, de asemenea, o secvență cu el 
pentru că erau prieteni. Tudor Gheorghe, în opinia 
mea, este singurul din țară care a înțeles mesajul 
volumelor La Lilieci. Când recită Tudor Gheorghe o 
poezie din La Lilieci nu are egal. L-am întrebat pe 
menestrel cum își explică acest fapt și a răspuns: 
„pentru că eu știu acele cuvinte vechi, arhaice, se 
spun și-n satul meu, Podari, și d-aia îl înțeleg 
perfect pe Marin”. Mai povestește Tudor Gheorghe 
că s-a dus la el, la minister și i-ar fi zis: „Mărine, ce 
stai aici ca ministru? Locul tău nu e aici. Ar trebui să 
pleci!”, „Da, da plec,…  mâine plec în Venezuela.”

Marin Sorescu a fost și a rămas un creator de 
geniu, a cărui valoare este recunoscută și în 
posteritate. Este, totodată, și un reper moral 
(despre Revoluția din 1989 a afirmat că aceasta n-a 
dat și caractere celor care nu l-aveau din naștere), 
de care tinerii au mare nevoie. A fost, neoficial, un 
ambasador cultural, un scriitor născut, nu făcut, 
care a așezat România pe harta literară a lumii.

deja se înțelegeau. Era o discuție ca între doi 
surdomuți ,  dar genială, Tudor Gheorghe 
povestește această scenă care ar fi trebuit 
înregistrată, pentru că a fost o discuție între două 
mari genii. Una dintre acuzațiile împotriva ui 
Sorescu este că nu voia să-l publice pe Emil 
Cioran, o minciună mai mare ca aceasta nici că se 
putea. L-a publicat pe Cioran, a avut și drepturi de 
autor de la Emil Cioran, dar, iată că a fost o 
manipulare groaznică la adresa lui Sorescu că el nu 
era de acord cu diaspora. Nu, nu era de acord cu 
unii, dar cu Eliade, Cioran, Eugen Ionescu a avut o 
relație deosebită. Poate că o contribuție mică a 
avut-o și Marin Sorescu pentru ca Eugen Ionescu 
să accepte să i se joace piesele în România. O 
relație specială a avut cu Ștefan Baciu din 
Honolulu, cu Constantin Virgil Gheorghiu, cu Vintilă 
Horia, cu G. Uscătescu, marii scriitori din exil în 
general, pentru că erau mari creatori și era nevoie 
să facă carieră și în România.

S.C.P.: Ați spus că jurnalul a fost scris spre a fi 
publicat, dar corespondența se aștepta să fie 
publicată, mai ales cea cu prof. George Sorescu?

T.N.: Nu, atunci când au corespondat nu a avut 
probabil acest gând. Firește, când i-a spus lui 
George că se bucură de faptul că este în spital 
pentru că a mâncat o portocală nu s-a gândit că se 
va publica. Însă, corespondența privește și relații 
despre intimitatea sa, despre mentalitatea și traiul 
omului.

S.C.P.: Evident, dar pe parcurs s-a gândit, credeți că 
a discutat cu George Sorescu despre publicarea 
corespondenței?

T.N.: Nu, nu cred, dar știți că și corespondența lui 
Eminescu s-a publicat și au fost discuții aprinse 
atunci, în epocă. Garabet Ibrăileanu a spus că nu 
trebuie să publicăm un rând al lui Eminescu dacă el 
nu a dorit să le publice, inclusiv poeziile postume. 
Iorga, cu autoritatea lui, a spus că niciun rând de 
Eminescu să nu rămână în afara publicării și, iată 
că, publicându-se absolut tot, s-a adus o contribuție 
esențială la cunoașterea personalității lui 
Eminescu, altfel de cum o știam noi până atunci. 
Știam despre Eminescu, pentru că așa ni s-a indus, 
că era un neglijent, că era murdar, că nu avea bani, 
iar Vatamaniuc a publicat chiar și notele de la 
spălătorie, era scrisul lui Eminescu, care nota: o 
cămașă, un flanel, nu mai știu ce și cât costa. 
Aceasta este o dovadă că era un om foarte curat. 
G. Sorescu a continuat publicarea „Jurnalelor” și a 
corespondenței.

S.C.P.: Deci ele nu sunt în detrimentul scriitorilor, mai 
ales dacă sunt sub titlul de laborator al creației?

T.N.. Da, sigur, ele întregesc personalitatea autorului. 
Ca laborator al creației e nevoie totuși de o casă 
memorială „Sorescu”, pentru că el avea valori 
patrimoniale extraordinare, nu numai opera lui, 
pictura lui, manuscrisele, dar avea, în casa de la 
București, obiecte însemnate din secolul al XIV-lea, 
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redactor-ºef

 Alexandru CETÃÞEANU
„Noi vrem să «circulăm» pe Planetă, 

să menţinem contacte cu cât mai multe culturi”

Pe vremea când eram realizator la proaspăt înființatul departament al Televiziunii publice – TV România 
Intenațional –, pentru emisiunea mea „Atelier 21”, mi-am propus ca una dintre ediții să fie dedicată unor 
interviuri cu membrii echipei cu care lucram (întotdeauna cu aceiași impecabili profesioniști, cei care 
răspundeau de dificilele compartimente ale imagin,ii și montajului). Din păcate, nu s-a împlinit acest gând, 
fiindcă am plecat din TV înainte ca planificatul subiect să fie realizat.

Prin analogie, ca redactor-șef la „Destine literare” m-am gândit să urmez aceeași idee, dar să o duc până la 
capăt, de a vă apropia pe cei care realizează această revistă, de a-i cunoaște și puțin altfel decât doar ca ziariști 
și a-i simți mai aproape de sufletele domniilor voastre.

 Dar, desigur, vor fi intervievați și colaboratorii noștri, din aceleași motive. Ne dorim ca atunci când citiți sau 
doar răsfoiți paginile „Destinelor Literare”, să vă simțiți acasă.

Și, cu cine altcineva aș fi putut să încep acest demers, decât cu cel datorită căruia există „Destine Literare”? 
Prin urmare, nu m-am înarmat cu un microfon și o cameră de luat vederi, așa cum am făcut-o în 1995 când am 
fost să-l intervievez pe autorul unei cărți care fusese trimisă la redație de editorul „Unui român în Canada”, la 
lansarea de la Librăria Mihail Sadoveanu, care, pe vremea aceea mai era pe B-dul Gh. Magheru din Capitală.

Așa l-am cunoscut pe Alexandru Cetățeanu, cu care am făcut apoi o emisiune întreagă, la care au fost 
intervievați colaboratori și prieteni. 

De data aceasta, însă, pentru interviu mă folosesc de hârtia virtuală și de binefacerile internetului.
Iată răspunsurile pe care le-am primit: 

Reporter: Domnule Alexandru Cetățeanu, trăiți în 
Canada din 1984. Ne puteți spune care a fost 
drumul până la primul număr al unei reviste editată 
de românii trăitori în aceeași țară de adopție cu 
dvs.?

Alexandru Cetățeanu: Stimată doamnă Dr. Dana 
Opriță, vă mulţumesc de întrebare. Să vă răspund 
fără introducere. Drumul până la primul număr de 
revistă (cu adevărat revistă – şi nu ziar, cum se 
confundă adesea) a fost… lung. Existau în Canada 
şi în SUA câteva ziare româneşti care publicau şi 
literatură, dar nu se puteau numi reviste literare, în 
adevăratul sens al cuvântului. Unele există şi 
astăzi, au apărut o mulţime de ziare noi, dar mai 
puţine (sau deloc) reviste literare. 

Aşa este, am ajuns în Canada în anul lui Orwell 
(1984) – dar primii ani ai unui emigrant sunt foarte 
grei, dacă are ambiţie să se ridice, să evolueze în 
noua societate unde este ca un nou-născut. Dacă 
nu, dacă se complace să devină din profesor, 
inginer sau medic, un simplu muncitor calificat sau 

nu, probabil are mintea odihnită şi se poate ocupa 
de activităţi… fel de fel. În cazul meu, în primii ani în 
Canada, am muncit enorm în domeniul meu de 
bază (electronica medicală) ca să mă ridic. Abia 
când am început să răsuflu mai uşurat (având 
compania mea cu salariaţii mei etc.) am reluat 
pasiunea mea pe care o aveam încă din copilărie – 
scrisul. Reportajele pe care le-am încropit în timpul 
călătoriilor mele prin Canada le-am publicat în anul 
1995 în cartea pe care ați amintit-o, „Un român în 
Canada”, iar în anul 2000, împreună cu 8 scriitori 
din Montreal am înfiinţat Asociaţia Canadiană a 
Scriitorilor Români (ACSR), pe care am înregistrat-
o oficial în luna martie a anului următor. O asociaţie 
de scriitori fără o publicaţie a lor, nu prea face sens 
– aşa că în anul 2007 (cam târziu, este adevărat) 
am scos primul număr al revistei ACSR, numită 
DESTINE, de care sunt tare mândru. 

R: Primul număr este unul de referință, într-adevăr. 
De remarcat nu doar calitatea materialelor 
publ icate, dar și  cum arată  (vezi  s i te-ul 

T.R.



pentru literatură din China sau că Ban Ki-moon, fost 
secretar al ONU, mi-a trimis un poem pe care l-am 
publicat în „Destine Literare”. Trebuie să mai spun 
că, la Congresele Mondiale ale Poeţilor la care am 
participat, am întâlnit mulţi poeţi de pe diferite 
meridiane ale Planetei, mi-am făcut prieteni şi noi 
colaboratori la DL. 

Cât despre colaboratori de limbă română… am 
publicat academicieni (chiar și pe distinsul 
președinte al Academiei Române – Ioan Aurel 
Pop), scriitori români consacrați, scriitori mai puțin 
cunoscuți, debutanți etc., sute de oameni de cultură 
români din diaspora și din România.

R: Pentru a sublinia ceea ce tocmai ați spus, iată 
câteva dintre dezideratele revistei extrase, de 
altfel, chiar din acel prim număr din 2007: „Revista 
Destine încurajează şi sprijină prin publicare, 
eforturile, preocupările şi realizările în domeniul 
filozofiei, literaturii şi teologiei ale scriitorilor amatori 
şi profesionişti din diaspora română de pretu-
tindeni. Scriitori consacraţi, din Romania, pot figura 
ca invitaţi în paginile revistei. Publicăm de 
asemnea scriitori de alte naţionalităţi care 
promovează, prin operele lor, cultura română. 
Articolele publicate nu reprezintă consensul etic al 
revistei şi nici opiniile ei. Considerăm că toţi cei ce 
semnează în revistă exprimă puncte de vedere 
personale ce nu responsabilizează în niciun fel 
editorii şi revista. Urmărim ridicarea calităţii 
creaţiilor scriitorilor, încurajând utilizarea şi 
perpetuarea limbii române. Atunci când autorii 
români utilizează limba ţării de adopţie, promovând 
spiritualitatea, identitatea, deci cultura română, 
considerăm că aceştia îşi vor găsi locul în paginile 
revistei. Revista este trilingvă-română, franceză, 
engleză. În situaţii în care autorul redactează într-o 
altă limbă, putem publica cu conditia ca acesta să 
furnizeze varianta originală insoţită de traducerea 
acesteia în română, franceză sau engleză”.

R.: Ce ne puteți spune despre structura revistei sau 
fiecare redactor-șef pune în practică propriile idei? 

A.C.: Până nu demult, aveam regula Sancta 
simplicitas (Sfânta simplitate) – vorba lui Jan Hus… 
Materialele din revistă erau puse în ordine 
alfabetică, după numele de familie al autorului. În 
prezent, redactorii decid ordinea materialelor şi pun 
în practică şi alte idei. 

R.: În acest context, ce ne puteți spune despre 
propunerea de a include în revistă câteva pagini 
pentru copii? 

De asemenea, din câte am văzut, Interviurile rar 
au lipsit, dar mă gândeam la un interviu care să fie, 
pe cât posibil, imediat după editorial, astfel încât 
cele două (paginile pentru copii și interviul) să 
poată fi percepute ca semne distinctive ale 
revistei?

A.C.: Ideea cu includerea câtorva pagini pentru copii 
este grozavă. Am mai publicat poezii pentru copii, 
dar poate că au trecut neobservate de micii cititori. 
Să fie într-un ceas bun noua idee! Aşa vom atrage 
poate şi viitori poeţi. „Planeta are nevoie de poeţi, 
aşa cum are nevoie de doctori”, cum a spus vice-

www.destine-literare.com). Când a apărut ideea de 
a fi o revistă „internațională”, nu doar ca difuzare, 
dar și a colaboratorilor? 

A.C.: Vă mulţumesc de aprecieri – mă bucur, ştiindu-
vă foarte exigentă. Ideea unei reviste? Cum am mai 
zis – era o necesitate. Am discutat cu colegii – 
poetul George Filip a propus să numim revista 
„Destin”, eu am mai adăugat un „e” şi a devenit 
„Destine”, iar la numărul următor am adăugat 
„Literare” şi aşa a rămas – „Destine Literare”. Încă 
de la început – se poate vedea şi în primul număr – 
am căutat să comunicăm nu numai cu românii, 
„trăind în cercul nostru strâmt…”, ci şi cu alte culturi, 
în alte limbi, în special în franceză şi engleză. 
Revistele din România, erau prea multe şi destul de 
bune (unele chiar excelente!), dar aveau şi au un 
singur păcat – se adresează exclusiv românilor. Nu 
ştiu decât o singură excepţie – revista Contact 
internaţional, scoasă de distinsul academician, 
prof. univ. Dr. Liviu Pendefunda, scriitor de mare 
valoare şi un mare vizionar. Încă de la început, am 
urmărit ca aprox. 50% din conţinut să fie în alte limbi 
şi de câteva ori chiar am reuşit acest deziderat. 
Evident, colaboratorii din diferite ţări, contribuie 
direct sau indirect la răspândirea revistei în ţările 
lor. Cultura română este bogată (chiar dacă nu a 
avut şansa unor „promotori” precum Coelho sau 
Marquez pentru Brazilia, respectiv Columbia), dar 
limba română este minoră pe Planetă. Însă 
„îmbinând” mai multe limbi, devenim şi noi, românii, 
mai cunoscuţi şi mai apreciaţi pe mapamond. Aşa 
am gândit şi aşa gândesc. Spre deosebire de alte 
publicații care apar în diaspora, noi vrem să 
„circulăm” pe Planetă, să menţinem contacte cu cât 
mai multe culturi. Să vă dau un exemplu – căutați 
pe Internet „We Know the Way” (Noi știm calea) sau 
Opetaia Foa'i (același lucru, dar în l imbi 
polinesiene – samoan, tokelauan și Tuvaluan). 
Este un cântec, ajuns celebru, pentru faptul că lirica 
este în două limbi – una majoră (engleză) și alta, 
combinație de dialecte polinesiene. Oare dacă se 
cânta numai în „polineziană” sau română, ajungea 
să aibă peste 15 miliarde (nu milioane) de căutări 
pe Internet? Quod erat demonstrandum… 
Referitor la „calitatea materialeler publicate”, vreau 
să precizez că am mai făcut și unele compromisuri 
– am publicat și materiale sau poezii mai „slabe”, 
din anumite considerații, obligații, sentimente, 
încurajare debutanți etc. – nu vreau să intru în 
amănunte. Pentru a nu plana asupra dumnea-
voastră – doctor în filologie sau asupra 
academicianului prof. Dr. Liviu Pendefunda (ca 
redactori șefi), precum și asupra celorlalti distinși 
colegi din Colectivul de redacție că au acceptat să 
publice un autor controversat, propus și acceptat 
numai de unul dintre noi sau de o minoritate, 
propun un „cod” – adică să punem inițialele numelui 
celui care a introdus materialul în cauză, la sfârșitul 
acestuia. 

R: O idee foarte bună – așa vom face.
A.C.: Sunt mândru că am tradus şi publicat pentru 

prima dată în română un laureat al Premiului Nobel 
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Internațional (în care au vorbit regretații Fănuș 
Neagu și generalul dr. Vasile Cândea, renumit 
chirurg cardiolog (am aflat recent că a plecat spre 
Eternitate – Dumnezeu să-l aibă în pază!), precum 
și prof. univ. George Stanciu de la Catedra de fizică 
a Institutului Politehnic București și chiar 
cunoscutul actor – prieten Mihai Mălaimare), ing. 
Cătălin Stoichiță a aflat unde „respir” și m-a căutat. 
Eram prieteni de pe vremea când trăiam în R.S.R., 
unde am lucrat împreună la Catedra de fizică (eu 
eram colaborator extern și el încă student… genial, 
iar George Stanciu – șef de proiect) și am realizat 
primul microscop cu baleiaj laser din lume, pe care 
l-am și brevetat. Cu acest oltean deștept (Cătălin) 
am colaborat intens, am făcut o companie în 
Canada, aprobarea de utilizare în S.U.A. am 
obținut-o de la temuta și redutabila Food and Drug 
Administration (incredibilă realizare – sunt primul 
român care a obținut această aprobare numita 
510K pentru înaltă tehnologie – să mă laud puțin) și 
am vândut sistemul DXIS în Statele Unite și 
Canada, în premieră mondială. 

Și în prezent, mai sunt zeci, dacă nu sute de 
cabinete dentare în lume, în care există aparatul 
inventat de un român. Dar sper că nu m-am întins 
prea mult la… vorbă?

R.: Nicidecum. Când aflăm despre lucruri atât de 
interesante, care vorbesc despre ingeniozitatea și 
inteligența creierelor umane (și iată, acum, ca în 
multe alte cazuri, este vorba despre cele 
românești), niciodată nu este timp suficient. Cred 
eu. Cel puțin eu așa cred. 

Ar mai fi, totuși, o întrebare: Cine sunteți dvs., 
domnule Alexandru Cetățeanu?

A.C.: Un om foarte norocos. Dacă am reuşit să 
trăiesc în două societăţi „antagoniste”, să mă „nasc 
a doua oară” în Canada şi să mă adaptez bine, să 
prosper chiar în această lume nouă pentru mine, 
nu-i aşa că este mare noroc? Este drept că 
„norocul” ni-l facem pe jumătate singuri – nu a fost 
uşor să iau viaţa de la capăt, dar am luptat şi am 
reuşit. În plus, am reuşit să-mi ajut țara de origine, 
care… orice ar fi, îmi este dragă, o port în suflet. Nu 
mai sunt român ca mentalitate, mod de gândire, 
comportament, dar sunt român cu inima. Am avut 
posibilitatea să ajut România cu aparatură 
medicală de urgenţă în primii ani după căderea 
comunismului şi apoi, cu cartea mea de debut „Un 
român în Canada”. „Nu îmi da pește, învaţă-mă 
cum să-l prind” – cam aşa spun chinezii şi asta am 
încercat cu acea carte, care s-a bucurat de succes. 
În cărţile mele, în reportajele mele caut să dau 
„ascuţiri de minte”. Vreau să fac bine prin ce scriu, şi 
nu sunt niciodată mulţumit. Vreau să mă depăşesc 
pe mine, aşa cum doream când alergam 100 de 
metri pe stadioane. Cam aşa m-aş descrie „în 
câteva cuvinte”. 

R.: Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a răspunde 
întrebărilor mele și îmi doresc să edităm împreună 
alte și alte numere frumoase, interesante și 
valoroase ale Destinelor. Mai ales Literare.

preşedintele Indiei Shri Venkaiah Naidu, la cel de-al 
39- lea Congres Mondia l  a l  Poeţ i lo r  d in 
Bhubaneswar, Odisha, în 2019. Şi interviul după 
editorial este o idee bună – nici noi între noi, cei 
care trăim departe de țara unde ne-am născut, nu 
ne cunoaştem – este o obsesie a mea de multă 
vreme. Este şi motivul pentru care am scos la 
editura Destine Literare (fiindcă avem şi aşa ceva) 
acea carte de interviuri (co-autori Veronica Balaj şi 
Cristina Mihai-Balaj), numită inspirat „Balanța 
cuvintelor”.

R.: Mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă 
cu aceste propuneri. În ceea ce mă privește voi 
avea grijă să aducem întotdeauna în revistă doar 
materiale de calitate. Valoarea este singura 
contragreutate de pus pe talerele balanței. 

Întrebări ar mai fi multe, dar le păstrez pentru o 
altă ocazie. Așa cum sper ca, până atunci să 
găsesc și fotografia de la lansarea cărții „Un român 
în Canada”, din 1995, care mi-aș fi dorit să 
însoțească acest prim interviu din DL, cum îi 
spunem nu doar noi revistei. Totuși, pentru 
încheiere, ar mai fi un lucru care nu cred că trebuie 
ignorant. – în interviurile care v-au fost luate nu ați 
vorbit niciodată despre un lucru cu adevărat 
important. Prin urmare, vă rog să explicați ce este 
radiografia panoramică? Nu neapărat termenii 
tehnici, dar despre cum s-a creat acest concept. 
Din câte știu, sunteti persoana cea mai îndreptățită 
să vorbească despre… 

A.C.: Este adevărat şi este interesant de ştiut. Pe 
scurt, o radiografie panoramică este obţinută cu un 
aparat care se numeşte panoramic cu raze X (în 
engleză Panoramic Dental X-ray machine) sau, pe 
scurt, PAN. Se găsesc în primul rând în cabinetele 
dentare mai tehnice – aprox. 70 % din cabinete în 
SUA şi Canada sunt dotate cu asemenea 
echipament. Aceste aparate se ridică şi se coboară 
la nivelul sistemului maxilo-facial al pacientului, se 
învârt în jurul acestuia şi dau o imagine 2D 
„panoramică”. O astfel de radiografie, până nu 
demult, se făcea pe film radiologic, cam 12/30 cm. 
În Finlanda s-au dezvoltat primele aparate de acest 
gen, prin anii '60 și s-au extins foarte repede în 
lume, datorită necesităţii de a se vedea tot sistemul 
maxilo-facial – adică maxilarele [superior și inferior 
(mandibula)], toți dinții incluzând măselele „de 
minte” apărute sau încă ascunse, sinusurile, 
cavitatea nazală, articulația temporo-mandibulară 
(in engleză temporomandibular joint – TMJ – nici nu 
știu exact cum se numește în română) și alte părți 
anatomice ale capului și nasului. Dar, în anul 1995, 
prietenul meu Cătălin Stoichiță de la Paris (scăpat 
in extremis din România de mânia minerilor…) a 
dezvoltat primul captor digital din lume pentru 
aceste aparate, numit Direct X-ray Imaging System 
(DXIS)., care a eliminat filmul, developarea, 
camera întunecată, chimicale, timp pierdut, 
poluare etc. Pierdusem contactul cu el, însă după 
emisiunea despre cartea mea „Un român în 
Canada”, pe care ați realizat-o pentru TV România 
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Ion HAINEª

Cu ocazia împlinirii respectabilei vârste de 85 
de ani, urãm scriitorului profesor universitar dr. 

Ion Haineº viaþã lungã, sãnãtate ºi fericire, alãturi 
de cei dragi! Vã admirãm ºi vã iubim poemele! 

La mulþi ani!
Colectivul de redacþie.

POEZIA

Poezia- o taină,

o reamintire a Paradisului pierdut,

a obârșiei cerești,

a Logosului,

un catharsis, 

un mod de autocunoaștere, 

de ieșire din umbră,

o aspirație la esențial,

o esnță tare,

amețitoare,

o tensiune lirică

insuportabilă,

care, în clipele supreme, 

ar putea ucide.

LIMBA ROMÂNĂ, 

PAVĂZA MEA

Limba română mă apără,

la adăpostul ei mă simt întreg,

pot să respir, să visez, să zbor

numai în limba română,

pot să beau apa pură a izvoarelor,

să privesc uimit căderea zăpezilor,

cu fulgi mari, imaculați, 

care plutesc ca niște îngeri

peste ținuturi îndepărtate,

pot să gândesc, să iubesc

și să scriu,

numai în limba română,

care mă apără de invazii străine,

de invenții stâlcite, degradante,

păstându-și puritatea dintâi,

ca la o permanentă naștere.

PRIMUL ȚIPĂT

Primul țipăt, 

prima respirație,

prima palmă ca să intru în viață, 

așa am intrat, 

prima bucurie pentru mama, 

care, sleită de putere,

a simțit că renaște 

prin mine,

prin respirația mea,

apoi, am învățat să respir,

să sug, hulpav, laptele vieții, 

să fac exerciții de respirație,

să păstrez ritmul frenetic 

al inimii mele, 

așa cum fusese el comandat,

apopi, am avut și momente

mai grele, cu o respirație 

sacadată, anevoioasă, apăsătoare,

uneori, simțeam că-mi stă inima,

că nu mai pot respira,

dar am învîțat să respir,

să fac exerciții de respirație,

și, iată, respir, mă recreez,

mă reîmprospătez, trăiesc,

ca să nu-mi trădez 

primul țipăt, prima respirație,

bucuria de a fi. 



STAREA DE CĂLUGĂR

Lumea așa cum e m-a obosit

și m-am retras în singurătate,

devenind călugăr. Starea de călugăr

nu ține neapărat de credință,

ea înseamnă pentru mine

nevoia de libertate, de meditație, 

de raportare la Dumnezeu și la lume,

de raportare la mine.

Nevoia mea de singurătate 

este nevoia de limpezire,

de a nu confunda lumina cu întunericul,

ziua cu noaptea, viața cu moartea. 

Peștera în care m-am retras

e sufletul meu obosit

în care arde o candelă,

o lumină călăuzitare

care nu se stinge 

niciodată.

MĂ CHEAMĂ SATUL

Mă-ntorc acolo, în satul primordial,

acolo unde am văzut lumina zilei,

am sărutat botul cald al iezilor

nou născuți, am cules struguri

din bușteni încărcați ca niște ciorchini,

am băut mustul dulce-amar

al vinului proaspăt,, cu stropi

care-mi săreau în mustăți,

am învățat literele alfabetului,

am alergat pe câmpia bogată,

tăvălindu-mă-n lanurile aurii

ale grâului, am primit botezul 

apelor învolburate ale Dunării, 

acolo unde eram întreg,

eu însumi, 

azi sunt, vai, risipit, în direcții

necunoscute,

cu străzi ciudate, întotocheate, 

care nu duc nicăieri,

dar, iată, mă cheamă satul,

satul primordial,

din care, de fapt, n-au plecat

niciodată. 

ZĂPEZILE DE ALTĂDATĂ

Au rămas acolo, departe, 

ierburile copilăriei, 

heleșteul, peștii alunecoși,

potecile prietenoase, 

zarzării înfloriți, 

izvoarele cristaline,

zăpezile de altădată,

pe care le-am luat cu mine

intacte, definitiv,

averea aceasta nu se pierde niciodată

și ori de câte ori 

respir aerul îmbâcsit

al marelui oraș,

cu zăpezile lui murdare, 

cu decorurui false, artificiale, 

mă întorc acolo, departe,

de unde, de fapt, n-am plecat niciodată. 

TESTAMENT

Vă las Coloana Infinitului,

visele mele neterminate,

aripa zborului neîntrerupt,

sufletul meu zbuciumat,

dorurile, cuvintele nespuse, 

strugurii necopți, gutuile date-n pârg,

cântecul cocorilor dimineața, 

roua de pe trandafiri, 

boabele de grâu dospind în brazdă,

curgerea izvoarelor, 

mirarea căprioarelor, 

briza înmiresmată a mării, 

freamătul răcoros al pădurii,

puritatea muntelui, 

paginile nescrise

și alte și alte bogății,

care nu încap într-o pagină de carte,

vi le las vouă,

să le stăpâniți sănătoși

și să le păstrați cu sfințenie

pentru că ele sunt

averea mea cea mai mare,

acumulată prin ani,

prin secole și milenii. 
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Prof. Dr. ION HAINEȘ, 
despre Destine Literare

A apărut DESTINE LITERARE-LITERARY DESTINES, an XIII (Nr. 115-116), iulie – dec. 2019, revistă 
editată de ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din America de Nord), aflată la Un nou început, așa cum 
mărturisește poetul și ziaristul Alexandru Cetățeanu, noul ei fondator manager, Editor-șef, după avatarurile 
prin care a trecut în ultimul timp, când oameni în care a avut cea mai mare încredere l-au trădat, au trădat cauza 
pentru care a luptat toată viața.

Alexandru Cetățeanu povestește istoria nefericită a revistei, înființată de el însuși în anul 2007 și înscrisă în 
ACSR (Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, înființată în anul 2000 și înregistrată la 1 martie 2001), al 
cărei președinte era, lăsând în locul său un om mai tânăr, cu speranța că acesta va duce mai departe ștafeta. 
Din păcate, nu a fost așa. Dimpotrivă. (În ciuda sfaturilor prietenilor săi de a nu abandona, Alexandru 
Cetățeanu a continuat să creadă în gestul său generos, dar s-a înșelat – interesantă premoniție în email-urile 
de la scriitorul Corneliu Leu și prof. Dr. Anca Sîrghie, reproduse ad literam!). 

 Hotărât, el a înregistrat oficial o altă asociație, respectiv Asociația Scriitorilor Români din America de 
Nord (ASRAN) și a început un nou drum pentru revista Destine Literare, pe care i-l dorim cât mai fructuos. Și-
a luat colaboratori de prestigiu, precum Acad. Dr. Liviu Pendefunda, redactor-şef al revistei pentru România și 
Dr. Dana Opriță, redactor-șef pentru SUA. 

 Iată mesajul acestora pentru noul format al revistei: „Noi, cei care ne străduim să construim pentru sufletele 
voastre cazemate de frumos… să nu uitați că și ARTA face parte din viața noastră". O invitație caldă la lectură, 
cu convingerea că vom citi materiale de valoare. O invitație de a ne iubi țara unde ne-am născut, dar și țările 
unde ne aflăm acum, care ne-au oferit cu brațele deschise un nou acasă. (Dana Opriță), iar Liviu Pendefunda 
ne reamintește că „românii, indiferent unde i-ar duce destinul, nu-și pierd identitatea, cântându-și „dorul de 
plai", cel aflat „pe-o gură de rai". 

 Tematica revistei este foarte bogată și diversă, iar colaboratorii, personalități marcante de pe multe 
meridiane ale lumii, ne propun subiecte de mare interes din domeniul literaturii, al culturii și al științei. Ilustrațiile 
revistei, foarte modernă, cu imagini reale, ziaristice, dar și cu imagini artistice, care încântă ochiul, asigură o 
identitate inconfundabilă a Destinelor Literare. Destinul acestei reviste este unul benefic. Autoritatea și 
competența profesională a semnatarilor satisfac cele mai exigente cerințe. 

 Astfel, ni se oferă informații prețioase despre al 39-lea Congres Mondial al Poeților (World Congress of Poets 
– WCP), care, în 2019 a avut loc la Bhubaneswar, capitala unui stat bogat în artă, cultură și tradiții – Odisha, 
care a găzduit pentru a treia oară (1986 și 2007) acest prestigios eveniment cultural. Înființat în 1969, 
Congresul Internațional al Poeților este o organizație prestigioasă, cu mii de membri în toată lumea, cum ne 
asigură Dana Opriță. Obiectivul principal al Congresului este promovarea păcii și a confreriei întru poezie. 
Însuși primul ministru al statului este scriitor. Această ultimă ediție a marcat 50 de ani de la înființare și 150 de 
ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi, creatorul Indiei moderne. Tema Congresului: Compasiunea și 
înțelegerea față de cei slabi. Numărul participanților: peste 1000 poeți din India și alte 82 de țări. Sesiunile s-au 
desfăşurat în limbile engleză, spaniolă, chineză, hindi și limbile regionale din India. 

Alexandru Cetățeanu ne dă și el informații importante despre acest congres. Eroul acestui eveniment a fost 
reformatorul social prof. dr. Achyuta Samanta, membru în Parlamentul indian, promotor al păcii și fericirii în 
societate, conform filozofiei sale, rezumată în devizele Artei de a dărui: Trăiește pentru a dărui, dăruiește 
pentru a trăi. El a fost președintele celui de al 39-lea Congres Mondial al Poeților. Fiecare zi a Congresului a 
avut câte o deviză: Compassion Poetry (Poezia și Compasiunea), Înțelepciunea și Poezia, Călătorii prin 
Poezie, Poezia spirituală, Poezia de reflecție.

Aceasta a fost cea mai mare întâlnire de poeți din toate timpurile. Prezentarea lui Alexandru Cetățeanu este 
însoțită de numeroase fotografii document, de la fața locului, personalităţi reprezentative, statuia lui Gandhi, 
dansuri indiene specifice, temple, lansări de carte.

Alexandru Cetățeanu prezintă și Festivalul Internațional Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș 
(România), din perioada 9-16 iulie 2019. Organizatorii acestui eveniment: poeții Carolina Ilica și Dumitru M. 
Ion. Au participat peste 100 de poeți, academicieni, editori, traducători, artiști plastici, muzicieni, reprezentând 
31 de țări. Au fost recitate, citite peste 1000 de poezii, în limbile participanților și în limba română, în peste 200 



de microrecitaluri poetice individuale. Autorul prezintă pe larg, pe zile, desfășurarea evenimentului, 
demonstrând că și noi avem un motiv de mândrie, nu de amploarea Congresului Mondial al Poeților, dar de o 
deschidere internaţională relevantă. 

 Un capitol nou, Destine culturale, prezintă personalitatea lui Iacob Cazacu-Istrati, poet, ziarist, istoric, 
publicist comentator, scriitor basarabean din Canada, căruia Nicolae Dabija îi face un portret definitoriu, 
descriind poezia sa ca Poezia dorului și căruia Ion Segărceanu (Toronto) îi dedică o poezie – Gemene plaiuri 
de Prut. Urmează un ciclu de poezii de Iacob Cazacu-Istrati. 

 Prof. univ. dr. Rosemarie Haineș (România) publică un eseu despre Evoluția prin spiritualitate, 
demonstrând că între ştiinţă și spiritualitate nu există nicio sciziune. „Tot ceea ce există apare dintr-o sursă 
unică și infinit, creația în totalitatea ei fiind evoluție și nu cauzalitate". Autoarea face o trimitere la Mihai 
Eminescu, afirmând că „vizionarismul său este, de fapt, clar vedere și înțelegere superioară a lumii și Creației". 
„Cunoașterea ezoterică i-a permis explicarea fenomenelor social-politice ale vremii de la un nivel înalt al 
conștiinței ". „Puterea spirituală a unei colectivități, a unei culturi este fundamentul existenței acelei 
colectivități", spune autoarea. 

 Lucian Turcescu, profesor la Universitatea Concordia, Montreal, Canada, scrie Despre secularizare și 
rolul religiei „în chestiunile publice". 

 Eseuri foarte interesante semnează Nadejda Godoroja (fostă prof. universitar oncolog, implicată în 
prevenirea și detectarea precoce a cancerului), Cerasela Tofan (Canada), Despre libertatea cuvintelor, Ben 
Todică, Spectrul libertății, despre ce a luat cu el în Australia, Florentin Smarandache despre o călătorie în 
Columbia (Trebuie să reziști la irezistibil), Vasile Moiș despre Victor Orban Pașa de la Budapesta și 
atacurile acestuia la adresa României, Nicolae Bălașa Despre alegeri și despre tăiatul frunzelor la câini, 
Vasile Filip despre Cugetarea – omul în fața Sinelui, Vavila Popovici (Carolina de Nord) despre Filozofia, 
religia, știința și…Politica, Petru Solomonaru despre Pancromia Oglinzii, Grigore N. Lăcrița despre 
Lăcomia noastră cea de toate zilele din cauza căreia singuri „ne săpăm mormântul cu dinții mâncând", 
Dan Lupescu despre scriitorul,criticul și istoricul literar Marian Barbu, la împlinirea a 80 de ani de viață, Liviu 
Pendefunda despre poezia lui Iacob Isaac (Dincolo de rostiri), Monica L. Corleanca (USA) despre Cătălina 
Buzoianu, Tudor Nedelcea despre cartea Zenoviei Cârlugea – Tudor Arghezi. Dicționar esențial. Oamenii 
din viața lui, 2019, Jean-Yves Conrad – Voyage vers Dieuze, Adrian Grauenfels despre Revista Nautilus și 
eterul electric, Anca Sîrghie despre A privi lumea prin fereastra limbii engleze (un dialog cu anglistul 
Ștefan Stoenescu), Dana Opriță despre regizorul Alexandru Darie, Ada Stuparu – Consideraţii lirice despre 
poezia lui Dumitru Cristănuș, Ion Nălbitoru despre Evoluția Neutrosofică în Spirală sau Divinul este în 
Om de Florentin Smarandache și Andrușa R. Vătuiu, Galina Martea despre Creația artistică în 
„AREOPAGOS" de Veronica Balaj și Cristina Mihai, carte de interviuri despre scriitorii români contemporani 
din toată lumea, Milena Lițoiu (Toronto, Ontario) despre Dumitru Ichim-inovator al limbii și scriiturii 
poetice, Elena Eșanu Șerbănescu despre Carolina Ilica. 

 Fie și o sumară trecere în revistă a acestor teme și ne putem face o idee despre marea diversitate și bogăție 
de idei a revistei DESTINE LITERARE, o adevărată carte de 360 de pagini!

 Dar volumul acesta mai cuprinde și poezii din India, Peru, China, Turcia, România, Republica Moldova, 
Canada, dar și aforisme (Daniela E. Bogdan). Cei care vor citi revista vor înțelege o dată în plus rolul poeziei în 
unirea spiritelor și în descoperirea frumuseții, a emoției estetice.

 Nu întâmplător, ultimul text al revistei, semnat de directorul ei fondator Alexandru Cetățeanu, După treizeci 
de ani!, este o urare adresată României de a scăpa de mentalitățile comuniste și de a prospera în așa fel „încât 
românii plecați prin lume în căutare de viață mai bună să se întoarcă masiv de unde au plecat", pentru că 
„nicăieri nu-i mai bine decât acasă". După ce evocă momentul decembrie 1989 (trăit până în 28 decembrie 
1989 în Canada și apoi în România, unde a venit să ajute spitalele, pline cu răniți), Alexandru Cetățeanu ne 
urează ca România să intre în normalitate. 

 Așa să ne ajute Dumnezeu!
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Daniel CORBU

Cititorul 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”, tradiția 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 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, soterie, 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



Menachem M. FALEK
Israel

Tată 

Tata
Mi-a apărut deodată în faţă
Cu un surâs real
Gras, butucănos, cu mâini de măcelar
Spunând cuvinte blânde, abia le auzeam
Încurajând un timp lipsit de încurajare.
Împrăştiind o-nţelepciune simplă.
Era unul din cei pe care nu-i găseşti în cărţi
(Pentru că el nu a ştiut cum să citească)
„Nu ascultaţi cuvintele
Ci doar pe cel care le spune.”

Apoi, a dispărut prin ziduri
N-am apucat nici să îl rog să şadă
Nici ca să-i dau…
Ce?
Ce poţi să-i dai unui om mort?
Dorinţe?
Vorbe?

Inel şi cravată 

Inelul era de aur
Cum fuseseră zilele mele cu tine
Literele numelui tău se-mpletesc între ele
Pe un fundal negru.
Mi-l potrivesc pe deget, şi-mi alunecă – 
Să nu-l pierd, să nu-l pierd.
Astăzi, adăugat unor chei
Între palma Hamsa deschisă, antidotul pentru deochi
Şi un pumn strâns s-aducă noroc
Amuletele mele: Inelul, inutil
(Patru grame în plus la greutatea legăturii de chei)
Mă însoţeşte la fiecare uşă.

După uşa de la dormitor se află
Cravatele
E una cu dungi azurii şi turcoaz
Romburi şi diagonale.
A fost odată legată.
Ţi-ai potrivit-o într-o zi la gât
Când m-ai condus la altar.

Un an şi jumătate mai târziu
Te conduceam eu
În ziua în care-ai lăsat în urmă amintirile din lagăre
Despre care nu spuseseşi mult.

Greu, un inel pe-o legătură de chei
O cravată rămasă orfană
Albastră, ne deznodată.
Şi tu nu mai eşti.

Măcelar de cuvinte

Măcelar mi-a fost tata
Măcelar de carne
De oase şi musculaturi
Măcelar de duminică, luni şi vineri
Măcelar de peşti, păsări şi oi
Şi cu greu le punea mâna la gât.

Dimineaţa se trezea înaintea răsăritului
Şuşotea cuvinte necunoscute
Sub tallit sacru
Grăbindu-se la lucru să pregătească mâncarea
Pentru boieri, pribegi şi săraci de stradă.
Că toţi au fost creaţi în chipul domnului.

Seara şedea în fotoliu
Cu ochii în ecranul ideilor dense
Privea cum fluidul roşu al vieţii curgea
Se uita în sus să-şi găsească domnul
De care s-a despărţit dimineaţa cu speranţe.
Răspuns de sus nu primea.

Măcelar de cuvinte m-au numit o dată
Le aranjez pe masă, le tai, le pun împreună
Le prăjesc, le adaug condimente şi mirodenii, le gust
Niciodată nu sunt destul de mulţumit
Şi încep din nou.

Înainte cu ani de zile, un măcelar îmi hrănea corpul,
Umeri laţi, degete noduroase
Aştepta până la sfârşitul mesei
Până la saturat, până la încărcarea puterilor
Pentru ziua următoare.

Ziua a venit
Acum eu stau lângă piatra de marmură
Şi cu cuvinte tăiate, ca să le înţeleagă,
Îi povestesc despre viaţă:
Timpuri schimbate,
Mode noi şi sunete şi culori şi miresme diferite.
Îl aud şuşotind numai în urechile mele
Că ar prefera să taie carne de oaie
Pentru că inima e prea mică să cuprindă atâtea 
cuvinte.



Casă

Femeia are nevoie de casă
Ca să aranjeze în ea camere pentru musafiri
Şi acolo să primească complimente.

Femeia are nevoie de casă
Ca să îngrijească în ea o bucătărie
Ca în ea să poată să coacă planurile.

Femeia are nevoie de casă
Ca să umple camerele cu copii
Acolo va păzi amintirile
Uterului ei
Şi împlinirea câtorva minute de fericire.

Femeia are nevoie de casă
Ca să fie în ea dormitoare
Şi în ele să viseze despre fericirea dorită
Cavaler pe cal alb
Şi apoi să îngroape visurile cu apariţia dimineţii.

Femeia are nevoie de casă
Ca să aibă o curte verde
Mai verde ca a vecinilor
Pentru că ziua ei e ocupată
Orele fug
Şi nu-i rămâne timp de odihnă

Femeia are nevoie de casă
Ca să fie în ea loc pentru îmbătrânire
Şi să poată povesti că a avut o casă
Ce nu a fost plină după voinţa ei.

Bărbatul are nevoie de casă
Ca la sfârşitul zilei de lucru
Să găsească în ea un salon
În el două pătrate de plasmă formidabile
Care zâmbesc spre el.
E preferabil să fie şi un dormitor şi o pernă
Pe ea îşi pune speranţele.

Bărbatul are nevoie de casă
Ca în spatele uşii
Să găsească în ea o femeie.

Cartea terestră a figurilor înaripate

Poate fi ca îngerii de pe marginile cerului
Se îmbrăţişează mult?
Se îmbrăţişează vreodată?
La şcoala lor au învăţat despre iubire?

Săruturile lor sunt mai dulci ca mierea?
Sau acolo nu se cunoaşte acest produs
Că nu îndulceşte nopţile leneşilor.

La fel şi preţul.

O mână de fasole şi mazăre 

Ţiganca ţine mâna întinsă
Să primească câteva boabe de fasole
Şi dacă s-o putea
Şi trei de mazăre.

Poartă o cămaşă încropită din petice
Pe sub ea altă rochie,
Bijuterii de argint ieftine
Şi-un ton de jeluială
Au fost de-ajuns.

Trei prunci,
Care n-au nici trei ani, zicea ea,
Le trebuie mâncare
Şi lapte,
Şi vacile, nu mai au nimic în uger,
Nici vacile vecinilor nu mai au.

Ovreica şedea în căscioara ei
Din margine de oraş
Alegea fasoalele şi mazărea de teci,
Întinse mâna să-i dea ţigăncii
Boabele cerute.
Îi mai dădu încă şi o sticlă cu lapte.

Apoi şi-a scos şorţul.
A-nchis uşa-n urma ei
Şi s-a dus la piaţă
Să cumpere fasole şi mazăre
Să aibă ce găti la sfârşitul săptămânii
Pentru singurul ei copil.
Spera ca ţiganca n-o să-i intre în casă pe furiş
Ca apoi să i se lipească de mâini vreo sculă veche
Sau vreun pled de copil
Sau vreo rochie cu care să-şi poată da gata ţiganul
Care mâna calul costeliv de la o căruţă.

Spera că ţiganca n-o să-i fure băiatului ei tabla
şi piesele de şah
Cu o zi înaintea campionatului şcolar.

Oameni împăiaţi

Oameni împăiaţi expuşi în vitrine
Ei zâmbesc
Cuvintele de pe buzele lor sunt pentru mine
Şi eu le pricep.
Limba mea e chiar limba lor.

Deşi prin faţa mea se perindă oameni
Ei nu văd decât o cămaşă frumoasă
Încheiată corect la toţi nasturii
Părul de pe piept e bine ascuns
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Şi eu.

Mărfuri

Te-am cumpărat
Şi tu m-ai cumpărat pe mine
Iar amândoi am cumpărat un fier de călcat.

Aburii lui îşi fluierau cântecul de la distanţă
Voind să acopere trupul nostru obosit.

Fierul de călcat încerca să netezească
Zbârciturile anilor noştri.

Am rămas
Numai cu certificatul de garanţie.

Care oricum va avea loc în
Alta fază într-un punct neprevăzut de pe
Axa timpului
La o adresă întâmplătoare sau nedefinită.

Unul după altul, altul
După altul.

Singuri

Singuri păşim în drumurile noastre
Pe acelaşi pavaj
În aceeaşi direcţie
Nu împreună.

Uneori, la marginea ochiului
Ne vedem unul pe altul
Uneori trecem
Unul prin altul
Şi nu ne întâlnim.

Trec ani până înţelegem
Ani până la convenire
Şi până atunci
Ne-am obişnuit
Să spunem:
Acesta lângă acesta
Acesta cu acesta
Pe acelaşi pavaj
Împreună.

Singuri mergem în drumurile noastre
Şi acel care spune că a înţeles
Şi chiar şi acel care spune:
Eu am ştiut
Toţi mint.

Oare în vârful cerului, acolo între nori,
există un copilaş cu arc şi săgeţi
şi el ştie să ţintească
în inimile figurilor cu aripi.
Câteodată să atingă centrul emoţional
care le-a fost dat de Domn.

Oare acolo, sus, peste crengi
Aproape nevăzute
Plutesc într-un dans de salon
În faţa îngeriţelor cu gât alb
Buze ciclamen la preţ de vânzare
Rochii togă cu clivaj
Şi inima care aşteaptă să fie mângâiată cu căldură
Îmbrăţişare sugrumătoare
Pe timp nedeterminat, 
Care nu se sfârşeşte niciodată.

Oare şi îngerii cu aripi imaculate
Vor să-şi ia şansa beţiei de dragoste
ca la sfârşit să cunoască şi
Perechea sa -
Emoţia numită:
Durere.

Unul după altul

Înaintează două siluete
Una după alta
Sufletele nu sunt cu ele.
Le urmează
La oarece distanţă
Grijulii să nu depăşească hotare interzise.

Cuvinte emise în aer
Legănându-se în vânt
Căi paralele
A lui pe partea stângă a drumului
A ei pe dreapta
Priveau în briza uşoară
Căutau o balustradă de care să se sprijine.

Un sentiment al miniaturalului
Rostogolirea din Alfalfa
Atenţie mare, să nu cazi în pârâu
Mâinile întinse, ca să prinzi
Umbra ce înaintează
Fără un suflet în ea.
Un cuplu tânăr care a cam terminat acum cu
Un conflict periodic
Se mişca pas cu pas
Cu o apatie înnăscută
Vorbind
Fiecare pentru sine
Pregătind explicaţii
Pentru următoarea întâlnire
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Dragoste în umbra tufei

În această zi el a văzut dragostea.
Sub o tufă în grădina publică
Pe o pătură aruncată pe pământ.

Picioare îmbrăţişate, cap pe umăr
Aripi strânse.
Au trimis spre el o privire indiferentă.
Cu răbdare până la plecarea lui.
Nu se gândesc prea mult
La legea modestiei,
Nu se interesează ce gândeşte publicul.
Numai dorinţa şi înţelegerea este în ochii lor verzi
Numai mângâierea.

În această zi el a văzut dragoste
Ca la pisici
Îmbrăţişare fără margini
Fără condiţii
Trăit numai momentul local, nesfârşit
Şi iertarea publicului nechemat.

La noapte, da, la noapte
Ei o să poată să-şi deschidă aripile şi să zboare,
În timp ce publicul nechemat o să-şi caute propriile 
aripi
Fără să poată să se despartă de pământul cunoscut.

Pe drum

L-am văzut pe Mesia în drum
De la Latrun la Ierusalim
purta cămaşă lungă albă
O barbă despărţită-n două de vânt, acoperindu-i 
gâtul
Pe cap turban
Ochi stinşi.

L-am văzut pe Mesia în drumul lui
târându-şi picioarele, ne cedând plictiselii
ajutându-se de-un baston sculptat, făcut din lemn
Capul semăna cu un leu
Urechile aşteptau un semn.

L-am văzut lângă Ierusalim
Cu chipul îndreptat către porţile oraşului
concentrare a minţii, gură închisă.
Ochii i se întredeschid
În aşteptarea răspunsului.

L-am văzut pe Mesia
Sucindu-şi capul, uitându-se în sus în toate părţile
privind la oameni
Făcând o mişcare nedorită cu mâna
Privind în urmă
Îngăduind ochilor lui să se stingă din nou
Întorcându-se în casa-i ca o grotă
Ascuns de muritori.

Poate că nu are încă destule fire cărunte în barbă.



Dan LUPESCUEcouri emanenteR

Ilarie Hinoveanu s-a născut în ziua de 27 septembrie 1934 la 
Vânjuleț (Mehedinți – Piemontul Getic), în proximitatea dealului 
Stârmina – cu vestita-i podgorie – și a cinci păduri seculare. Casa 
părinților săi, Constantin și Anica, privea, peste umărul drept, 
conacul vestitului boier luminat Theodor Costescu (1864-1939), 
care a re-întemeiat comuna, în primele decenii ale secolului XX, 
după model occidental, înființând instituții absolut obligatorii 
(școli primare și gimnaziu, grădiniță de copii, școală de arte și 
meserii, școală de covoare, școală de menaj), împroprietărind 
câteva sute de țărani, creând un parc natural, la inaugurarea 
căruia a participat însuși regele, Carol II. Theodor Costescu a 
creionat, în Vânjuleț, o rețea stradală funcțională, a înființat cea 
mai mare fanfară țărănească din Oltenia și o alta de elevi, 
conduse de un dirijor adus special din Cehia, pe care l-a numit 
titular al orelor de muzică din unitățile de învățământ ale locului.

Standardul european al comunei este atestat și de 
performanța aproape incredibilă că, în anii 1930-1938, trei fii ai Vânjulețului, Gheorghe Roiban, Ion Molea și 
Dumitru Hinoveanu, publicau volumele: Inscripții pe patul armei, Funigei, Luminișuri în somn, Azur 
pentru plopul cu îngeri. Volumul de poezii Funigei, al lui Ion Molea, era însoțit (… escortat) de o epistolă de 
recomandare semnată de poetul Octavian Goga, prim-ministrul României din acele timpuri. Ultimele două cărți 
menționate mai sus erau semnate de unchiul lui Ilarie: învățătorul Dumitru Hinoveanu.

În plin război mondial, copilul Ilarie Hinoveanu străbate, cu temeritate, anii școlii primare (1941-1945), la 
Vânjuleț, avându-l ca mentor pe unchiul său, care-i recita poeme de Mihai Eminescu și Al. Macedonski, dar și 
din poeții transilvăneni interbelici: Lucian Blaga, Aron Cotruș, V. Copilu Cheatră. Chemarea pentru tărâmul de 
vis al scrisului este probată și de faptul că, încă din anii pubertății, Ilarie Hinoveanu ține (vremelnic) un jurnal 
intim, în care exersa cu frenezie alutană.

Prof. dr. Tudor Nedelcea menționează, în Cronologia întocmită în anul 2009, că – din 1945 până în 1948 – 
Ilarie Hinoveanu a fost elev al Gimnaziului unic din Vânjuleț, unde a exersat sculptura în lemn, a făcut parte din 
corul școlii și, ulterior, al comunei – „cu care, în 1950, în finala unui concurs național, va cânta pe scena 
Ateneului Român din București”.

Dintre profesorii de prestigiu pe care îi are la Liceul „Traian” din Turnu-Severin (1948-1952), îl amintim doar 
pe criticul literar și prozatorul Constantin D. Ionescu, „prețuit de Tudor Vianu și prezent cu o anume regularitate 
în cercul lui Ion Pillat, Camil Petrescu, Ion Minulescu și Cezar Petrescu” (cf Tudor Nedelcea). Ca licean, Ilarie 
Hinoveanu frecventează celebra Bibliotecă „I. G. Bibicescu” și cenaclul literar al urbei. La vârsta de numai 16 
ani, în 1950, Ilarie Hinoveanu bate, cu sfioșenie, dar încrezător și decis, la porțile redacției cotidianului local, 
Drumul socialismului, care-i și publică cele dintâi versuri, dându-i astfel aripi pentru împliniri viitoare.

În anii 1952-1957 este student al Politehnicii din București, colaborează la hebdomadarul acesteia, câștigă 
cel dintâi premiu – la un concurs literar studențesc –, ia parte la reuniunile cenaclului tineretului din Capitală. Ca 
proaspăt inginer mecanic, cu evidente virtuți de profesionist al scrisului, este repartizat la Direcția Generală a 
Presei și Tipăriturilor – București, unde citește, analizează și dă BT (bun de tipar) articolelor și studiilor din 
domeniul tehnicii, tehnologiei și științei. Pleacă din Capitală prin demisie, se stabilește în Craiova, este încadrat 
inginer la Centrul de Metrologie (1959-1962), apoi la Întreprinderea de Mașini Agricole (1962-1964). 
Concomitent, organizează și conduce cenaclurile literare „Traian Demetrescu”, „Tudor Arghezi”, „Oltenia 
Literară”. Colaborează la cotidianul regional „Înainte”. Editează antologia Oltenia literară, împreună cu Ion 
Rusu-Șirianu.



La vârsta de 25 de ani, în 1959, Ilarie Hinoveanu este girat de Mihu Dragomir, care, la rubrica „Steaua fără 
nume”, îi publică, în revista Luceafărul, săptămânal al Uniunii Scriitorilor, grupajul de poeme Oltenia. Un an 
mai târziu, debutează editorial cu placheta de versuri Cântec tânăr, editată de Casa Regională a Creației 
Populare din Craiova. În proximitatea lui Nichita Stănescu, A.I. Zăinescu, Corneliu Sturzu –, Ilarie Hinoveanu 
se numără printre laureații concursului național al tinerilor poeți.

În august 1964, este recrutat de Ilie Purcaru (redactor șef) printre fondatorii seriei a doua a Revistei de cultură 
Ramuri, alături de Paul Anghel, Haralambie Grămescu, Ion Caraion, Ștefan Bănulescu, Petre Dragu, Benedict 
Gănescu. Secretar general de redacție al Revistei Ramuri, în primii patru ani de apariție ai seriei noi, iar alți 
patru (1968-1972, sub directoratul lui Al. Piru) – redactor șef adjunct. Colaborează la toate revistele de cultură 
regionale (reînființate în 1964-1965) și naționale, fiind prezent cu versuri într-o multitudine de antologii. 
Numeroase recenzii stârnește volumul său de versuri Cocorul din unghi, publicat în 1967 de Editura pentru 
Literatură, în colecția Luceafărul, aproape simultan cu volumele similare ale lui Mircea Ciobanu (Imnuri 
pentru nesomnul cuvintelor), Ion Pop, (Propunere pentru o fântână), Dumitran Frunză (Viața în lucruri).

La propunerile lui Al. Piru, Mihnea Gheorghiu și Șerban Cioculescu –, devine, în toamna anului 1972, director 
al Editurii „Scrisul Românesc” din Craiova (reîntemeiată după un sfert de secol), funcție pe care o deține până 
în 1990. Rămâne în anale drept cel mai longeviv director al acesteia, răstimp de 18 ani, cu un număr record de 
volume publicate – peste 800! –, cu câteva sute de autori exclusiv din Oltenia ori legați, ca spirit și loc de 
desfășurare a activității lor creatoare, de această Provincia Magna din România. Numeroase cărți de știință și 
tehnică, de istorie, arheologie și filozofie, scrise mai ales de universitari craioveni, văd lumina tiparului aici, 
alături de cele de beletristică, hermeneutică, critică și istorie literară. 

În 1978, alături de Marin Sorescu, înființează Asociația din Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Vreme 
de mai bine de un deceniu și jumătate este secretar al acestei asociații. Din primăvara anului 1981 va fi 
membru asociat al Senatului Universității din Craiova. Din 1990 până în 1994 (la pensionare), este directorul 
nou înființatei Edituri „Literatorul” din Bănie.

Laureat al Academiei Române în 2004, când președintele forumului științific suprem, Eugen Simion, îi 
înmânează Premiul Național „Marin Sorescu”, pentru cartea-document Marin Sorescu – laserul vagului sau 
arta care doare (Ed. ALMA, Craiova).

Contribuie decisiv – împreună cu Nicolae Marinescu și Constantin M. Popa – la reapariția, în 1998, a celei 
mai vechi Revistei din această zonă: Mozaikul, înființată de Constantin Lecca în același an cu celebrele 
Gazeta de Transilvania ori Foaie pentru minte, inimă și literatură, adică în 1838, cu un deceniu înaintea 
anului revoluțiilor pașoptiste din Europa.

Din noiembrie 2001 până la deces, în toamna anului 2013, a fost membru în colegiul de redacție și 
colaborator permanent al seriei noi a Revistei enciclopedice LAMURA. 

În afara volumelor menționate până aici, Ilarie Hinoveanu a mai publicat:
· Convorbiri cu… (Ștefan Augustin Doinaș, Tudor Gheorghe, Mihnea 

Gheorghiu, Ion Grecea, Elena Iordache-Streinu, Ion Sofia Manolescu, 
Romul Munteanu, V. G. Paleolog, Adrian Păunescu, Amza Pellea, Ilie 
Purcaru, D. R. Popescu, Marin Sorescu, Zaharia Stancu, Virgil Teodorescu), 
Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1974;

· Vânt de vis (versuri), Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1977;
· Călăreț stingher (poeme), Ed. „Cartea Românească” București, 1984;
· Constelații de lut (poezii), Ed. „Eminescu”, București, 1987;
· Bolta cuvintelor (poeme), Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 1994;
· Vise rebele (poeme de meditație filosofică și satire virulente), Editura 

„Literatorul”, Craiova, 1999;
· Comoara de la Ostroveni și „brâncușii” Craiovei (eseuri), Ed. AIUS, 

Craiova, 2002;
· Terori sfidate (versuri), prefața de Constantin M. Popa, Ed. M. J. M., 2003;
· Din lumea umbrelor, colecția „Memoria Craiovei”, Ed. „Scrisul Românesc”, 

Craiova, 2003; eseuri despre Tudor Arghezi, V.G. Paleolog, Ștefan 
Odobleja, Ion D. Sîrbu, Amza Pellea, Nichita Stănescu, Marin Sorescu; 
prefața de acad. D.R. Popescu;

· Ștefan Odobleja – între „aventura științifică” și patimile glorificării, prefața de acad. Alexandru Surdu; 
Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 2003;

· Vămile rostirii, versuri, antologie de autor, prefața Mircea Tomuș, Ed. M.J.M., Craiova, 2004;
· V.G. Paleolog – legământul cu Demiurgul, Ed. ALMA, Craiova, 2005;
· Marin Sorescu – triumfător la judecata de apoi, carte-document, Ed. ALMA, Craiova, 2006;
· Lespezi de comori de la nemuritori, carte-document, eseuri despre Constantin Brâncuși, Tudor Arghezi, 

Lucian Blaga, V.G. Paleolog, C.S. Nicolăescu-Plopșor, Petre Pandrea, Marin Sorescu, Radu Voinea, 
Mihnea Gheorghiu, Gheorghe Popilian, Ed. ALMA, Craiova, 2008.
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· Cugetări, cugetători, exegeți și creatori iluștri, Ed. ALMA, Craiova, 2010;
· Esențe, eminențe, excelențe, existențe… Ed. ALMA, Craiova, 2011;
· Tiparnițe craiovene sub dictaturi, Ed. ALMA, Craiova, 2012;
· Viața lui Dumitru Hinoveanu. Azur pentru plopul cu îngeri, Ed. ALMA, Craiova, 2013.
Despre cărțile lui Ilarie Hinoveanu au scris, favorabil sau de-a dreptul elogios, opt academicieni: Șerban 

Cioculescu, Mihnea Gheorghiu, Al. Piru, Marin Sorescu, Nestor Vornicescu, Al. Surdu, Ștefan Augustin 
Doinaș, Dumitru Radu Popescu; zece doctori în științe filologie: Ovidiu Ghidirmic, Mircea Tomuș, Marian 
Barbu, Pompiliu Marcea, Florea Firan, Serafim Duicu, Marin Beșteliu, Constantin M. Popa, Artur Silvestri, 
Marian Vasile; și aproape 30 de cronicari și critici literari, eseiști, confrați și publiciști, de la Vasile 
Nicolescu, Mihai Negulescu, Teodor Crișan, Virgil Carianopol, Andrei Apolzan (bănuim, pseudonim din 
frageda-i tinerețe al acad. de mai târziu Nicolae Manolescu), E. M. (Emil Manu), Constantin Crișan, Dan 
Rotaru, Ilie Purcaru, Marian Popa, până la Aureliu Goci, Mircea Moisa, Constantin Barbu, Florea Miu, Dan 
Lupescu, Gabriel Bratu, Al. Firescu, Dumitru Udrea, Constantin Preda, Adina Andrițoiu, Nicolae Marinescu, 
Janet Nică, Ion Șerban Drincea, Al. Manda, Gheorghe Boaghe, Petre Pascu.

Avanpremieră la antologia O sută una de poezii, 
Ed. Academiei Române, 2020

În al șaptelea an de la nașterea în cer a lui Ilarie Hinoveanu, găsim de cuviință să-i alcătuim – în redutabila 
Editură a Academiei Române – acest volum antologic, al 51-lea din colecția O sută și una de poezii. 

Le-am ales și le-am ordonat cronologic, adică respectând șirul celor opt volume publicate de Ilarie 
Hinoveanu din 1967, de la Cocorul din unghi (debut editorial, la nivel național, în volum de sine stătător, 
însumând 100 de pagini) până în 2004, la substanțiala și severa selecție de autor Vămile rostirii (300 pag.). 

După ce am citit atent majoritatea volumelor de poezie și prima sa antologie de autor – însemnând poemele 
care, la o primă selecție, ar putea alcătui noua noastră structură –, Dumnezeu ne-a luminat, trimițându-ne două 
impulsuri: 1. să stabilim numărul poemelor evidențiate, de-a lungul deceniilor, de criticii literari, cronicarii și 
recenzenții creațiilor lirice ale lui Ilarie Hinoveanu; 2. să verificăm câte și-a ales autorul însuși în cea din urmă 
antologie antumă: Vămile rostirii, din 2004, prefațată de universitarul sibian Mircea Tomuș, făurarul revistei 
ardelenești de cultură care poartă chiar numele acestei magnifice părți de țară și de spirit a neamului românesc 
– Transilvania.

Criticii literari reliefaseră 135 de poeme, în timp ce autorul își alesese 195 de poezii, câteva de mare 
întindere, veritabile poezii „în trepte”, dacă nu de-a dreptul cu virtuți de cicluri lirice de sine stătătoare. Acestora 
li se adăugau – într-o selecție primară, a noastră – alte 18-22 de poeme. Așadar, eram nevoit să mă opresc la 
mai puțin de jumătate dintre cele circa 213-218… Am reluat lectura. Exacerbând furcile caudine ale exigenței, 
am păstrat 105. În cele din urmă, m-am decis la 101 + 1 poeme… 

Este imperioasă constatarea conform căreia responsabilitatea și conștiința critică ale lui Ilarie Hinoveanu au 
funcționat, încă din tinerețe, la parametri maximali. Volumele sale sunt atât de unitare încât misiunea 
antologatorului este cât se poate de dificilă. Într-o primă fază poți fi tentat să alegi minimum 77-88 la sută dintre 
creațiile incluse în sumarul celor opt volume. În această realitate – a autoexigenței foarte înalte – se regăsesc 
reflexele de profil câștigate de protagonist în cei doi ani cât a lucrat, umăr la umăr cu Vasile Nicolescu, la 
Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor – București, dintre ale cărei chingi a avut flerul să se smulgă rapid de 
aici, la numai doi ani de la repartiția guvernamentală.

Este de la sine înțeles că, asemenea oricărei alte antologii, și selecția O sută una de poezii, din universul liric 
al lui Ilarie Hinoveanu, rămâne, fatalmente, una subiectivă (din vina antologatorului, evident, adică a mea). 
Conștientizând acest risc ineluctabil, m-am străduit din răsputeri să înscriu opțiunile mele în fruntariile unui 
adevărat act critic fundamental, care implică, obligatoriu, judecăți de valoare, ținând cont exclusiv de 
autonomia esteticului.

Respectând ancestrala regulă „de trei”, care se regăsește în tot și în toate am conceput acest volum 
în/ din trei secvențe distincte și lămuritoare/ edificatoare: Nota bio-bibliografică, antologia propriu-zisă, 
căreia i-am pus titlul Cavalerul trac străfulgeră vremuirile, respectiv, Repere critice.

În escorta acestora, am plasat – ca ante-mergător, preludiu, predoslovie, cuvânt înainte, prefață – 
Săptămâna cu o mie și una de nopți, tableta-poveste cu irizări biblice, scrisă, cu empatie fraternă, dar și cu 
evidentă rigoare shakespeareană, de Dumitru Radu Popescu.

În ariergardă, ne-am permis „obrăznicia” filială de a posta, tot într-o succesiune de trei secvențe, o posibilă 
postfață, cu virtuți, sperăm, de epilog deschis – așa după cum ne-am priceput mai bine, la momentul finalizării 
prezentei antologii.

1 – 7 Ianuarie 2020
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Poem

Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi

şi ţi-aş săruta talpa piciorului,

nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,

de teamă să nu-mi striveşti sărutul?…

T.R.

Field in Spring 

Green rings around the eyes, this grass in vibrant motion
arcs tenderly about you, at a distance-

you summon it, then fling it round, broken
by your laugh of youth and innocence.

Stretched under you, this curling dome of grass
would sound its voices in the gravel-

but you are unaware – and now you pass
through foreign stars, a fool.

Nichita Stãnescu

ATENȚIONARE – „navigând” pe apele internet-ului, am găsit acest website, foarte darnic în ce își propune.

Cultural information about Romania – poetry, music, humor, theatre, banknotes, passports
Radu Narcis Velicescu © 1994-2020

Cum cel care a avut ideea este, se pare, din câte am putut să aflu după alte navigări e același internet, un 
inginer plin de succes, dar care nu a considerat ca necesar să treacă sub fiecare poem numele traducătorilor.

Prin urmare, având de ales între a nu publica deloc și a o face cu această mențiune, am ales să nu privăm 
cititorii (mai ales cei vorbitori de altă limbă decât româna). În speranța că vom putea afla de unde au fost luate 
traducerile, mulțumindu-le celor care s-au dăruit să le realizeze, dar și celui care a creat acest website, vă invit 
să vă bucurați inima cu versuri de excepție.

La poésie 

La poésie est l'oeil qui pleure 
Elle est l'épaule qui pleure, 
l'oeil de l'épaule qui pleure. 
Elle est la main qui pleure 
l'oeil de la main qui pleure.
Elle est la plante du pied qui pleure 
l'oeil du talon qui pleure. 
Ô, vous, amis 
la poésie n'est pas la larme 
elle est les pleurs mêmes 
les pleurs d'un oeil noninventé 
la larme de l'oeil 
de celui qui doit être beau 
de celui qui doit être heureux.



Traian VASILCÃU
Republica Moldova

Noi nu semănăm cu el

Noi nu semănăm cu el.
Suntem rîvnitori de slava necreștinească.
Suntem nemiloși, hrăpăreți și zavistnici.
Noi nu vom refuza niciodată un ordin regal.
Noi trădăm orice și pe oricine
Numai să fim rebotezați: academicieni
Și doctori în toate științele lumii de iarbă.
Nouă ne place să dăm zilnic mîna cu busturile 
noastre,
Instalate în școlile care ne glorifică numele, 
În timp ce Dumnezeu ne mai suportă pe pămînt.
Noi nu semănăm cu el.
Suntem neiubitori de aproapele,
Răspundem obligatoriu la ură cu o SupraUră,
Răspundem obligatoriu la o clevetire cu o Răstignire,
La o dojană – c-o Rană,
La un păcat – cu o Ploaie de Pietre fără sfîrșit.
Noi nu semănăm cu el.
Suntem Siluitorii Limbii Române,
Vorbind-o fără măsură și noimă,
Îmbrăcînd-o în haine de împrumut, 
Pe ea, ce ne este Împărăteasă, nu slugă!
Fugim de suferință 

Scurtă prezentare
Născut la 2 aprilie 1969, Traian Vasilcău este autor a 71 de cărţi de poezie lirică, patriotică, religioasă, 

eseuri, libreturi, pamflete, maxime, reflecţii, traduceri din poezia clasică rusă, publicistică, versuri 
pentru copii, sonete clasice și moderne, balade, romanțe, doine, elegii, meditații, rondeluri, rugăciuni, 
colinde în stil popular şi modern, psalmi, gazeluri, distihuri, unistihuri, cântece populare și moderne, 
bocete, pasteluri și multe altele, editate în Republica Moldova (57 dintre ele), România (12 dintre ele) şi 
Canada (2 dintre ele). Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și din România.

Are în palmares mai multe premii, medalii și titluri onorifice, acordate de diverse organizații și instituții 
publice. 

A publicat în numeroase ziare și reviste din Republica Moldova și din România, Canada, SUA și alte 
țări, precum și în numeroase antologii literare, dicționare, almanahuri tipărite în țara sa natală și 
străinătate. 

Traian Vasilcău (Traianus) a inițiat și a editat, împreună cu acad. Mihai Cimpoi, o Enciclopedie a 
scriitorilor români contemporani de pretutindeni (1.200 pagini, 1.146 autori incluși), apărută în 2019. 

Au în pregătire pentru tipar și o Antologie (de aceleași proporții) a poeziei românești din mileniul trei.

Și de Cruce,
De noi înșine fugim,
Uitînd că nu vom fi floare în Ceruri,
Dacă nu răbdăm o caznă trecătoare 
Pentru o Viață de veci! 
Noi nu semănăm cu el.
Noi vindem Țara, avînd numai cuvinte de-njurătură
Și de blestem pentru ea.
Noi suntem convinși că numai Banul fără muncă 
Rămîne Măsurariul civilizației unui popor!
Noi nu semănăm cu el.
Noi huzurim, ca păgînii.
Ca Păgînii și punctum.
Suntem barbarii dintr-o haită care ne seamănă leit.
Suntem cu suflete mici,
Tot mai mici,
Ca niște fire de nisip, înghesuite în trupul jinduitor de 
noi prăzi!
Noi nu semănăm cu el.
Avem ochi, dar nu vedem că el este modelul nostru 
iisusiac
În literatură,
Cel ce a fost mai întîi răstignit și apoi slăvit de 
răstignitori
Și de urmașii urmașilor lui,
Daco-romani!



* * *
Vîntul te-a adus la mine,
Pasăre, bătînd în geam?
Ori Măicuța ce mă știe

De pe cînd nici nu eram?
Ploaia te-a adus la mine,
Pasăre, ce n-o visam?
Ori Măicuța ce mă știe

De pe cînd pruncuț eram?
Norul te-a adus la mine,

Pasăre, ce-mi dai balsam?
Ori Măicuța ce mă știe
De pe cînd copil eram?

Plopul te-a adus la mine,
Pasăre, pe-al clipei ram?

Ori Măicuța ce mă știe
De pe cînd bărbat eram?

Domnul te-a adus la mine,
Pasăre, cum alta n-am?
Ori Măicuța ce mă știe

De pe cînd bătrîn eram?
La eterna întrebare

Pasărea n-avu răspuns.
Și-am plecat cu ea în zare,
Unde gîndul n-a pătruns.
Nici privirea, nici simțirea,

Nici semeață, inima.
Unde-ajunge doar Iubirea

Celui care-o va avea!

* * *
Am zis că nu mai public nici un rînd
Și am tăcut, cînd n-am putut să ard.
Nu sunt poet, abia de sunt un bard,

Cu lacrimile Mamei cuvîntînd.
Am zis că alții au chemarea-n dar

Și am tăcut, cînd n-am știut să cînt.
Nu sunt poet, abia de sunt pămînt,

Cu cerurile-n față și-n zadar.
Am zis că dacă-n mine nu rodesc 

A ierbii cumințenie divină,
Atunci degeaba trilui că trăiesc
Și că din întuneric fac Lumină.

Am zis că dacă fratele nu-mi plîng
Și nu-l sărut, cînd el are nevoie,

Atunci în van mă-ncred în Noul Noe,
Și patimile-n veac nu mi le frîng!

Am zis că dacă-ndemn și nu-mplinesc
Eu însumi tot ce predic în cuvinte,
Mai bine sufletul să-mi zăvorăsc

Și că mai sunt nici să-mi aduc aminte!
7 ianuarie 2020

Noi nu semănăm cu el.
Iubirea n-o trăim, ca nici o clipă măcar să nu ne 
chinuim,
Ca de nimic să nu pătimim
Și tocmai de-aceea
Iarba cum crește să n-o mai auzim
Nici acum,
Nici în Eternitate!
Noi nu semănăm cu el,
Cu Mucenicul Mihai Eminescu!

15 ianuarie 2020

Cîntare ei

La mine vine zilnic și îmi aduce-o pîine.
Cînd o întreb de nume, ea-mi zice: "Vin și mîine".
Vecinii spun că-i moartea, eu însă cred că-i Viața,

Pentru că-mi îndulcește cu ochii dimineața.
Cu gura ei de crinuri, cînd fruntea mi-o sărută,

M-alung din orice boală c-o vrere absolută.
Alerg ca iedul oacheș prin luncile uimirii,
Știind că ea m-așteaptă în brațele iubirii.

La mine vine zilnic și apă îmi aduce.
Îmi zice:"Fă metanii. Cuprinde sfînta Cruce".

Vecinii spun că-i doamna cu coasa în spinare,
Eu însă cred că-i Viața, tot mai netrecătoare.
Cu chipul ei mă-nvie, cu mersul---mă îmbată,

Sub tălpile-i eu însumi las întristarea toată
Și-alerg cu ea de mînă, și-n zori și-n ceasul nopții,

Și-o țin cu mare grijă, să nu mi-o fure hoții.
La mine vine zilnic. Din Mila Veșniciei

Mi-a transferat în suflet grădina Bucuriei.
Vecinii spun că-i semnul plecării sub țărînă,
Eu însă cred că-i Viața pe inima-mi stăpînă.

Ea-mi parfumează gîndul, ea-mi încălzește patul.
Ea-mi zice cînd se duce:"Te-nchină la Prea-naltul",

Și-n vis cînd mă atinge, dă-n floare busuiocul
Și taina lui mă ninge, de nu-mi mai găsesc locul.

La mine vine zilnic și-mi dăruie întruna
O Dragoste, din care trăiesc și eu, și luna,

Și stelele, și vîntul, și clipele acele,
Cînd ea parcă lipsește din cînturile mele.
La pieptul ei mi-i bine, acolo-mi aflu casă,

Știind că decît dînsa nu-i nimeni mai frumoasă.
Chiar dacă spun vecinii că ea-i urgia lumii!

Chiar dacă pomii Vieții sunt tot mai des ai humii!
14 ianuarie 2020
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Promisiune

(La terminarea citirii celor 
12 volume din „Viețile Sfinților”)

Azi bate toaca Dumnezeu.
– Treziți-vă la rugăciune! –

Toaca-mpăratului ne spune,
Dar n-o aude Neamul meu.

Mi-am coperit perna cu plînsu-mi,
Ca David cel din Betleem

Și spăimîntat de mine însumi,
Doamne, doar mila Ta o chem!

Și Tu mă iai ușor de mînă
Și sărutîndu-mă, doinești:

„Vezi Lumea peste prunci stăpînă?
Va fi a ta, de mă iubești!".

2 ianuarie 2020

* * *

Dacă așa dori-va Dumnezeu, 
Voi mai trăi încă un an sub cer.
Stinsă-i tămîia sufletului meu

Și-i ger.
Dar am cărbune, am și foc, și dor,
Și reaprinde-voi tot Raiu-n mine,

Cu crezămînt că am Mîntuitor
Și-i bine!

Mai mare bogăție nu rîvnesc
În ceasu-acesta și-n cel de-o să vină,

Decît din întuneric să rodesc
Lumină!

Roagă-te, Inimă, să poți răbda
Prigoana clipelor, batjocorirea,

Și ridicată, să știi arbora
Iubirea!

Nu te îngrijora de nici un rău,
Pentru că ai și Mamă-n Slăvi, și Tată!,

Și-n tine-i cîmp cu flori, ce-a fost un hău
Odată!

1 ianuarie 2020
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Gelu DRAGOª

O nouă revistă în perimetrul nordului de Țară 

Revista 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 
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.



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!

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 maramureșeni 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 conservarea 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.
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Ion HAINEª

Poet, dramaturg și gazetar cu o vastă experiență profesională, director fondator (împreună cu Florentin 
Popescu) al revistei „Bucureștiul literar și artistic”, Coman Șova este un scriitor complex, de primă mărime, al 
literaturii române contemporane. El are o operă diversă și bogată, comentată elogios de prestigioși critici și 
istorici literari. 

 Om de o mare modestie, el n-a făcut vâlvă, și-a construit în liniște și cu răbdare o operă durabilă, conștient de 
menirea și valoarea sa. Profilul său literar, inconfundabil, s-a conturat în timp, ca al unui poet excepțional, așa 
cum îl definea în 1977 poetul și prietenul său Adrian Păunescu. 

 „Acum spune ce ai de spus, / dărâmă ce ai de dărâmat, / înalță ce ai de înălțat, / trăiește ce ai de trăit”, afirmă 
el într-o poezie (Acum), ceea ce a și făcut. Coma Șova a avut/are ceva de spus 
și acum, după o viață de om, privind retrospectiv, poate să-și deseneze cu 
luciditate un autoportret într-o poezie care deschide, nu întâmplător, ultimul 
său volum de versuri, Paharul cu îngeri (Editura Semne, 2013). Vârstele 
simbolice ale poetului sunt, de fapt, meditații despre viață, despre existență, 
despre rosturile sale pe pământ.

 Mai întâi, nașterea: „începe propria-mi naștere”, natura întreagă freamătă, 
așteptarea e nesfârșită, totul pulsează în aer, frunzele sunt nerăbdătoare, 
arborii se leagănă, se simte o emoție în lucruri, „un cal alb de cremene/cutreieră 
orașul galopând”, iar privirea femeii îi umple „Paharul cu îngeri”. Intrăm, deja pe 
un teitoriu enigmatic, așa cum și declară poetul: „În acest trup înfășurat în 
enigme / stă scris lungul meu drum, / tiparul dinlăuntru, / ceea ce nu se vede / și 
care nu se poate vedea, / locul cuvintelor,jocul, norocul”. Iată un destin, un tipar 
interior, ascuns, în care cuvintele, jocul, norocul își au rolul lor.

„Timpul mă ia în primire, / … și mă trece prin vârste / ca printr-o zi de vineri” 
(ziua pătimirii lui Iisus!).

Miracolul vieții: „Trăiesc atracția corpurilor ce mă înconjoară, / a ferestrelor 
deschise, / trenurile de noapte mă cheamă, / apa făcând tumbe la Durnitoare, / 
cascade, avalanșe, scene turnante”.

 Iubirea face, desigur, parte din acest destin: „Iubirea-i haina mea de fiecare zi, 
/ sângele meu liber”, în afara căreia călătoria în vis, existența n-ar avea sens. El trăiește bucuria iubirii cu 
întreaga ființă, cu privirea, cu gândul,cu ritmul inimii, cu fiecare moleculă a trupului său, prin ea poate ajunge 
până la capătul lumii și mai departe, acolo unde „nicio aripă n-a străbătut”.

 Totodată, ea, femeia, întruchiparea iubirii, prin uimitoarea ei frumusețe, înseamnă „neastâmpăr, mister, 
neființă, fugă, / pământ, apă, lumină, nucleu, / până la marginea morții”. Ea vine „cu pericolul tot în genele 
lungi”. Poetul îi cere să fie geamănă cu ființa sa, cu felul său de a fi.

 Și deodată, descoperă sensul întregii sale existențe: „Și deodată totul se luminează, / știu cine sunt cât sunt 
și pentru cine”.

 Vom observa că întreaga poezie a lui Coma Șova este o căutare a Sinelui, a identității sale. El găsește că 
„vorbele mele au miez” și așteaptă „sărbători pentru suflet și trup / când fructele se coc, / e cald și se nasc 
prunci”.

 Motivul acesta al rodirii, al fructelor îl vom întâlni în numeroase poezii. Aici Coman Șova anunță, de fapt, 
marile teme ale poeziei sale. 

 Vine apoi ideea creației, a artei sale poetice: „Eu/rezemat de focuri albe / meșteresc la cercul roții”. Cercul 
roții, de două ori simbolul perfecțiunii. Unei glorii efemere, viu colorate, nestatornice, el îi preferă munca, efortul 
creator. 

 Apoi vine vârsta, ora „miezului de noapte, / în miez de viață și de colind” (aluzie la Dante), când trebuie să 
primești judecata aspră a timpului care șlefuiește valorile. 

Despre
COMAN ȘOVA



  Apoi vine iarna, anotimp al altei vârste, prietenă cu spitalele, cu gripa, cu amintirea trecutului, a ceea ce a 
fost, cu alte scene trurnante ale unei vieți ajunse la capăt. De aici, nota elegiacă, un lamento, o invocație 
dramatică adresată Îngerului de a încetini rotația timpului: „Încetinește, Îngere, puțin câte puțin / rotația astrului 
acesta”. „Oprește trecerea. Oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea” spunea Lucian 
Blaga. 

Perspectivele se întunecă: „Se-ntunecă ziua, / cresc întâmplările și ceața”, plumb în mâini, „și nu mai este da. 
/ și nu mai este vreau, / și nu mai este este”. Apar fantomele (umbre pe tavan), pașii sunt tot mai înceți, toate 
glasurile țipă „Stingerea!” Apare spaima de moarte. „Cineva (nedefinit) îmi calcă umbra / și din când în când îmi 
aruncă în față / câte o prăpastie”. Ne amintim de versurile lui Arghezi: „Ce noapte groasă, ce noapte grea! / A 
bătut în fundul lumii cineva. / E cineva sau poate mi se pare, / Cine umblă fără lumină, / Fără lună, fără lumânare 
/ … Cine calcă fără zgomot, fără pas / Ca un suflet de pripas? / Cine-i acolo? Răspunde!”(Duhovnicească).

Spre final, imaginea crucificării sau, poate, a Sfântului Sebastian, prin coastele căruia, spre seară, trece o 
andrea vânătă „ca un frig”, „apoi vine altcineva, Tatăl poate, / scoate andreaua, / o așază pe marginea nopții, / 
mângâie cu palma ușoară / locul însângerat, / și-mi întinde Paharul cu îngeri”. „Paharul cu îngeri” rămâne o 
metaforă enigmatică, ea putând însemna aici simbolul unei alinări a suferințelor, unei liniști, deși poetul 
constată că „în jur nu mai este / decât nimeni / dilatându-se în cercuri concentrice / din ce în ce”. Un poem 
definitoriu pentru întreaga poezie a lui Coman Șova. 

 O temă fundamentală a poezieie lui Coman Șova o reprezintă definirea artei sale poetice, încercarea de a 
stabili o relație între el și cuvânt, de a afla rostul și sensul identității sale în lume. 

 Nu întâmplător, poezia care deschide ciclul imediat următor din Paharul cu îngeri, Joc de aer, este Zeița. 
Zeița, ființa supranaturală, simbol al puterii divine, îi așază condeiul în mâna dreaptă și-i hotărăște destinul: 
„Când nu mai aud zgomotul din jur, / când uit de frig, de foame, de ducă, / de n-am, de vreau, / când uit de toți, de 
toate, / atunci vine Ea”. Ea, zeița care îl acaparează cu totul, îl ia în posesie: „mă ocupă pe de-antregul, / și sunt 
al ei. / Sunt vocea ei, vibrația ei, plânsul ei, / sunt mâna care scrie ce spune ea”. 

 Condiția de a scrie apare ca un dat, este prefigurată în destinul său, este înscrisă în tiparul său genetic. A 
scrie însemană pentru poet îndeletnicirea supremă, este o predestinare de esență divină. 

 În prima poezie care deschide volumul antologic Cuvinte de reazem (Editura TipoMoldova, Iași, 2012), 
Rătăcire, poetul afirmă chiar din primul vers: „Veghez printre cuvinte rătăcit, / cu brațele-alungite în rece alb de 
lună, / păianjen de lumină în marmură-adormit, / când drumurile-s sparte de zgomote și tună”.

Și în poezia anterioară, și aici, și în multe alte poezii, poetul se plânge de zgomotele, de universul terifiant, de 
coșmar, în care e obligat să trăiască: „se soarbe-n sine râsul nefiresc, / nu văd în jur de-ntunecate fețe / și umerii 
și mâna și ochii mă uimesc / vin păsări mari cu ciocul să mă-nghețe”.

 Totul în jurul lui e cenușiu, sufocant: „Un zgomot gri se-așează pe-acoperișuri gri, / în anotimpul leneș al unor 
nașteri gri, / e geamul gri și ușa și umbrele sunt gri”.(Gri). Poetul trăiește într-un „timp astenic”. 

Prima poezie care deschide volumul Marival (1974) este Cuvintele. Nimic nu este întâmplător. Toate aceste 
poeme reprezintă o Ars poetica, sunt niște profesiuni de credință. Cuvintele sunt pentru poet însăși existența 
sa: „Cuvintele sunt întâmplări / și întâmplările sunt eu, / … cuvintele sunt febre lungi, / cuvintele-s făpturi 
fricoase”, de care poetul trebuie să se teamă atunci când sună prea frumos. Cuvântul definește ființa cea 
adevărată, el se confundă cu esența sa, îl reprezintă: „să fii cuvânt desprins din tine singur / și ca un fiu să-ți 
poarte numele mereu, / Să aibă sunetul tău, ochii tăi, / un duh robust cu ramuri de cristal”.

Cuvintele sunt uneltele sale, averea sa, care îl definesc: „acesta sunt eu sub amarele stele “: (Oprește doar 
clipa).

Cuvântul este un dar al răbdării și al zbuciumului interior (Labirint). Poetul poate răbda, deși îl doare „din 
talpă în creștet cuvântul” (Pot răbda). 

Poetul iese în întâmpinarea iubitei alegând cuvinte: „o să le aleg pe cele potrivite / ca să-ți ies înainte” (În 
întâmpinare). Alegerea cuvintelor potrivite (ca și în cazul lui Arghezi) este o opțiune și o selecție exigentă. 
Exigența poetului și a cuvintelor sale se confundă: „zilele mele și cuvintele mele / sunt una”. În afara cuvintelor, 
existența sa devine lipsită de sens: „Alungați-mi cuvintele / și nu voi mai avea anotimpuri”. De aceea, el cere 
pentru cuvintele sale puterea de a exista, de a respira: „Dați-le respirație și aer, / păduri și polen / și vor rodi 
lumină / pentru toate nopțile” (Rodire).

Obsesia aceasta a rodirii este permanentă în poezia lui Coman Șova. Natura însăși este un exemplu al rodirii 
permanente. Poetul ne invită să răspundem la chemarea ei și să-i urmăm exemplul: „Ia-ți mărul tău, / … și-
nflorește-l, / și rodește-l. / Firea ta e să rodești”. (Mărul). 

 Asemenea și poetul. El își dorește să poată înmulți fructele poemului, „să fie sămânță,/punct de sprijin pentru 
rotund,/să fie invulnerabil/ca miezul pământului,/ca adevărul care așteaptă răbdător”.(Să poată înmulți 
fructele).

Ideea aceasta de rod e tradusă și în alt sens, de continuitate prin fii, din generație în generație: „Suntem ai 
acestei iubiri repetate, / din mamă în mamă, din frate în frate, / pe-nalte pământuri culese de rod / cu mâini 
istovite de soare și glod”. (Crească-ne fiii).



„La umbra pădurii de pini”, înalți și tineri ca niște arbori vii, „fiii mei / întotdeauna / vor fi între mine și frate / … 
vom dezveli împreună cuvântul, / până la miezul lui de reazem”.(Și nimeni). Această convingere îi dă 
sentimentul continuității chiar și dincolo de dispariția fizică: „Și mai înalți sub arbori tineri, / vom trece de cu 
seară în copii, / apoi va ninge peste noi o vineri / și-apoi vom fi, când n-om mai fi, în fii”. (Umbra în poeme). 

 Poetul însuși spune: „Sunt fiu cu fii” și exprimă direct bucuria „de a fi fiu”. (Să tăcem împreună).
 De altfel, sămânța, simbolul rodirii, „leagănul / întâmplărilor ce vor veni”,e un simbol frecvent în poezia lui 

Coman Șova. (Amprente). Poetul iese în miezul întâmplărilor „pentru a naște cuvintele / unui vers / nerostit, / 
pentru a da trup / celor tăcute, prea tăcute”. (În miezul întâmplărilor). El visează cuvinte, „mereu și mereu 
cuvinte”, cuvinte potrivite cu ființa sa, cu respirația sa, cu vocea sa, cuvinte întoarse pe toate fețele, înroșite în 
focul creației, văzută ca o dureroasă naștere. (Visez cuvinte). El stă în umbra cuvântului, „în toate zilele 
rostit/și în toate viețile știut”. Aici este el, cel adevărat, de aceea, dacă vrei să-l cunoști, caută-l, pentru că, dacă 
nu-l găsești, poetul rămâne fără reazem, și nici el însuși nu se poate cunoaște. (Pe mine cel adevărat). 
Exigent cu sine, poetul aruncă peste bord vorbele, „și tot ce era de prisos, corabia poeziei sale navigând, în 
ciuda tuturor obstacolelor.(Corabia). 

 Deși undeva spune ironic că „Poezia e o treabă minoră/a celor ce n-au altceva de făcut”, el afirmă totodată că 
soarbe „nopți întregi păscând cuvinte”.(Zăpada, floare albă). 

 Poetul are curiozitatea să afle „ce se întâmplă între frunză și lumină, / între sevă, pământ și aer, / ce 
meșteșugesc acolo ele între ele / pentru a ne da lemnul de santal? / Sau crinul imperial? / Sau floarea de-nu-
mă-uita? (Taină). 

 Totuși, el își pune întrebări grave, cum ar fi sacrificiul Mântuitorului în slujba oamenilor, ca o dorință a 
divinității de a-i ridica la condiția supremă, și nerecunoașterea dramatică a acestora: „Ai sădit în carne 
omenească un Fiu / ca să le arăți / cum ai fi vrut Tu să fie oamenii, / Și ei… / L-au răstignit” (Facere). 

 În altă parte, poetului i se pare că se identifică cu chipul celui răstignit: „Tu, sânge luminos, mai luminează, / 
luminează / acest chip de bărbat / ce pare că sunt eu” (Noapte de Paști). 

Poetul este întristat însă chiar și de lipsa de recunoașterre a cărților sale, are sentimentul târziului, al pustiului 
sufletesc: „Puținele mele cărți scrise / au fost uitate până și de cei singuri, / care le căutau” (Frunze căzătoare). 
În final, se întreabă cu îndurerare: „Ce fac cu aripile mele acum / când au devenit frunze căzătoare?” (Frunze 
căzătoare). Ne amintim parcă de versurile lui Arghezi: „Cui mai pot să-i ies în drum/Cu sufletul meu de-acum?”

 Cu aripile tăiate, însingurat, el simte cum cuvintele îl părăsesc, cum în ființa lui obosită de așteptare se 
instalează pustiul, moartea, cum îngerul protector se depărtează, cum bate pasul pe loc, cum timpul însuși e 
pus „pe butuc”, într-un lamento final. (Ultima zi). 

 Poetul simte cum „se clatină vârsta”, cum va intra în noiembrie, într-o casă pustie. (Se clatină vârsta). El 
simte cum „se-aștern distanțe și tăceri, / cad viscole pe tâmple, știu, / ce-a fost rămâne fost în ieri, / azi totu-i 
altfel și târziu” (Târziu).

 Nevoia de liniște și tăcere. 
 Într-un final, într-o poezie scurtă ca un haiku, foarte concentrată, în care reapare simbolul fundamental și 

enigmatic al îngerilor, el se adresează femeii iubite: „Să bem împreună / paharul acesta / cu îngeri, / ne-am 
promis / să bem împreună / acest pahar: încep eu”. (Socratică).

 Natura apare la Coman Șova ca un spațiu salvator, ca un spațiu paradisiac în care te vindeci de răul lumii, de 
zgomot, de disconfortul cotidian urban, de cenușiul existențial, de mizeriile sociale și politice ale unui timp 
astenic în care trăiește. 

 El trebuie să facă slalom printre evenimente, să dispară în nouri de zăpadă, de praf, în mulțimea ocrotitoare, 
cu o altă identitate, pe care tebuie să o poarte „cum poartă cerbul steaua lui de aur, / în frunte”. (Steaua de aur). 
Numai astfel el poate scăpa de cenzură: „chiar dacă îți șoptești în gând, / poți fi auzit” (Cenzură), numai astfel el 
poate scăpa de manipulare, căci mereu se află cineva care să ne dirijeze, să ne conducă, să ne spună când să 
vorbim, când să ridicăm mâna, când să râdem, când să respirăm! (Mereu altcineva).

 El trăiește într-o epocă în care se proiectează un nou Nero, care, în sfidarea tuturor, să dea foc planetei, 
„pentru a vedea/ cât de frumos/ va arde lumea” (Sfidare). El trăiește într-o lume în care se produc bombe „în 
exclusivitate pentru noi”, care nu se ating de lucruri, de niciun lucru, ci numai pentru noi, în exclusivitate. (În 
exclusivitate).

 El trăiește într-o epocă a crizelor, a crizei mondiale, a carbonizării, când natura e supusă distrugerii, când 
tăiem pădurile, vânăm păsările, cerbii. (Carbonizare). Natura e bolnavă: „Apele curg îndoliate de acizi, / ploile 
cad îndoliate de acizi, / plămânii copiilor se îndoliază. / S-a îmbolnăvit iarba, / iarba a îmbolnăvit mieii. 
(Ecologică).

 În acest context, îngrețoșat de lumea în care trăiește, fugit de zgomot, de vorbe înăclăite, scăpat de praful de 
cărbune, de obișnuințe, el visează un spațiu paradisiac, eliberat de orice îngrădire: „Visez un loc de pace, cu 
animale blânde / și pini stufoși cu ace argintii, / cu cerul sfânt ca miercurea-n amurg / și stâncile de psalm pustii. 
/ Să curgă apă lină pe prund de ceară moale…” (Visez un loc).
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 Sus, la înălțimi, unde „Ninge în toate pădurile de brazi”, unde „Nopțile sunt albe”, unde pădurile sunt „sufletul 
străveziu al cetății”, (Sus), e spațiul pur, reconfortant. 

 Vom observa că motivul zăpezii, al ninsorii este și el o constantă la Coman Șova. Om al pădurii el însuși (a 
absolvit liceul silvic din Roznov, tatăl lui a fost muncitor forestier), Coman Șova a rămas cu această amprentă 
sufletească, transparaentă în toată poezia sa. 

 În această atmosferă, el trăiește starea de liniște: „E liniște în arborii vechi. / O liniște / ca în Lacul Sfânta 
Ana”. În această liniște, cu o acuitate poetică excepțională, ca altădată Blaga, el aude „alunecarea lunii 
deasupra apei”. „Da, există liniște. / Am văzut-o…” (Liniște). 

Dornic de alb, de viscol și risc, poetul are nostalgia iernilor din somnul copilăriei, „când munții se rostogoleau 
în primele zăpezi / pe pantele înghețate, / cu urși, păduri și lună laolaltă” (Cuprindeți-mi brațele).

Natura lui este vie: pădurea este vie, apele pădurii sunt vii, cerul pădurii este viu. Când pași străini ating 
această natură, „pădurea se întunecă, / zăpada țipă” (Veghe). „Învinșii nu respiră aerul pădurilor de pini”, 
spune el. (Acolo unde).

Poetul este vizitat de zăpadă nu numai pe Strada Labirint, unde a intrat ca într-un castel al ei, ci i-a cutreierat 
și sângele, și trupul: „A umblat ușoară / prin părul meu, / albindu-l frumos”. (M-a vizitat zăpada). 

Vocea primăverii, pe neașteptate, „A înfiorat pământul / cu pașii ei calzi și umezi, / aducând lumina / dis-de-
dimineață” (Primăvara). Trupul poetului se odihnește adânc „în răcoarea umbrei”.Întreaga natură pulsează de 
viață: iarbă, pământ, aer, vișinul înflorit, ramuri pline de rod, păsări, ploi, fântâni subterane, melci, livada cu 
vișini, un întreg paradis. (Răcoarea umbrei).

Ca unei iubite, poetul îi iartă primăverii toate capriciile: „Ne-am împăcat / … I-am iertat / excesele și toanele / 
pentru că este ea. / Primăvara”. (Împăcare).

Într-un anunț publicitar, imitând în mod voit stilul sec, ziaristic, telegrafic, poetul își exprimă aceeași opțiune 
pentru evadarea în natură, la schimb cu zgomotul de ambreiaje, cu obiectele de plastic viu colorate, cu vederea 
la stradă intens circulată, cu asfaltul încins: „Dau zgomot de ambreiaje / pentru croncănit de ciori” etc. (Anunț 
publicitar). 

În sfârșit, o celebră poezie pe această temă: „Vis și tumbe”. Poetul are aici o viziune onirică: „Am văzut o 
pădure în marș / pe asfalturi fierbinți. / O pădure de foioase și conifere / cu galerii nesfârșite de păsări / invadase 
orașul”. Totul ține de domeniul fantasticului: „Un fagus silvatica / își rezema coatele de Intercontinental. / 
Păsările dirijau autobuzele, / troleibuzele, taximetrele și furgonetele / către linia de centură”. Sămânța plopilor 
începe să rodească „pe umerii statuilor de bronz”, „pe toate scările de marmură și neon”, din cinematografe 
ieșeau „păduri tinere de mesteceni, / alimentarele erau pline / de fructe sălbatice / și ouă de dropii”. Bulevardul 
era plin de pini, în mijlocul pieței, stejarii „ridicau un monument”. Tabloul se încheie cu o notă umoristică, ca un 
joc: „pe covoarele fermecate ale poienilor plutitoare / iepuri albi / făceau tumbe”. Imaginația poetului este aici 
colosală

Un alt motiv central: erotica. 
S-a spus că erotismul lui e mai mult o atmosferă, că e doar un pretext meditativ. Nu cred. Coman Șova e un 

autentic poet al iubirii, el cântă femeia, cu frumusețea și enigmele ei, cu împlinirile și neîmplinirile dragostei, 
dovadă numeroasele poezii pe această temă din toate volumele sale. 

Să le luăm pe rând. Iată o definiție poetică revelatorie încă din autoportretul Paharul cu îngeri: „Iubirea-i 
haina mea de fiecare zi, / sângele meu liber, / altfel cum ar putea o respirație, / o privire, un gând, un ritm, o 
moleculă / ale trupului acesta / … călători în visele sale / și cât de departe ajunge”. Tot aici, el afirmă: „privirea 
femeii/îmi umple Paharul cu îngeri”, metaforă enigmatică prin care se poate înțelege și un preaplin al vieții, al 
frumuseții.

În altă parte, femeia este ziua lui de sărbătoare și declară cu mândrie și cu bucurie: „Noi ne iubim, o știe toată 
lumea, / înlănțuiți pe ploaie și ninsoare – / noi ne iubim fără să cerem / de la nimeni aprobare”. Într-o perspectivă 
temporală mai îndepărtată, care poate însemna o nesiguranță, o îndoială, importantă e ziua de azi, prezentul, 
idee pe care o vom întâlni și în multe alte poezii. (Iubire de adolescent).

Pentru el, între poezie și iubire există o identitate definitorie: „cuvântul meu și iubirea mea sunt darurile / 
răbdării și zbuciumului meu”. (Labirint). 

Iată ce reprezintă pentru poet planeta iubirii: „Ești fruct de potolit setea, / sete de înălțat aripa, / aripă de întețit 
zborul / până sus, sus, / de unde putem vedea / planeta iubirii” (Planeta iubirii).

Iată și o superbă declarație de dragoste: „La capătul celălalt al lumii / dacă sunt, / ca un ac magnetic, / pe firul 
fără sfârșit al iubirii, / pasul meu se îndreaptă / spre tine” (Ține minte). Pentru îndrăgostit, „universul și lumea / 
și iubirea / există / fără / de / margini” (Poem de veghe). Dacă poate uita „de tot și de toate ale lumii”, „iubirea-i în 
mine mereu neuitare” (Mereu neuitare).

 Fără iubire, existența e lipsită de sens: „Respirație fără aer… / Cum să fim, / ce să însemn / și ce pot însemna 
/ fără iubire?”. De aceea, el își cheamă iubita, chiar dacă apariția ei poate fi dureroasă: „Vino măcar / să treci ca 
un glonte / prin brațul care te cheamă” (Să fiu). 



Într-o altă chemare, poetul își imploră iubita să rămână de tot împreună, pentru că ea reprezintă totul pentru 
el: „Iubito, vino și rămâi pe mâine, / tot vino, vino și rămâi de tot, / fii vis și fructe și alcool și pâine / și tot ce nu se 
poate, tot” (Invitație).

Timpul trăit împreună, „care / e toată viața”, înseamnă a rămâne pururea tânăr „ca ninsoarea din noaptea 
Anului Nou” (Timp cu tine).

Îmbătat de sevele calde ale fiecărui cuvânt trecut prin sângele său, „curent de înaltă tensiune”, poetul așterne 
cuvintele toate înaintea femeii, „în semn de iubire” (Ție). Ca să o vadă venind, ochii poetului „pleacă de-a lungul 
bulevardelor / prin labirinturile metrourilor”, peste tot prin oraș. Ochii săi se fac „păsări străvezii, covoare 
albastre, plutitoare, calde”, în întâmpinarea iubirii. Transfigurarea iubirii produce asemenea miracole. (Păsări 
străvezii).

Femeia iubită este o prezență permanentă, „aici și acum și oriunde”: „Iar ai venit lângă mine, / iar m-ai făcut 
visător, / iubită cu sânge de vară, / iubită cu trup plutitor”. (Aici și acum și oriunde). Prin ea, poetul își 
regăsește identitatea: „Iar ai venire și iar sunt”.

Ea este o femeie misterioasă, care poartă și un nume: „M-a luat de braț femeia bună, / femeia măr, femeia 
mană, / femeia zi, femeia lună, / femeia dor, femeia ană” (E rara avis). Ea e pasărea rară care „e adevăr,e și 
poveste, / e și plecare și-a veni” și care, prin frumusețea ei, reprezintă și o primejdie: „îi place să vină / cu toate 
primejdiile / între genele lungi”. 

 Iată ce alcătuire enigmatică și fascinantă este femeia pentru poetul Șova: „Fugă, mister, neființă, / pământ, 
apă, soare și fruct” (Vine). 

 Adresându-se iubitei, după ce i se confesează cine e, de unde vine, care sunt uneltele sale, cine sunt părinții, 
care îi sunt păcatele, poetul o imploră: „Oprește doar clipa în care iubim”. (Oprește doar clipa). Desigur, ne 
gândim la Goethe, care, prin personajul său, cerea clipei să se oprească, pentru că era atâta de frumoasă: 
„Dacă voi zice clipei repezi / Frumoasă ești! nu trece-n zbor! / În fiare-atunci poți să mă lepezi, / Atunci m-aș 
bucura să mor” (Faust, traducere Ștefan Augustin Doinaș). 

În altă parte, adresându-se divinității, poetul îi cere: „ocrotește-ne iubirea, Doamne, / și nu ne mai da nimic”, 
după ce anterior îi ceruse perle de aur, bogății, mașină scumpă, case, vile și alte valori materiale. (Ocrotește-
ne iubirea).

Fericirea împlinirii erotice într-un cadru romantic, marin, este descrisă în culorile mai vii, iar spațiul este „unul 
deschis, luminos, spre infinit”: „Eram unul al altuia pănă la cer, / cerul se-ntrupa din vorbele noastre, / marea cu 
toate valurile ne repeta numele – / când verzi, când albe, când albastre.” (Numai nisipul tăcea). 

Dar, inevitabil, intervin pericolele, cum frumos spune undeva, „dragostea-i ucidere desăvârșită” (Nisip, 
nisip) și apare neîmplinirea erotică, firească, poate, când totul se mută în amintire, când „glasul nu ți-l mai 
disting deloc, / nici părul lung”, când „Nu ne mai adună seara laolaltă, / e-o miercure amară dedesubt, / tu vii din 
luni, eu vin din vineri, / și punțile lui joi s-au rupt” (Firească, poate).

 Poetul trăiește într-un anotimp amar, nu știm a cui e vina acestei despărțiri, dar el încă o cheamă:  „Da, ești 
frumoasă,vino…”, pentru că „inelele păstrate de așteptare dor”. (Da, ești frumoasă).

 Poetul caută umbra femeii iubite în ceață, în albastru, în nord, în fantezii, dar ea a dispărut și s-a pierdut în 
trecut și nu-i mai găsește făptura nicăieri. (Nicăieri). „Vulnerabil ca o ninsoare”, poetul nu se poate feri de 
pericole, ele se pot ivi de oriunde, „nu mă pot feri de ele, iubito, / S-ar putea să poarte chipul tău” (Destăinuire).

Când nu mai e dragoste, „tot ce face celălalt, / tot ce spune celălalt, / tot ce respiră celălalt, / tot ce oftează 
celălalt, / nu face, / nu spune, / nu respiră, / nu oftează”. (Când nu mai e dragoste). Vina despărțirii e comună 
(„vina de-a fi eu și tu”), iubita de-acum e o iubită de „timp târziu”, timp al înserării, dar poetul o tot cheamă, 
pentru că „sunt numai dor de dor ce doare / cum doare dorul neuitat” (De-albastru și de castaniu).

Poetul trăiește acum un frig sufletesc care „până și-n inima iubitei / a pătruns frigul acesta…” (Frig).
Însingurat, poetul simte o durere de dragoste, „care nu trece cu ceaiuri” (Durere de dragoste). El deplânge și 

singurătatea femeilor care „cutreieră lumea / cu periuța de dinți în poșetă / … păsări de-o noapte, / … Femei 
singure, / lacrima lumii moderne, / … femei singure, Diane vânate, / cu degete lungi frământând o țigară” 
(Femei singure).

Partea finală a poeziei lui Coman Șova se desfășoară sub semnul Marii Treceri, al thanaticului. 
Timpul e tot mai grăbit, apare sentimentul de târziu, de pustiu, vârsta se clatină, îmbătrânirea, întunericul, 

oboseala, anxietatea, ceața, fantomele, viziunea macabră sunt stările care îl domină acum. „Se-aștern 
distanțe și tăceri, / cad viscole pe tâmple, știu, / ce-a fost rămâne fost în ieri, / azi totu-i altfel și târziu”, spune el 
într-o poezie. (Târziu).

Un Epitaf sună astfel: „Voi ați plecat și ați rămas plecare / ca stelele cădem, și fiecare / ne vom trezi în 
curgerea cea mare / nu suntem decât o așteptare”. „Se-ntunecă ziua, / cresc întâmplările și ceața – / … Timpul 
dispare, / … Oboseala învinge și rămâne învinsul”. (Apoi). 

El aduce Mărturisiri de dincolo. Drumul pe care merge „nu era nici deal, nici vale, nici loc drept / … Nu 
simțeam foame, nici frig, nici cald, / nu eram greu, nu eram ușor, / Eram ceva fără să fiu / … mă vedeam 
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privindu-mă, dar nu eram de văzut, / sau eram fără să fiu / și mărturisesc ceea ce nu eram/iara ceea ce fără să 
fiu eram”.

Poetul are coșmaruri: „O pasăre-n spital a coborât azi-noapte / și mi-a cântat pe umăr a spirt amirosind / a 
ciumăfăi, a iarnă, a iod, a mere coapte, / a busuioc, a slujbă și cruce de argint” (Coșmar).

Într-o altă poezie, are viziunea unor fantome care „se bulucesc pe străzi”, fantomele mafioților, ale pisicilor 
negre, ale vrăjitoarelor, ale văduvelor, pușlamalelor și câinilor vagabonzi, toate formând un nor gros de ceață. 
(Ceața).

Coșmarul nu-l părăsește. Într-un drum prin pădure, și-a găsit o călăuză, dar aceasta nu-l conduce spre spre 
lumină, ci, dimpotrivă: „nu mai vedeam nimic în jur, / … cădeam în gropi, în râpi, în prăpăstii / … ne ciocneam 
unul de altul, / ne izbeam de arbori, de pietre, / de animale, de umbre, de țipete de cucuvăi”. Călăuza era, de 
fapt, Moartea: „De teamă și disperare, / am apucat mâna călăuzei / era rece, / străină, / de lemn”. (Călăuza). 

În sfârșit, un Testament. Ce constată poetul cu durere: că marea are mai multă otravă în valuri, că ploaia e 
mai acidă, că vânturile-mprăștie chimie peste tot, că este mai multă încărcătură explozivă, că lumea e mai 
astenică, că puternicii zilei sunt mai înverșunați, că moartea se dilată în subsolurile pământului. Doar soarele 
rămâne așa cum l-a găsit. Iată ce lasă el urmașilor. 

Ca structură artistică, poezia lui Coman Șova este o poezie scurtă, concentrată, încărcată de sens, o poezie 
senină, echilibrată, de o anumită solemnitate, într-un limbaj modern, simplu, nesofisticat, accesibil, uneori 
sentențios, uneori elegiac, meditativ, reflexiv, de o anumită discreție lirică, fiind,oricum,un profil liric 
inconfundabil în contextul poeziei române contemporane. 

Alte opinii critice:
„Descoperim intrând în edificiul poetic al lui Coman Șova o poartă, rareori folosită de poeții zilelor noastre, 

una din augustele porți ale liricii marilor epoci din vechime. Verbul poetic nu se poate lipsi de liniște, cam și roata 
de golurile dintre spițe. Mânuin arta litotei, a zicerii concentrate, Coman Șova cunoaște prea bine limitele 
cuvântului și nevoia lui de tăcere. Printre turbulențele timpului, în larma adeseori indecentă a istoriei, iată o 
carte de poezie adevărată, coaptă lent, în tăcere.” (Nicolae Balotă).

„Coman Șova vede în poezie un mijloc de salvare existențială, un prilej de eliberare dintr-un spațiu de plumb. 
Versurile sunt vecine cu atmosfera desenelor lui Goya ori a paginilor cu măști davinciene”. (M.N. Rusu).

„Delicatețe, discreție, grație, subtilitate, inteligență, transparență, candoare – acestea sunt însușirile imediat 
evidente ale poeziei lui Coman Șova”. (Alex Ștefănescu). 

Coman ȘOVA 
Scurtă prezentare

S-a născut la 18 octombrie 1933, în București. Este poet, dramaturg și 
gazetar. Director al revistei „Bucureștiul literar și artistic”, pe care a fondat-o 
(2011) împreună cu poetul, criticul și istoricul literar Florentin Popescu. 

A studiat la Liceul „Petru Rareș” din Piatra Neamț (1945-1948), apoi la Liceul 
silvic din Roznov, terminat în 1952. Până în anul 1955, a urmat cursurile 
Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, iar din 1956, pe 
cele ale Facultății de Filologie, Secția de critică literară a Universității din 
București, pe care o absolvă în 1960.

Între 1962-1964, este secretar literar la Teatrul „Barbu Delavrancea” din 
București. 

Secretar general de redacție la revista „Amfiteatru” (1965-1972) și la ziarul 
„România liberă” (1973-1975), redactor-șef adjunct la revista „Magazin” (1975-
1986), publicist comentator la „România liberă” (1986-1990). 

 Bogată activitate publicistică la revista „Flacăra” și la ziarul „România liberă”.
 Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1971.

Opera tipărită:
Poezie: Astrul nimănui, Editura Eminescu, 1970, Marival, Editura Eminescu, 1974, Cuvinte de 

reazem, Editura Eminescu, 1977, Poeme, Editura Eminescu, 1980, Unul cu altul, Editura 
Eminescu, 1983, Căderea fructului, Editura Eminescu, 1989, Nevoia de alb, Editura Eminescu, 
1996, Die Liebe ist mein Alltangskleid (Iubirea este haina mea de de fiecare zi), traducere în limba 
germană de Ioana Crăciun, Editura Neue Literatur, 2010 (Jena). Joc de aer / jeu d’aer, ediție 
bilingvă, versiunea franceză Ion Roșioru, Editura Semne, București, 2016, 101 poeme, Editura 
Biodava, 2012, Cold(Frig), ediție în limba engleză, Editura Semne, 2013, Paharul cu 
îngeri,Editura Semne, 2013. 

Teatru: Iubesc pe al 7-lea, publicată în revista Teatru, 1965. Ringul de dans, publicată în România 
literară, 1968, Saltul de panteră, revista Argeș, 1968. 

Film: Ora zero, scenariu literar, premieră, 1970, regia Nicolae Corjos.
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ajunsese…  Costăchel 
Popa, crescut între fete, 
deoarece lui Lămbel îi 
rodise grădina mai mult cu 
fete şi cu un singur „băiet”; 
Costăchel, cum / ne-cum, 
ajunsese profesor de dans 
în Iaşi, unde o şi cunoscu 
pe Profiriţa, preferata „Ceahlăului literaturii”, puţin 
mai târziu, când venise cu soţia la Bucureşti, 
urmând să trăiască în casa socrului; îi pregătea 
acestuia valiza pentru voiaj… „ca o fată”; fetele mai 
erau văzute, îmi spunea mama, din când în când, 
venind în sat, la mormintele părinţilor, cu cazmale şi 
stropitori,… chiar după ce casa lui „Lămbel”, fiind 
naţionalizată fu transformată un timp în local de 
şcoală, „ciclul doi”, am învăţat acolo şi eu; în 
cimitirul din spatele bisericii, aliniat lângă cele ale 
Bolomeylor, foştii administratori ai Casei Regale, 
mormântul lui Lămbel se distingea şi era distinct din 
cauza curăţeniei şi prospeţimii exemplare încă 
mulţi ani…

Cât despre autorul Baltagului şi al Neamului 
Şoimăreştior, ţin să mărturisesc, că, după 
evenimentele din 1989, când marele scriitor intrase 
în tăvălugul contestaţiilor, cu orice chip, eu m-am 
întors într-una din veri la Zorleni, unde mai aveam 
casa părintească, încă, şi i-am dedicat o vacanţă 
întreagă unei lecturi cvasi-integrale, descoperin-
du-l de fapt pe adevăratul Sadoveanu: ce 
splendoare! Ce impact poate avea o operă atât de 
mare, originală, ca şi la Eminescu, prin mânuirea 
limbii române literare, fără pereche, nici nu vă puteţi 
închipui! Atunci mi-am dat seama ce tragice realităţi 
ne pasc, prin îndepărtarea tinerilor de la aceste 
izvoare de apă vie ale limbii române, „limbă ce 
vorbea în basme şi grăia în poezii”, ca să-l cităm pe 
Eminescu, cel din care Sadoveanu citea sau recita 
ca nimeni altul… 

V.M.: Despre primele poezii a scris G. Călinescu la 
rubrica sa „Cronica optimistului” din revista 
„Contemporanul”. Ce impact a avut asupra dvs. 
întâmpinarea entuziastă a criticului?

I.M.: Un impact ca de obicei „pe dos”; în redacţia 
„Contemporanului” ni se promisese că vom apărea 

Victoria Milescu: Stimate domnule Ion Murgeanu, 
anul acesta, aţi împlinit 70 de ani. V-aţi născut pe 7 
iunie 1940, în satul Zorleni, judeţul Tutova. După 
cum spuneţi în memorii, prin satul naşterii şi 
copilăriei dvs. , au trecut Cuza, Ferdinand, Carol I, 
fiind, un ţinut deosebit, chiar magic, asemeni cu 
imaginarul Yoknapatawpha al lui Faulkner. Îl 
consideraţi o matrice spirituală?

Ion Murgeanu: Fireşte. Locul naşterii ca şi numele 
ni-s date de la Dumnezeu. Şi tot ce este în firea 
noastră are legături, cum le spuneţi Dvs., „magice” 
cu devenirea noastră. M-am gândit şi eu, un 
moment, la asemănarea cu ţinutul imaginar 
Yoknapatawpha, al lui Faulkner (dintre moderni, 
scriitorul meu preferat:  un  Shakespeare modern, 
l-am numit), dar numai imaginar, pentru că 
realitatea istorică în care am trăit eu, la Zorleni, a 
depăşit prin cruzime şi demolare orice imaginaţie; 
din Zorlenii de basm ai copilăriei mele incipiente, în 
adolescenţă deja mai rămăsese, cum am şi spus 
undeva, „o târlă”; muzeul istoric, în fond, a fost 
devastat şi batjocorit cu inconştienţă şi ură, căci de 
„metodă” nu putea fi vorba la nişte bieţi analfabeţi 
înrăiţi şi asmuţaţi la distrugere…Am scris despre 
„pianul din pod” descoperit acolo sub fân şi coborât 
într- zi de iarnă, când i s-a şi dat foc în văzul foştilor 
servitori „de la curte”…

V.M.: Aţi început încă din copilărie să scrieţi versuri…
I.M.: Versurile mele „din copilărie”, când nu au fost 

„urete”, urături, texte satirice, făcute la comandă 
flăcăilor care mergeau la Anul Nou cu pluguşorul, 
au fost tributare lui Alecsandri sau Topârceanu, 
pentru că nu ajunsesem până la Eminescu…

V.M.: Primul scriitor pe care l-aţi văzut în carne şi 
oase a fost Mihail Sadoveanu. Ce impresie v-a 
făcut autorul Baltagului, al Neamului Şoimăreştilor 
etc.?

I.M.: Statura impunătoare a lui Mihail Sadoveanu la 
Zorleni, sub pălăria lui „galactică” mi-a rămas, într-
adevăr, întipărită în memorie, însă mult prea târziu, 
peste mulţi ani, aveam să aflu ce căuta el în satul 
regal; fiica lui Profira fusese măritată cu unicul fiul al 
lui Haralambie Popa, „Lămbel”, un boiernaş de 
ţară, care îşi ţinea opincile în tinda conacului, la 
vedere, ca să se ştie de unde plecase şi ce 

„Am fost nesupus
la tot ce mi 

s-a părut şi îmi pare 
încă absurd”

în dialog cu... 



amănunte perioada în care v-aţi format ca scriitor, 
cu întâmplări şi portrete de poeţi, critici, editori. Între 
aceştia se disting portretele a doi poeţi în care 
orgoliul se lupta cu generozitatea: Cezar Ivănescu, 
un „hoplit literar”, şi Nichita Stănescu, „marele 
hedonist”. Ce a însemnat pentru dvs. prietenia cu 
aceşti doi mari poeţi?

I.M.: A însemnat mult sau totul şi aproape nimic, 
întrucât prietenia poeţilor e foarte lunecoasă; ori 
prea generoasă, cazul Nichita Stănescu, ori prea 
geloasă şi egoistă, cazul Cezar Ivănescu. Prietenia 
poeţilor nu te învaţă în fond nimic despre poezie, 
dar te ţin treaz într-o atmosferă de emulaţie; despre 
poezie am învăţat enorm dintr-o definiţie dată 
acesteia de Paul Valéry: „Acea energie superioară 
care apare uneori şi-l revelează pe un anumit 
individ numit poet”. De la Nichita am reţinut totuşi că 
„a fi poet înseamnă să ai suflet”. Însufleţirea, 
energia, entuziasmul fac poezia, mai mult decât 
prietenia; pentru că de fapt cei mai buni şi fideli 
prieteni ai poeţilor sunt înaintaşii lor, morţii cei 
unanim veneraţi… Şi Nichita Stănescu şi Cezar 
Ivănescu n-au încetat o clipă să nu-l venereze pe 
Mihai Eminescu. 

V.M.: Ca moldovean născut dincoace de Prut, aveţi 
un adevărat cult pentru Eminescu şi Labiş. Se 
spune că marii poeţi se nasc în Moldova şi mor în 
Bucureşti. De ce îi devoră capitala?

I.M.: Pentru că în mod sigur, suntem două rase 
diferite: moldovenii vin cu durerea şi melancolia lor, 
coborâtori din Maramureş, ai ultimilor „daci liberi”, 
pre când dincoace bate un vânt asiatic, care a făcut 
să prolifereze cumanii, migratori, creştinaţi, un 
neam şi o rasă mai mult sarcastică şi crudă; 
talentaţi în politică şi-n comedia de moravuri a lumii; 
cele două extreme se exclud: şi Eminecu şi Labiş şi 
Cezar Ivănescu au fost „devoraţi” de capitala 
cumană, în timp ce Arghezi a fost longeviv, iar 
Nichita (o spun cu toată jena) „devorat” de alcool, 
între altele… Ce uneşte totuşi cele două rase 
rămâne indiscutabil cultul pentru geniile poetice 
coborâte de la Moldova; Tudor Arghezi l-a divinizat 
pe Eminescu (în timp ce Ion Barbu îl considera 
„depăşit”), iar Nichita Stănescu pe Labiş, de care, 
cât a trăit se simţea blocat, interzis.

V.M.: Aţi avut noroc de prieteni deosebiţi dar şi de un 
„editor providenţial”, Mircea Ciobanu, care v-a 
apreciat, v-a editat şi v-a îndemnat să scrieţi o carte 
despre Iisus. Aţi scris-o dintr-un sentiment religios?

I.M.: Mircea Ciobanu era şi el „cuman”, dar unul 
evlavios; Iisus are o dedicaţie mai amplă, pentru doi 
poeţi şi doi preoţi; cartea mi-a fost dictată, 
indisutabil, de Duhul Sfânt; ce mult aş vrea să mai 
am starea şi trăirile de atunci…

V.M.: Atitudinea dvs. în viaţă a fost una de 
expectativă, dorind ca oamenii, evenimentele, 
viaţa însăşi să vină în întâmpinarea dvs. cu braţele 
deschise, şi chiar aşa s-a şi întâmplat. Credeţi că 
îngerul a lucrat pentru dvs. ?

pe o pagină (eram doi!) cu câte un ciclu de poezii şi 
fotografii… Eram dezamăgit. Când, în fine, m-am 
„dumirit”, nu mai era nimic de facut; Călinescu muri 
în curând şi sfatul universitarilor de la „Contempo-
ranul”, de a-i face totuşi o vizită să-i mulţumim, nu 
mai avea obiect. Dar acum oricine dorea să ne, şi 
mai ales să mă vadă, eram dintr-odată „poetul 
despre care a scris Călinescu”, formulă folosită de 
critici, de-a lungul întregului meu traseu literar.

V.M.: Aţi debutat cu un volum de poezii al cărui titlu, 
Repaose (1969) poate părea paradoxal pentru un 
tânăr ce bătea la poarta de intrare a literaturii. Care 
este semnificaţia titlului şi cum a fost primită 
cartea?

I.M.: Părintele Al. Bardieru de la Botoşani, unde pe-
atunci combăteam la „Clopotul”, în ziarul întemeiat 
cândva de „prinţul roşu” Scarlat Calimachi, într-o 
rubrică „Arca lui Noe”, iscălită apocaliptic, M. 
Urgeanu (din frângerea nemiloasă a numelui 
propriu!) mi-a trântit o epigramă de toată 
frumuseţea: „Titlul cărţii tale-amice / Nu-l pricep în 
nici un fel; / Unii o sfârşesc cu-acesta, /  Dumneata 
începi cu el?!” „Repaose” era în fond un cuvânt 
eminescian, derivând, între altele, din „setea de 
repaos”… Am dilatat puţin termenul ca să iasă 
acest plural nemaifolosit până atunci; ori mă înşel?

V.M.: Celor 12 volume de poezii li se adaugă câteva 
romane cu o problematică spinoasă pentru epoca 
în care le-aţi scris. Cum aţi reuşit să treceţi de 
cenzura acelei vremi?

I.M.: Romanele mele „cu o problematică spinoasă” 
sunt tot atâtea ratări; nici Edenul şi cu atât mai puţin 
Via (construit pe parabola viei neroditoare din Isaia 
5, 1-7) nu au trecut decât amputate dramatic; cel 
puţin Via, care era iniţial un manuscris de cca 500 
de pagini, trezind la prima lectură entuziasmul 
romanticei editoare Dna Maria Graciov, am ajuns 
să-l tipăresc sub forma unui „ciot” de nici 200 de 
pagini… datorită Dlui Mircea Sântimbreanu… iar 
asta din îndărătnicie să nu se creadă ei mai 
„dăştepţi”! Reluând povestea, sau „fresca” de fapt, 
cu titlul Strugurii sălbatici, chiar după evenimente, 
nu am avut mai mult succes… de data aceasta, la 
editura Dnei Geta Dimisianu şi etc., Încât am 
conchis că „cenzura acelei vremi” e cenzura tuturor 
„vremilor” iar o carte este ca o fiinţă: se naşte atât 
cât este necesar să se nască… şi trăieşte la fel…

V.M.: Spuneţi undeva „Am fost un rebel motivat”. Vă 
referiţi la neadaptarea la socialism, la comunism, la 
tribulaţiile din viaţa personală?

I.M.: Mă refer la faptul de a fi fost nesupus la tot ce mi 
s-a parut şi îmi pare încă absurd; şi aşa cum nu i-am 
acordat comunismuluiu nicio şansă, cu atât mai 
puţin astăzi „capitalismului de cumetrie”, un 
rudiment de comunism provenit din corupţie şi din 
absenţa oricărei legi morale…

V.M.: În Himera literaturii, o carte epistolară scrisă în 
tandem cu scriitorul Ion Lazu, rememoraţi cu multe 



strălucita prozatoare româno-americană, şi scopul 
a fost de a face un Supliment Cultural care să fie o 
oglindă a realităţilor cultural-artistice din ţară; 
colaborarea cu „Meridianul” a durat cca 12 ani, timp 
în care, de la o vreme, ajunsesem să scriu singur o 
revistă în miniatură, cu 7 rubrici fixe, lunare: 
PULS/ISTORIA LA ZI; CLASICII NOŞTRI; SCENA 
ŞI CULISELE; A ŞAPTEA ARTĂ; LUMEA MUZICII; 
UT PICTURA POESIS; EXCELSIOR. A fost o 
şcoală la care mi-am exersat şi pot spune că mi-am 
perfecţionat scrisul pe teme şi realităţi culturale şi 
nu numai. 

V.M.: Fireşte că au fost şi ecouri…
I.M.: Au fost ecouri care au recunoscut truda mea, iar 

câteva cu brio, legând chiar câteva prietenii care au 
şi rămas în biografia mea, şi după ce colaborarea 
cu MR s-a încheiat, în urma unui AVC survenit pe la 
sfârşitul anului 2008, după care nu am mai putut 
ţine ritmul, şi de acord cu redacţia, am renunţat. 

V.M.: V-aţi gândit să puneţi într-o carte articolele care 
s-au strâns de-a lungul timpului?

I.M.: Cel puţin articolele a două rubrici: CLASICII 
NOŞTRI şi EXCELSIOR, adunate, fac două 
volume, care nu şi-au găsit deocamdată editorul 
serios. Deşi poeta Aura Christi fusese dispusă a le 
publica, drept care, încheiasem şi contracte în 
regulă, iar EXCELSIOR ajunsese în faza culeasă şi 
corectura întâi, editura Ideea Europeană nu a mai 
avut bani, iar solicitarea de a mă ocupa eu de 
sponsori, mi s-a părut bizară… Păcat. Sunt două 
cărţi care ar rotunji profilul meu de scriitor şi cred că 
fiind scrise bine sau chiar şi cu pasiune ar face mult 
bine în clipa de faţă, când un critic, vestit de altfel, a 
lansat ignobi la s intagmă „Clasic i i  nostr i 
congelaţi”… iar interesul pentru marii noştri autori, 
care au făcut limba dar şi istorie românească timp 
de aproape trei veacuri este căzut, în anumite 
cercuri, aşa zise „elitiste”, în deriziune… Se ştie: de 
la „Eminescu – cadavrul din debara” şi până la 
„clasicii noştri congelaţi” e un drum oblu „pe 
arătură” şi o comandă a noii cenzuri globaliste 
numită atât de „suav anapoda”: „corectitudinea 
politică”. 

V.M.: Meridianul Românesc a trecut şi pe la „Tribuna 
României”, unde aţi prestat 20 de ani de gazetărie 
culturală. 

I.M.: E bine de ştiut că la „Tribuna României” am 
ajuns şi am rămas în felul şi situaţia personajului 
Hans Kastrop al lui Thomas Mann, din Muntele 
vrăjit. Invitat să suplinesc un redactor (Dumitru 
Radu Popa) pe timpul unei convocări militare, de 
câteva luni, redacţia m-a absorbit şi asimilat în 
structurile ei, până ce „tunurile” aşa-zisei revoluţii 
din 1989 au bubuit şi în ferestrele „Tribunei”, şi deci 
nu am mai plecat. Am transformat TR în „Curierul 
Românesc”, preluând titlul primului jurnal cultural 
românesc al lui Heliade Rădulescu, dintr-o 
perioadă revoluţionară „asemănătoare”… Restul e 
istorie…

I.M.: Nu aş numi „expectativă”, mai mult o 
neimplicare, un dezinteres faţă de atâtea lucruri 
inutile în care cei mai mulţi dintre oameni se 
cheltuiesc inutil; cred că în felul meu am învăţat 
foarte de timpuriu să fiu „filosof”; chiar îngerul meu 
însoţitor m-a învăţat lucrul acesta… şi au fost 
câteva situaţii când l-am simţit pe înger lucrând 
pentru mine, şi umăr la umăr cu mine, dar şi câteva 
când s-a îndepărtat scârbit de mine…

V.M.: În 21/22 decembrie 1989, aţi fost unul dintre 
puţinii scriitori care au ieşit în stadă alături de 
manifestanţi. Aţi fost arestat şi bătut crunt. V-a 
marcat această experienţă?

I.M.: Atunci îngerul totuşi a fost lângă mine, cu mine. 
N-aş putea spune că 21/22 decembrie 1989 m-a 
marcat într-un mod deosebit. Mai mult sunt marcat 
de ce s-a petrecut după. Atunci să fi fost poate 
marcat şi mai mult de faptul că în acea seară, 
înainte de a coborî în stradă, i-am telefonat unui 
prieten şi l-am chemat şi pe el să vină, iar el a 
rămas, cu spuneţi, Dvs. în expectativă; lasă, 
discutăm asta mâine…

V.M.: Ecoul evenimentelor din decembrie‚'89 îl 
regăsim în romanul Carla în decembrie. Cine este 
acest personaj şi de ce cartea a fost refuzată la 
publicare?

I.M.: Dovadă de ce fel de om sunt: că eu şi dintr-un 
eveniment limită am scos (sau făcut) tot literatură… 
Declicul romanului Carla în decembrie este 
povestit in carte: când, în convoiul transportat la 
Jilava mi-a atras atenţia la un moment dat o fiinţă 
divină, semănând pur şi simplu/copie fidelă 
aproape, cu unica femeie pe care cred că am iubit-o 
cândva, deşi problema asta cu iubitul e relativă… la 
vârsta mea, ajung să cred că nu am iubit decât 
aceeaşi femeie în tot atâtea ipostazuri… Dar acolo, 
în convoi, era „Carla”, Carla mia… şi securistul a 
lovit-o cu o cruzime neruşinată peste obraz cu 
cravaşa; vrând să strig, să mă revolt, am observat 
că graiul mi se luase…

Carla în decembrie nu a întâmpinat niciun refuz 
de publicare, în afară de „Humanitas”, dar aceea 
este o editură de clică, sau gaşcă, sau cum doriţi să 
o numiţi… Acolo şi-a publicat „mărturiile” despre 
21/22 decembrie numitul Patapievici, care nu mult 
după aceea, a inventat un nou scandal, de a 
denigra patria „revoluţiei”, de care ulterior s-a lipit 
ca marca de plic, în postura de sicofant, şi se simte 
bine mersi ca un client politic, cu o rentă de nabab 
pe post de secretar de stat; mă vede pe mine cine 
mă cunoaşte chiar aşa?! Vă spun eu că nu!

V.M.: Aveţi şi o bogată activitate publicistică, dacă ar 
fi să mă refer doar la „Meridianul Românesc” din 
America. Cum a pornit şi cât a durat această 
colaborare?

I.M.: Colaborarea mea la „Meridianul Românesc” / 
Anaheim C. A. USA s-a înfiripat dintr-o binevoitoare 
invitaţie şi recomandare a Dnei Silvia Cinca, 
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V.M.: „Ce mai rămâne din vechiul tabu al onoarei?” 
întrebaţi din Turnul onoarei (Editura Vinea). Ce mai 
înseamnă astăzi onoarea?

I.M.: Din vechiul tabu al onoarei rămâne credinţa; 
onoarea de azi şi de mâine este credinţa în bine şi 
în frumos, în suflet şi în dăinuirea lui; în Iisus Hristos 
şi în Dumnezeu. Şi în pământ, bătrânul zeu, cum îi 
spuneau vechii greci, care ne naşte şi tot el ne 
adoarme la sânul său. 

V.M.: Acum, la 70 de ani, sunteţi acelaşi om timid, 
modest,  aşteptând ca viaţa să- i  v ină în 
întâmpinare. Credeţi că v-a avantajat această 
postură?

I.M.: Aş vrea să nu mai fiu considerat timid (sunt?!!), 
însă modest, da; aştept viaţa să-mi iasă ca de 
obicei, în întâmpinare cu daruri… şi iată, viaţa cu 
darurile ei astăzi sunteţi dvs., o poetă care m-a 
impresionat cu recentul ei poem „Cythera”, şi nu 

numai; şi mai mult chiar, cu întrebările pe care mi le 
puneţi…

V.M.: Ce le-aţi recomanda tinerilor scriitori de azi?
I.M.: Să fie bravi şi oneşti; să-şi iubească patria şi 

limba ei; sa fie adevăraţi Cavaleri ai Onoarei!
V.M.: Este literatura o himeră?
I.M.: Depinde; titlul Himera literaturii a fost negociat; l-

a propus fratele Lazu, iar eu am votat cu bilă albă; 
însă ştiu că literatura, ca orice himeră poate fi şi un 
monstru, ori se poate transforma din iluzie, într-o 
zeitate şi într-o credinţă sacră. 

V.M.: Vă multumesc şi vă urez încă mulţi, mulţi ani cu 
sănatate şi spor. 

I.M.: Şi eu vă mulţumesc, şi daţi-mi voie să vă 
consider prietena mea de suflet; şi, cum spunea 
Tudor Arghezi, pe la 80 de ani: Să trăiţi să ajungeţi 
ca mine! 



T.R.
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Valeriu Bârgãu

ÎNCEPUTUL…  (1978) 

 12. 
Cărţile vorbesc întotdeauna despre cărţi
eu o să-ţi scriu carte de mirare şi putere
aşa e secolul în care vieţuiesc – 

piatra ţării a rămas tot piatră de-ncercare
stând sau brăzdând în colţi ogorul;
ogorul poeţilor mereu acelaşi
se schimbă în partea lui neesenţială după anotimp
şi ne trage după el prin scobiturile astrelor. 

Epistolele mele nu-s poeme romantice
doar frânturi căzute de la moara cu valţuri a secolului
ce mă hrăneşte
şi-n şaua vieţii mă lasă liber să cuget. 

 16. 
Vrednic de cinste-i poetul mijind pretutindeni
prin sunetul sirenelor dezlănţuite în somn
nu mai e loc de scris pe pielea de capră
a timpului
nici un rând
se plăteşte greu un bilet de călătorie în vreme… 

Cuvântul a ras muşchiul de pe ziduri cu lancea
a bătucit cu picioarele pământul din nori
patria s-a ridicat ci plozii ei în munţi
şi de acolo îţi scrie prin mine epistole –
luceşte iarba de curăţenie 
ca pietrele astrale… 

 18. 
Straniu e să străbaţi prin ploaie pământul
mestecând în dinţi truda învineţită de frig;
tânăr să ştii unde duce cărarea de fier
a amiezii
sub tălpile veacului poeţi tineri şi aspri
luându-se cu natura la harţă. 

Vulturul părinte în joacă cu pruncii
coama groasă de fiu al pământului se resfiră
în munţi cu ochii deschişi îţi scriu epistolă
de trecere prin patrie. 

 19. 
Bărbaţii mari şi minunaţi de demult
sorbeau apa din căuşul palmelor bătucite;
doborau copacii – le săpau în trunchiuri

Cine este vrednic să salute
adunarea sfinților
cine culege roșcovele
pentru popor. 

neputința orbului
de a saluta pe Mesia

CUVÂNTUL FĂRĂ TRUP
în Nazaret
există o trecere
dintre cuvântul fără trup
și cuvântul cu trup

în Nazaret
măslinii au inimă… 

23 septembrie 2005

cu fiare
căutând în măruntaie tainele cetăţilor
peste care se rotiseră întruna
cercurile de vârstă ale marelui copac. 

Dau ghes sentimentelor mele către-nfăţişarea lor
prin morminte-s albi la faţă ca varul 
zvon de lumină le tulbură chipul
că se trezesc după secole în pământ. 

Poet fiind citeşte harta pământului ca pe-o carte
În care dorm strămoşii lângă un plug
Şi-o spadă
peste toate-acestea priveşte cum rămâne
în munţi un singur mare ax de matcă. 

ULTIMILE… 

XXX



Este întuneric beznă aici. Însă după ce ochii mi se obişnuiesc, reestimez: nu este chiar beznă. Ace de lumină 
se strecoară înăuntru printre ţigle şi îmblânzesc întunericul, aşa că încep să disting în jur contururi: într-un colţ 
grămezi informe de lucruri, în altul muchii de mobilă veche. Şi totul presărat cu mult praf. Nici mirosul nu e prea 
îmbietor. 

„Ai mai urcat vreodată într-un pod de casă?” m-a întrebat mai devreme tatăl meu. „Este chiar fascinant!” a 
spus tot el, nemaiaşteptând răspunsul meu, fiind deci sigur că nu. Aşa că am urcat scara cu un amestec de 
curiozitate (probabil cu speranţa confirmării unor experienţe imaginate de prin cărţile citite) şi de scepticism 
(tatăl meu este genul de persoană care se entuziasmează un pic cam prea uşor). 

Suntem în podul casei vechi a bunicilor lui, într-un sat aflat la vreo douăzeci de kilometri de oraşul nostru 
provincial, într-o zi rece din miezul primăverii. E şi nu e o experienţă grozavă: da, jocul luminilor în întuneric ar 
putea fi fascinant, însă abandonul pe care îl simt în jur mă stinghereşte. Tatăl meu se avântă prin colţuri, 
deranjează grămezile de obiecte, stârneşte praful şi mormăie cuvinte ce se vor mobilizatoare. Ca să nu mă mai 
simt stingheră mă concentrez pe jocul rezelor de lumină revelate de praful din aer, şi pentru un timp evadarea 
chiar îmi reuşeşte. 

„Asta o fi ce cred eu?”, spune în timp ce suflă praful de pe un sul de hârtie cartonată, împachetat neglijent şi 
tocmai scos dintr-un cotlon al acelui pod. „Daaa!”, conchide, şi eu mă apropii nu atât din curiozitate, cât pentru a 
ieşi din starea de zgribulire ce m-a cuprins aici. Disting cu greu imaginea din tabloul desfăşurat, dar nu mă 
dumiresc. Pare a fi versiunea extra-large a unei ilustraţii din cartea de istorie. „Hai să coborâm! Îţi povestesc jos 
despre.”

Şi apoi, reveniţi în căldura casei, îmi spune despre amintirea lui. Coborârea şi acomodarea la atmosfera 
camerei mi-au alungat starea aceea de stinghereală şi cred că lui 
i-au dat răgazul să-şi adune gândurile şi cuvintele. 

*

«Încă de când aveam eu vreo doi-trei anişori am tot văzut 
tabloul ăsta pe un perete din „camera bună” a vechii case. Îmi 
devenise atât de familiar, încât nu prea însemna nimic pentru 
mine. De-abia mai apoi, după lecţiile de istorie de la şcoală, am 
făcut legătura şi mi-am adus aminte de această imagine a lui 
Alexandru Cuza din odaia bunicii. Iar mai târziu, când amintirea 
aceea a revenit, iar bunicii mei nu mai erau, tabloul a ajuns să fie o 
enigmă pentru mine. 

Vezi tu!, bunicii mei erau oameni simpli, ca mai toţi oamenii care 
trăiau la sat în vremurile acelea. În toată casa lor am văzut o 
singură carte (în afară de cele pe care le rătăceam chiar eu, 
tranzitoriu). „Take, Ianke şi Cadâr”, de Victor Ion Popa. Însă pe 
care o foloseau ca portefeuille discret. 

Şi totuşi, aveau pe perete un tablou mare cu domnitorul Unirii 
din 1859. Care-mi părea că stă acolo, printre carpete, la loc mai 
de cinste decât însăşi fotografia bunicilor de la nuntă, fotografie-
iconică prezentă în mai toate casele ţărăneşti din ultimul secol. 
Aşa că înţelegi cât de mult mă provoca misterul acesta. Şi pe care 
n-am putut să-l dezleg, pentru că întrebarea a apărut în mintea 
mea când deja nu mai aveam pe cine să întreb. Mda. Deşi cu 
bunica aceea a mea am ţinut mult timp legătura, dilema mi-a 
apărut prea târziu în gânduri… 

Mircea BÃDUÞ

Trecãtoarele mnemonici
(transpunere dupã realitate)



Anul 14 · Nr 50

Pe tablou scrie că a fost tipărit în 1909 şi – ţinând cont că este color şi că are aproape un metru în lungime – nu 
cred că a fost tipărit într-un tiraj foarte mare. Şi chiar mă întreb: oare cum se făcea un offset color în urmă cu 110 
ani? şi unde?

Acum, revenind la prezenţa lui paradoxală pe peretele familiei, putem doar face speculaţii. Să fi avut bunicii 
mei o fibră de patriotism, pe care eu, copil fiind, nu o văzusem? Sau poate bunica mea, cu bruma ei de 
educaţie, adăugase la respectul pentru trecut şi ceva din estetica tabloului? Să fi fost oare tabloul primit de la 
cineva drag şi astfel şi-a câştigat dreptul de a ocupa rangul acela în casa lor? Nu ştim şi nici nu mai putem afla. »

*
Tatăl meu i-a comandat tabloului o ramă sobră, cu apect vintage, iar paspartu-ul de fundal l-a făcut dintr-o 

fibră lemnoasă. A vrut să-l doneze muzeului de istorie al oraşului, dar a fost nemulţumit de dialogul cu cei de 
acolo. Aşa că acum tabloul tronează mut pe un perete din dormitorul părinţilor mei. 

Scriind toate acestea şi încercând să-mi imaginez destinul acelui tablou, cu virtualitatea lui iconică, un soi de 
regret mă străbate, răcindu-mă pe interior aproape la fel cum făcuse acea incursiune în podul străbunicilor. Un 
fior indus de gândul la entropia ce macină tot şi toate, ajutată acum nu atât de curgerea implacabilă a timpului, 
cât de graba cu care se schimbă lumea. Pentru că, iată!, un lucru care a însemnat ceva: pentru oamenii de 
acum un secol (suficient cât să-l pună pe un afiş comemorativ, tipărit, probabil, în străinătate), pentru străbunicii 
mei (cât să-l păstreze o viaţă la loc de cinste) şi pentru tatăl meu (care a încercat să înţeleagă toate acestea), ei 
bine!, lucrul acela pentru mine se va pierde. Şi se va întâmpla aşa, pentru că planul meu de viaţă, plan la fel de 
îndreptăţit ca al tuturora, este să plec în străinătate de îndată ce voi termina şcoala. Da, probabil că un timp voi 
regăsi în memorie amintirea aceasta, însă până la urmă şi ea va disparea în vârtejul lucrurilor. 

P. S. Seara, ajunşi acasă, tatăl meu a scos din bibliotecă o carte veche şi mi-a înmânat-o cu gesturi grijulii şi 
fără să spună nimic. „Take, Ianke şi Cadâr”, de Victor Ion Popa. 

29. 03. 2019

MISTERUL UNEI CLIPE · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU



Padmaja IYENGAR-PADDY

POETRY… 
FOR ME… 

In every heart
In every art
In stillness
In motion

In rain's pitter patter
In wintry teeth chatter

In the vibgyor of bubble
In the lil' babe's gurgle

In the blue deep sea
In the nature's greenery

In earth's secret belly
In the sky's vast expanse

In Shiva's cosmic dance
In the lover's glance

In words that freelance
In him, her, them, me

All I want to see
And will ever see
Is poetry, poetry
And only poetry!

India
Dear and respected poets & translators,
Greetings from the Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati!
Many thanks for the valuable contribution of your poems / translations to 
Amaravati Poetic Prism 2019. Very happy to share with you all that this 
international multilingual poetry anthology showcases 1303 poems in 125 
languages by over 761 poets from 86 countries. This huge anthology has 
surpassed the record of Amaravati Poetic Prism 2018 that had 1111 
poems in 107 languages! We were able to achieve this feat solely 
because of your valuable contributions of multilingual poetry and 
translations.
With our deepest appreciation for your valuable contribution, we provide 
below a link for a free download of the e-book in PDF version of 
Amaravati Poetic Prism 2019 for your reading pleasure:
http://downloads.pragati.com/421904063_APP2019_Poetic_Prism_WEB.
zip
The anthology weighs over 1710 gms. Therefore, we are not in a position 
to despatch a book to each one of you. We share hereunder the following 
links to enable you to purchase the book if you so wish:
CYBERWIT - FREE SHIPPING WORLDWIDE INR 1500, USD 50
https://www.cyberwit.net/publications/1411  
AMAZON INDIA, INR 1500 (Shipping cost will be extra)
https://www.amazon.in/dp/9353917921?ref=myi_title_dp    
AMAZON USA, USD 50  (Shipping cost will be extra)
https://www.amazon.com/gp/offer-listing/9353917921
AMAZON FRANCE, Euro 45 (Shipping cost will be extra)
https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/9353917921/    
AMAZON UK, GBP 45 (Shipping cost will be extra)
https://www.amazon.co.uk/gp/offer-listing/9353917921
We thank you again for your unstinted support to Amaravati Poetic Prim 
2019 with your multilingual poems and look forward to your continued 
association.

Please take care and stay safe.
Best Always and Warm Regards.
Paddy
Poet, Writer & Reviewer
Hon. Lit. Advisor
The Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati

Reach: Phone : +91 9948269211; E-Mail: poeticprismccv@gmail.com
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Gecenin sustuğu
an düşünürüz

Gece rikkatlidir,
buzda kayan yıldızları

ağaçların saçlarına takar

İlikler düğmelerini günün
sabaha yorgun bakar

Bilir kimin bıraktığını
soluğuna sandal ve amber

kokulu hakikati

Gece
herkes

sezdiğine inanır

We think when 
the night is silent

Merciful is the night,
fixing ice skating stars
to trees' hair

Buttoning the day's collar
looking tired at the morning

She knows who put on her breath
the sandalwood and amber
smelling reality

At night
everyone believes
his intuitions

Dr. Hilal KARAHAN
Turcia

Turkish poetess, writer, translator, mother and medical doctor (1977, Gaziantep/Turkey). She has been 
writing since 2000. She has 6 poem, 3 prose books and many selected poetry books published in different 
languages. She has joined to many international collective books, bilingual poetry almanacs. Since she is 
intercontinental director of World Festival of Poetry (WFP) organisation, she is in organisation comittee of 
many international poetry festivals. She is recently a member of Turkish PEN, Turkish Authors Association and 
Turkish Language Society. She is General Secretary of Writers Capital Foundation (WCP) and Turkish 
Ambassodor of World Institute of Peace (WIP) which are linked to UNESCO. She organizes International 
Feminİstanbul Woman Poetry Festival every year. She has many national and international poetry awards. 
Since 2017, she is a member of publishing council of international bilingual poetry magazines of  Absent,
Rosetta Word Literatura Sahitya Anand. and 

Communication: hilalkarahan108@gmail.com, www.hilalkarahan.com



Jacob ISAAC, M.A., Lit. D.
India

Jacob Isaac is an award-winning and internationally acclaimed English poet. Born in Mavelikara, Kerala 
(India), he is the founder of the Saint Thomas Education Project in South Africa (STEPSA) and the founder, 
owner and Chief Executive Officer (CEO) of the Good Shepherd Model High School in Marble Hall, South 
Africa. 

Although he is an entrepreneur and CEO of a business enterprise and an educator, his passion in 
portraying the powerful feelings and thoughts through poetry supersedes all his other interests. By using 
imagery and metaphors, he creates meaning and beauty to the feelings and thoughts and to the 
inexplicable enigmatic and existential situations. By using rhythm and language, he communicates 
psychological perspectives from the hidden and invisible world of human consciousness through his poetic 
expressions. His distinctive poetics and persona create a unique style for his poetry, which evoked much 
attention from many corners of the world. 

Isaac's widely recognized book of poetry, Sense of Enigma (published in 2012), was translated into the 
Spanish language and published in America in 2015 with the Spanish title Sense of Enigma: Sentido de 
enigma by the famous scholar and writer of the Luis Alberto Ambroggio, North-American Academy of the 
Spanish Language. The Sense of Enigma is currently being translated into French and Uzbek languages. 
His seminal poetic work, Sense of Enigma, has received numerous international, national and state level 
awards for excellence in poetry. A few of the highly acclaimed awards Isaac received are as follows:

· Mystic Kalinga Literary Award of 2017, Bhubaneswar, India

· Award for Excellence in Poetry (2017), Ramoji Film City, Hyderabad, Indi

· Sahithya Ratna Award of 2013, awarded by the Inter-Continental Cultural Association, Chandigarh, 
India. 

· Michael Madhusudan Award of 2013, Calcutta, India

· Ambassador of Peace Through Poetry and Education in South Africa, awarded by the Third Universal 
Congress of Hispanic-American Poetry (CUPHI 111), Los Angeles, USA. 

· Honorable English Poet Award (2014), awarded by the World Academy of Arts and Culture (WAAC) at 
th

the 34  World Congress of Poets (WCP), Peru, South America. 

· rdPoetry Prize for Excellence (2014) by the 23  World Congress of Poets, Osaka, Japan. 

· Best Poet of the World Award (2013), awarded in commemoration of Uzbek Language Founder, Sultan 
of Ghazad, Uzbekistan. 

· ndExcellence in Poetry Award (2011), awarded by the United Poets Laureate International at the 22  
World Congress of Poets, Larissa, Greece. 

· Isaac was conferred the honorary degree of Doctor of Literature (Lit. D.) in recognition for his literary 
contributions by the World Academy of Arts and Culture (recognized by UNESCO) at the 34th World 
Congress of Poets held in Peru from November 10 to 14, 2014. Dr. Maurus Young President of the 
World Academy of Arts and Culture and the World Congress of Poets said that the honorary degree of 
Doctor of Literature was conferred to him not only for his significant literary contributions, but also for 
promoting “the sacred movement of world brotherhood and peace through poetry.”

Isaac's second book of poetry titled, Suggestion, was published in 2015 along with a compilation of the 
poems of Dr. Ernesto Kahan, the famous poet, medical professor and scientist from Israel. Dr. Susana 
Roberts, Vice Director of IFLAC Latin America and the World Academy of Arts and Culture said, “This great  
book of two eminent contemporary writers – Prof. Ernesto Kahan from Israel and Jacob Isaac from India – 
is valuable not only for its originality, but with the depth and fullness they communicate internal and external 
human states, full of existentialism, immerse in situations that somebody surely suffered or maybe we 
cannot realize and they are or have been latent in every circumstance of life. Here the verb comes into 
communication with the other.”
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SMILING TONGUE

Aren't we the air and bell

Sure we are the seed and shape

Face controlling mind need much more 

Feeding strong terms daily heap

Aren't we the hopeless tag

Sure we are the spreading fog

Wearing unfit cloths are gaining 

Withdrawal having feel and race

Shall we fairly treat our grace 

Affirm alert strange a chance 

Giving unique tower of scope 

Strange so fresh range still wide

Strange may stress near you fresh 

Strange you deal excitement there

There you leave limiting shield 

I say, you fencing long way path

Your able deal encroaching traits

Promote prolong more you are 

Social withdrawal shameful loss

There the way,there you go 

With smiling tongue and speaking face. 

As a bilingual poet and scholar, Isaac has been proficient in depicting his powerful feelings and 
contemporaneous thoughts streaming through his consciousness in both the English and Malayalam 
languages while living in the Indian and South African cultures. He has published numerous poems in 
Malayalam language of which two are prosodic and rhythmic mini epic poems: “Natya Graham” and 
“Vakkai Jwalikkuka.” In these two mini epic poems, Isaac went beyond our common understanding of 
Malayalam poetic sensibilities and created a new prosodic poetic style through its simplicity in narration 
and poetic style. The first Malayalam book he co-authored with Dr. Babu Cherian, titled Jnananikshepam 
Patavum Patanavum (the English translation of this book title is The Roots of Modern Journalism in 
Kerala), won the “Thayatt Award of 2003”, which is a prestigious state level award for a Malayalam 
language non-fiction book. This is currently a prescribed book for the undergraduate students in Kerala 
University. 

As the founder, owner, and the CEO of the prestigious Good Shepherd Model High School in 
Johannesburg, South Africa, he has taken a leading role in providing a better education for the black 
community who fell behind due to the historically debilitating social effects of the now defunct apartheid 
which created an unequal system of education. Isaac is currently making significant contributions in 
educating and shaping the minds of the young men and women in the post-apartheid South Africa as an 
educational entrepreneur. 

In addition to his hectic schedule and responsibilities as the CEO of a major educational enterprise, he is 
also actively involved in Kerala's literary culture and movement. He serves as the Managing Editor of the 
Malayalam Research Journal in Kottayam, Kerala. For his overall literary contributions, he was awarded 
the prestigious “2017 Mystic Kalinga Literary Award” offered for eminent Indian writers in Bhubaneswar, 
India. 

Jacob Isaac holds a Bachelor of Arts (B. A.) degree in English from Bhopal University and a Master of Arts 
(M.A.) degree in English Language and Literature from Sri Venkateswara University. Prior to his successes 
as an entrepreneur in South Africa, he was an English Teacher in Maseru, Lesotho. 

TANGIBLE SPACE

Time, the tangible space of yesterday 

Space, the faceless liberty of suggestion

But I never put you in my memory of salvation 

Near to my naming shape, days of your 

Progressive label of mentor 

Viewing the possibility of sleepy 

Words of supressing face lamp

Questioning the last hour traces of mob

Dictating the mutual reversal preferences

You are dwelling my moving cradle

You are napping my habits of drowsiness

Your lethargic balm of comfort 

Fresh up my conscience of liberation

There I merge with crazy features 

Space of thunder and patting palm

We are the vapours of mask 

And the foaming tremors of anxiety 

Feed your grace and gain

Feel your sense of aim 



NOSTALGIC NUMBNESS

Nostalgic numbness of visual redemption

Litigating the proven dialogues of tomorrow

Hanging the stressful evening of pernicious sore

Adapting the level of state of mind

Averting the days of timidity

Time – out token of inhuman detention

The logical ligament of rationalization

Your speed of turning face

Reach to the palatial balcony of my feelings

Call for a look out period of

Spacious receptive parlor

Joking my label right renouncing

The sexy shades of your plural norms

Making the legitimate approach and appraisal

Narrating the saga of ceremony

Originating the lavish range of

Your out reach flame

Log on my ordinance of admiration

But your limitations of availability

Your inhibitions and approachability

Time and again stigma of age and aim

Neglecting the desire of my scheming art. 

Acting the navigation of my moving chart

Back to normal, Abnormal!

Pleasing the target, wheezing the victim

Leaving my nation chatting the charges

Land of no-mans mind of my land

Knocking rotation, viewing the logo

Freely my roaming purely alarming 

Days of my live plans ways of unique space

Now my thoughts are thoughts of thoughts

Now my spots are vague and vague. 

 

TRAPEZIUM OF RELATIONS

Here I perform the practice of preference

Lavishly rating the strain of relations 

Again I swear the shapeless humour 

Again I rarely aerial the port of impulses

Will you come to my range

Will you share your space of mind 

Spreading my morning eyes of

Feeling news of powering age

 of the aimless age

Tempting the testing ways 

Feeling the feeling of 

Tearing the warning of 

Power of my master days

Gear up the habits of

rare skill self-days

Fearing my face value

shivering the shape 

Hear say my label shade of the hill

Look the threatening miles of the

Pretending smile. 

Tampering space of the process of change 

Haven't you feel the days you done

Proving witness of appraisal chart

Memories helpless memo of hope. 

Memories meaningless model of hope

REPULSION

Imagine the lazy but facial upset

Imaging days of my repulsive mood

Timid motion rupturing supportive days

Chances my comfort of dense antique source

Feeling the narrow fearless tunnel

Inner equations of instinct resume 

My brother Joseph my shade and shape

Nature of podium calling declaring 

Fearless you merge within tearless emerge

Danger sense not demand of life

Phobic sense fearless path 

Awareness limiting ways 

Sense of mature fearless days

Limiting days of instinct call

Now my social sense of wall

My fameless fame my aimless aim

My knocking nature nude and lame 

My touring tutor mocking traces 

Repulsion Phobic image upset.
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Nicolae NISTOR

Născut la 24 martie 1958, Mihăeşti, Vâlcea, actualmente fiind domiciliat în Râmnicu Vâlcea.
După anul 1989 a editat şi a colaborat cu săptămânalul „7 zile” şi cu cotitdianul „Actualitatea vâlceană”. A 

participat constant la emisiuni TV şi Radio, locale și naționale. Este unul dintre fondatorii Societăţii Culturale 
„Anton Pann” (membru în Consiliul Director), al Cenaclului Poetic Schenk și al Cercului Literar de la Cluj. 

Premiat și laureat pentru poezia sa, publicat în reviste literare din țară, prezent în mai multe Antologii, dar și 
volume individuale. 

Cărțile autorului au fost prezentate la târgurile de carte din țară și din străinătate. 

CEASURI TOPITE 
 

Privești cu un ochi la ceasul din perete 
care rotește cercul copilăriei sau arcul Hegelian… 

Apoi vezi omul ăsta 
cu mâinile toarse de iubire 

el, centrul Universului, 
celălalt, ochi invidios pe Horus, 
prea grăbit să ardă piramide… 

Viața care se rotește lin 
spre stânga – ai vrea tu 

spre dreapta – ca o mare calmă albastră 
mult soare și scoici vorbitoare… 

Nu ai știut să cerni timpul, 
ai fost prea grăbit până la topire. 

Văd pe roata asta cum persistă memoria, 
relativitatea timpului care cade 
într-o curgere reală sau ireală, 

imagini 3 G pe peretele prea înalt, 
prea alb să vezi limbile imaginare… 

Copilul caută treptele unei rotiri, 
un carusel visat de el, 
de cei care au plecat 

prin cartea care comprimă timpul 
printr-o curea zero și unu. 

Să stai cu ochii la ceas după ce 
te-ai întors din călătoriile lui Dali 

unde totul se topește 
încercând să mai salvăm ce se poate 

sau dincolo ce poate fi, 
dincolo de clepsidra vidă, 

poate un zâmbet de silfidă?

FINAL DE CARIERĂ 

Se întâmplă să fii singur, 
într-o indiferență ascunsă sub gene, 

strigătul tău este fără ecou, 
ești ascuns după muncă 

precum un refugiu închipuit, 
te vezi într-o oglindă opacă, 

vezi un străin ca o sosie, 
poza de pe birou îți seamănă 

chiar dacă lângă tine sunt ființe 
care par străine, 

când ai primit toiagul și un ceas placat cu iluzii, 
îți iei cutia cu bunuri personale, 

te arunci în stradă buimac 
nu știi încotro să o iei, 
acasă, erai un pasager 

cu geanta pregătită, 
un chiriaș cu bani 

care plătea accesul la televizor. 
Soția învață să te suporte, 

vecinii au încă un străin pe scară, 
nu poți duce gunoiul, 
câini nu te cunosc, 

nu poți merge la bodega din colţ, 
locurile fără întoarcere sunt ocupate 

de un arhitect și un avocat, 
bețivii cu ștaif 

care construiesc dispute 
la o palincă ce ucide 
pe stradă libertatea, 

are mult soare și speranță, 
necunoscuții iubesc oamenii inutili 

și aparența unei distincții aristocrate, 
ei nu știu că singurătatea este și familistă, 
sau cum furtuna timpului năruie o carieră. 



EUROPEANUL LOW COST 

Sunt cetățeanul european low cost, 
din cauza mea euro se lasă greu 

de atâtea sarmale oferite la târguri… 
Mențin echilibrul în zona economică 

prin sărăcia mea, prin lipsa mea de voință. 
La mine se termină blestemul luxului, 
sunt un fel de amfitrion al sărăciei… 
La mine sosesc babele din occident 

pentru turismul de tinerețe, 
turismul de groază 

cu mulți mici și camere de hotel, 
multe aventuri la lumânare 

când Dracula umblă prin cetate… 
Sunt cetățeanul european 

expert în monitorizare și politică, 
președinte de asociație, 

om de televiziune, jurnalist, 
sărac lipit de pereții unde se împarte dreptatea, 

înzestrat cu răbdarea din care nu se moare, 
dar cinstit până la pesmeții gratuiți de la recepții… 

Am prieteni numai oameni bogați 
ale căror madame fac cursuri de politețe, 

cursuri de fitness să vadă steroizii antrenorilor. 
Sunt cetățeanul european 

care intră pe ușa din spate la rudele bogate, 
am atâta libertate, încarcerat fără lacăte… 

Tot ce mi se întâmplă este la vedere 
în blocurile de ceară unde viața se topește 

în muta resemnare care stă aplecată până moare… 

CAMERA CU AMINTIRI 

Poate fi o noapte pierdută 
dacă nu tragi de ea 

cu lacrimile tale 
sau te ascunzi după perdelele 

amețite de culori și șampanie… 
Am fugit din noi pe fumul 
de țigară, plină de sânge, 
parcă eu trebuia să mușc 

din ce a rămas după foame… 
Telefonul doarme, 

muzica aleargă singură 
prin cameră, 

vorbește răgușit… 
O partitură în evazați 

și pânză de in, 
rotiri de femei goale, 

iar noi tragem de noapte 
amnezici, cu mâini tremurânde, 

știrile sunt acoperite de noi, 
o poveste Woodstock 
care spune multe… 

COLIVIA ORAŞELOR VISATE 
 

Nu te-ai întors în orașul nostru ros, 
de prea multe plecări, prea multe vise, 

ascunse în low cost. 
Nimeni nu pune flori pe mormintele uitate, 

și ce mai știu nepoții din fostele sate? 
Ce știe cârciumarul de unde vii, unde te îndrepți, 

când sunt lacătele puse, pe părăsite porți? 
Tu nu mai ai rochițe de împrumut, 
când alergată erai, de fiecare țânc, 

și aveai vise erotice, ascunse în fântână, 
și nu mai știi cum este noaptea noastră, în plină 

Lună. 
Aveai apartament, cu telefonul ascultat, 

când făceai dragoste pe ascuns, cu alt bărbat, 
și un televizor care ascunde lumea, pe care nu o 

știi.
 Când să revii, cum să revii? 

Nu te-ai întors în orașul nostru trist, 
unde murim pe rând și nu mai e nimic, 
doar părăsite vise, atârnând de lustră, 
de care te apuci când ai o viață frustă. 

Trăim pe net, în lumi diferite, 
şi ne atingem doar prin cuvinte mute. 

Eu, blestemat să trec pe aceste străzi uitate, 
tu, liberă în colivia orașelor visate… 

CROITOR DE POEME… 

poate nu există legătură
între tăierea cu foarfeca a poemelor

și visele erotice din clanța de termopan
sau discursul de pensionar pe val

ocheanul cade la licitație
cum orice blondă știe prețul strigării

visele acelea de tinerețe 
sunt forfecate stupid cu iluzii

cu imagini amestecate după tăiere
aha . nu știe prețul aspirinei la tinerețe

ce verde crud a căzut pe el 
ca tunsoarea de ștrengar

grăbit și nesigur 
o iarba fiarelor salvatoare
poate nu există legătură
între prohab și virilitate

când croitorul este aproape orb
și taie poemele mele. vesel… 
croiala salvează lupii de mare. 
sau cine știe scap de insomnia
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TATA ERA FRUMOS 

Tata era frumos, 
mâinile invidiate de pianiști, 

ochii niciodată învinși, 
un cer plin de iriși, 

vorbirea ca trupul… 
Linii de statuie vie 

noi câte o parte din el, 
dar legați la aceeași ființă 

când a plecat 
ceva din noi a ieșit din fire, 
aceea busolă de reîntâlnire 

parcă a schimbat sensul din mine. 
Tata era frumos, 

avea ceva dintr-o mănăstire 
când îl vizitai, 

el știa cum să nu te rătăcești 
în trăirile din tine!

CEȘTILE CU POVEȘTI 

Mă sorb din cafele uitate, 
necitite de spaima 

celor neștiute, 
gânduri rostite în oglindă 

de care fug 
în dimineți aglomerate. 

Omul care vinde povești 
ascunse în vechituri, 
udate cu votcă ieftină 
sunt asemeni cafelei, 

răsturnând povești disperate 
la mese unde 

râde cinismul impregnat în lacrimi. 
Povestește, omule 

cum este lumea dincolo de zaț, 
cum este să te speli în cești murdare 

unde avem o poveste fiecare. 



Ovidiu GENARU

Băcăuan prin naştere, a terminat liceul în urbea natală, a urmat Institutul de Cultură Fizică şi Sport la 
Bucureşti, 1953-1957, după aceea a revenit în Bacău ca profesor de sport, 1957-1966 şi toată cariera poetului 
este legată de oraşul natal. Redactor la revista Ateneu, 1966-1974, profesor la Institutul Pedagogic din oraşul 
lui Bacovia, 1974-1980, muzeograf la Casa memorială G. Bacovia, 1980-1998. A fost parlamentar în 
legislatura 1992-1996. 

A debutat ca poet într-o plachetă a Casei de Cultură din localitate, iar editorial, în colecţia Luceafărul, cu Un 
şir de zile,1966. După care a continuat cu volume de poezii, de un intens erotism, în faza imediat consecutivă 
debutului editorial: Nuduri, Ţara lui N, îndeobşte foarte bine primite de critica literară. A scris şi proză scurtă, 
romane, fără a atinge nivelul poeziei sale, dar şi câteva piese de teatru care nu au văzut lumina rampei. 

Retras în orașul bacovian, nealiniat vreunei grupări literare, poetul a scris mereu o poezie de incontestabilă 
valoare, recunoscută azi prin Premiul Național de Poezie.

Laboratorul luptei de clasă

La gherlă la subsol împreună
cu două butoaie puturoase
uitate acolo de exploatatori. În butoaie
întuneric burghez. La etaj chiar
deasupra e laboratorul de urlete
măcelul luptei de clasă. Adică
biroul de anchetă unde se
strivesc unghii după metode siberiene. 
Cum apune soarele răsare
tortura. Când cheile zornăie la ușă
știm că unul dintre noi este
chemat să dea declarații. 
În urmă noi de la subsol nu stăm
degeaba. Ne pregătim să-i spălăm rănile
celui anchetat. Să-i oblojim vânătăile. 
Uneori îl aduc pe targă plin de
sânge. 
Atunci ne gândim la Iisus. 

Albele corturi

din nou te iubim te iubim munchausen
pentru că intri noaptea pe ferestrele
internatului și ridici din cearșafurile 
murdare albele corturi ale copilăriei
tu prefaci lăzile de marmeladă în dulci
senvișuri cu diamante o mincinosule
ce bine ne simțim cu tine în

umbra urâtului când tusea noastră
aruncă pe caldarâm frunze însângerate
rogu-te baroane însoțește-mă în comuna
tatălui meu de pe dealuri să aprinzi și
acolo pofta de-a spune că viața e vis

Drăguța forță din pistolul cu aburi

Ninge în cimitirul locomotivelor
cu aburi nimeni nu mai are nevoie de ele
de frumoasele cochete cu volănașe de
demodatele caroserii și biele ce goneau
ca un iepure peste pastorale câmpii
zăpada se așterne ușor ca pe morții
primului mare război hei ninge pe
invenția lui stephenson englezul
oh mi-amintesc sfidarea pionieratul
și ninge pe cimitirul drăguței forțe
din pistonul cu aburi ninge
cu prilejul aniversării zilei de
naștere a mecanicismului și nimeni
nu păstrează un moment de reculegere
nu îngenunche pios acolo unde tumoarea
ruginii lucrează harnic de mai bine
de o sută de ani. 
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Vlad SCUTELNICU

 Și 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 Mihaieș, 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. A 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, 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, Gabriela 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 Instituționalizat 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.” 

 Și în 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. 

Premiul Național de Poezie 
„Mihai Eminescu”

Ediția a XXIX-a, Botoșani 2020



Liviu PENDEFUNDA

Întru gloria Sf. Francisc

Ziua se-apropie spărgând imperiul tenebrelor. 
Din ceruri aurora cheamă timpul și Spiritul Divin. 
Bat clopote 'nvârtind în limbi de bronz 
aurul soarelui fratern, 
iar ție, Francisc, lasă-mă să'ntorc
sinteza armoniei și să'ți arăt trecutul. 

Patru elemente, trei regate, 
în sânului Domnului, tu, frate,
sacrifici crucea centrului de-altar,
lumina locului și-a timpului hoinar. 

Al cosmosului sfânt mister 
răstoarnă omul-Dumnezeu spre cer,
ci Verbul sacru, mesajul din Cuvânt 
rămîne'n fața ta ce e mai sfânt. 

În poarta cerului mă'ntâmpini să conduci 
din aripi, blănuri și din solzi un cânt. 
Bat clopote'nvârtind în limbi de bronz 
aurului soarelui ne'nvins
sărmanul care sunt 
un biet însuflețit în trupu'mi de pământ. 

Firenze, 31 august 2019

***
Întru gloria Sf. Francisc

Încălzește-mă, Soare!
Încălzește-mă, aici, pe pământ!
Nu știu dacă dincolo va fi la fel,

ca această mângâiere
a oaselor mele învechite de timp. 

Luminează frunzele la fel de rugunite 
și fructele care tind încolțirea'n pământ!
E-atâta fericire în florile care nu mint 
și în răcoarea adusă de vânt. 

Încăzește-mă, Soare, 
cât încă trupul nu'i sub pământ!
Așa voi afla dacă și-acolo mă voi bucura

de căldura ta, fratele meu,
în petrecerea mea nesfârșită
peste spațiu și timp
alintate tot de lumina ta

Quebec City – Iași, 10-22 septembrie 2019

***

Sărmane Om, strigase îngerul 
pregătit să încovoaie-un trip bătrân. 

Nu plânge, înger prost, i-am zis 
eu. Mă închin 
la cel care și ție ți-e stăpân. 

Aștept cu'nfrigurare și tremur, nu de frică 
nici de neputință, ci de sete,
de dorul apei din neant
ce-am mai gustat cândva,
iar tu te încurcai cu tinerele fete. 

mi's aripile încă
puternice și'ți spun:

nu am venit să sting un cuget
nici s'adun

oasele tale sleite de acum
ci să dau liber gândului străbun
închis în vânt și carne de pământ. 

Sărmane Om, doar trupului i-e somn. 
Lasă'l să doarmă! 

iar tu, urmează-mă'n eter!

Tu, înger prost, aici am fost
o împlinire ce n'am avut-o'n cer… 
și nicidecum o entitate fără rost. 

Așa i-am zis acelui înger ce n'a înțeles 
de ce de-acest pământ mă cramponez 
deși-adevărul e

ascuns pe undeva
chiar pentr'un credincios ca mine, 

mai ales. 
Iași, 22 septembrie 2019
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Există momente în viața noastră, când totul pare (chiar este, uneori), minunat. Există momente în aceeași 
viață a noastră, când totul se prăbușește în jurul nostru (și în noi). 

Nimeni nu știe, nimeni nu vrea să știe, nimeni nu vrei să știe despre drumul tău, despre alegerile tale – 
bune/rele, dar ale tale și nimeni nu are dreptul să te judece –, despre tristețile, singurătatea, bucuriile tale. Iar 
când a venit Timpul tău să pleci spre alte țărmuri ce așteaptă să fie înțelese, ciudat cum toată lumea, dintr-
odată știe totul despre tine, te uimești tu însuți, de acolo de unde ești acum, de cât de mulți prieteni ai, de cât de 
frumos vorbește oricine despre tine, cât de neînlocuit afli că erai, trena aceea de vorbe pe care, poate chiar le 
credeai, dar nu ai avut curajul să le spui cu glas tare, atunci când puteau fi auzite de cei care acum aud doar 
muzica sferelor. 

Fiindcă există, apoi, momente, când nu mai există niciun moment. 
Nu pot decât să sper că vom înțelege cât mai curând că nu e vreme de pierdut, că nu trebuie să amânăm 

niciodată să spunem cuiva că îl apreciem, să-l facem să știe că ne bucurăm de realizările lui, să-l încurajăm și 
să uităm de prea omeneasca invidie. 

În acest început de an, a trebuit să înfrunt două vești care m-am tulburat profund. Plecarea la Îngeri este o 
bucurie pentru cei care o parcurg, o mare durere pentru noi, cei rămași să ne terminăm de învățat lecțiile. 
Academician Dr. Vasile Cândea și ziarista Cristina Țopescu au în comun, pentru mine, doar faptul că eu i-am 
avut în preajmă. Diferența o face faptul că pe renumitul chirurg îl știu de pe vremea copilăriei mele, prieten de 
familie fiind. Cu Cristina am fost, la un moment dat colegă de școală și apoi de Televiziune. Mă întreb, oare de 
ce nu am știut să găsim căi comune, pe care, acum, după ce alții le dezvăluie, înțeleg că le aveam? Nici 
pasiunea pentru Televiziune nu a reușit să ne apropie, probabil fiindcă amândouă eram prea preocupate să o 
îndeplinim exemplar. O lecție pentru mine, din care ar trebui să învăț să nu las aparențele sau presupunerile să 
facă legea. 

Din păcate, după plecare ei din TVR nu am mai știut nimic, dar, grație înregistrărilor pe care le-am găsit acum 
pe YouTube am descoperit un excelent realizator de emisiuni, un profesionist pentru care microfonul și camera 
de luat vederi nu aveau nicio taină. Rar am văzut atâta firesc în gesturi și în exprimare, inteligența și cultura 
venite de la sine, nimic ostentativ, nevrând să se pună pe ea în valoare, ci, așa cum este firesc, pe cel 
intervievat. Neîndoios, jurnalistica noastră a pierdut un om de valoare, Cristina Țopescu, iar oamenii, un suflet 
de rară noblețe și duioșie. Ușor de înțeles acest lucru, din dragostea ei pentru viață, pe care a declarat-o și e 
ușor de dedus din grija ei pentru animăluțele care n-au nicio vină că sunt abandonate și neglijate. Poate că 
moartea atât de nefirească a Cristinei va deschide ușile sufletelor și minților celor care refuză să dea atenție 
acestor ființe atât de minunate, cărora ea a încercat să le croiască un destin blând. 

Am simțit nevoia să scriu aceste rânduri cu speranța gândului că fiecare dintre noi ar trebui măcar să 
încercăm să fim buni unii cu alții și să nu ne temem a mărturisi aproapelui, că împlinirile lui ne bucură. 

În urmă să nu lăsăm regrete, doar amintiri care pot fi balsam. Titlurile, premiile, funcțiile nu au valoare decât 
atunci când respirăm aerul ce ne înconjoară. Zâmbetul, căldura unei îmbrățișări, cuvintele spuse din suflet care 
ne-au fost sprijin sau mângâiere, gesturile frumoase care au ajutat, acestea sunt, de fapt, semnele trecerii 
noastre prin viața asta cea de toate zilele. 

Am pus alături două destine complet diferite, dar care dezvăluie același adevăr – mai devreme sau mai 
târziu, toți plecăm în marea călătorie. Nu mi-am propus să fac o descriere a vieții lor, doar un memento mori, de 
care nu ar trebui să ne îndepărtăm prea mult. 

Iar gândul că, așa cum se știe – fiecare dintre noi dispărem cu adevărat abia la a doua moarte, atunci când nu 
mai este nimeni care să își amintească de noi – gândul acesta să ne stea în suflet ca o candelă aprinsă încă de 
acum pentru spiritele noastre ce vor atinge și ele, la un momet dat, infinitul.

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii



„A fost odată
ca niciodată;

a fost pe vremea
când puricele se potcovea

cu 99 de oca de fier
şi tot sărea până la cer

strigând cât îl ţinea gura
că nu i s-a ajuns măsura!”

Era odată într-un sat un om bun şi gospodar la casa lui, rămas văduv de timpuriu cu doi feciori care să-i calce 
pe urme. Unul dintre ei crescuse mare şi cuminte făcându-i cinste lui tătâne-său. Cum se-arătase harnic şi la 
locul lui, nu-i fu greu bătrânului să-i găsească o fătucă mlădioasă şi sfioasă, de mai mare dragul. Atunci 
încinseră, măi frate, o petrecere încât să crape de invidie cei cu maţele pestriţe şi alta nu! Înjghebă gospodarul 
feciorului zestre mare; îl aşeză la casa lui şi nu-i mai duse grija nicicum. 

– Ei, mai am unul, îşi spuse frecându-şi mâinile de bucurie, şi când l-oi vedea şi pe acesta în propria-i 
gospodărie, se cheamă că mi-am făcut datoria de părinte cu prisosinţă. 

Azi aşa, mâine tot aşa, încercă să-i găsească o mireasă potrivită, însă fugeau de dânsul ca de buha. Se 
plămădise acest fecior din alt aluat. Era el şi înalt, şi frumos prea îndestul, căci nu ducea dorul unor asemenea 
haruri dar se dusese vestea până hăt-departe despre lenea şi lipsa de minte de care dădea dovadă. Degeaba 
se zbuciuma tătânul în sus şi-n jos pe drumuri, nu izbutea vreo pricopseală. Încet – încet se grămădi în inimă-i 
necazul cât o piatră de moară şi prinse a-l măcina fără ostoi. Simţind că se apropie clipa să-şi dea obştescul 
sfârşit, îl chemă la căpătâiul său şi îi zise:

– Fiule, toată bruma de avere ce-am izbutit să strâng ţi-o las acum cu limbă de moarte. Să nu ai teamă. Cu 
frate-tău mi-am descâlcit daravelile de mult timp. Şi-a primit partea când s-a însurat, aşa încât nu mai are 
dreptul la nimic altceva. Pentru tine rămâne casa cu tot ce este-n ea, vitişoarele şi pământul din fir în păr. Faci 
cu ele ce vrei… Ba mai bine nu, hotărât nu! Mi s-ar îmbucura ciolanele pe ceea lume de-aş şti că te apuci de 
treabă, cum ai putea, numai să nu cumva să înstrăinezi ogoarele, băiete! Nu uita învăţătura neamului. Brazda 
de pământ e sfântă, căci hrăneşte şi adăposteşte pe oameni din veac în veac. 

– Am să hotărăsc ce să fac cu toate acestea când va veni vremea lor. Numai cât am şi eu minte în cap, aşa să 
ştii, se burzului feciorul cel netrebnic. 

Nepăsător la soarta tătâne-său, aştepta cu nerăbdare să se vadă singurul stăpân pe avere. 
– Uşurel flăcăiaşule, nu te supăra! încercă să-l molcomească plin de-amărăciune. Mai am a-ţi spune doar 

câteva vorbe. Dacă vreodată vei hotărî că nu mai ai nici un rost pe lume, când n-o să mai ai alinare şi nici 
speranţă, când totul va fi negru pentru tine şi ai vrea să sfârşeşti cu toate necazurile, atunci fiule să ţii minte că-n 
grădina casei noastre, lângă nucul cel uriaş, se află o hrubă bine ascunsă de ochi străini, sub un pâlc de 
verdeaţă. Dacă te vei strecura înăuntru, ai să găseşti atârnat de grindă un ştreang. Să te bagi cu capul în el şi 
vei scăpa de griji. Ţi-am netezit calea ca-n palmă, să nu fii nevoit să-ţi frămânţi cugetul cu astfel de fleacuri. 
Doar ştii vorba: „tătânului mai cu necaz, mai cu puţin, doar odraslei ca în rai să-i fie”. 

Rămase o vreme tăcut, trăgându-şi suflul şi ajuns la capătul puterilor, mai apucă să-i spună:
– Rămâi cu bine, de-acum… 
Îndată se stinse, lăsându-l îndurerat doar aşa de ochii lumii. Feciorul îi pregăti mormântul şi toate celelalte 

câte mai trebuia, apoi începu a-l jeli prefăcut, după datini şi puse atâta foc în glasul lui învăluitor, încât despietri 

Victoria STOLOJANU-MUNTEANU

Gospodarul cel înţelept şi fiul risipitor
sau Gaudeamus, carte de învățătură



pe loc inimile tuturor sătenilor ce-l priveau. Abia întors acasă, după ce milostivi câţiva sărmani cu te miri ce, 
scotoci pretutindeni să găsească bănuţii agonisiţi trudnic de tată-său. Însă închipuieşte-ţi:

Sunt,
nu sunt;
nici grămadă,
nici de rudă,
nici în spuză,
nici de scuză!

– Unde să-i fi pus? Doar l-am văzut chiar eu strângându-i rând pe rând. Te pomeneşti că i-a dat pricopsitului 
de frate-meu, că prea-l ridică în slăvi tot satul. E clar că fără bani nu pot să răzbesc. Trebuie să vând pământul şi 
vitişoarele. 

Zis şi făcut. Toate acareturile îşi luară zborul în mâinile altora mai vrednici, iar flăcăul se alese cu o desagă de 
galbeni. Şi se puse pe petreceri şi trai bun, iar de muncit nici pomeneală. Stătea zile şi nopţi în şir la hanul din 
apropiere ungându-şi sufletul cu un vinişor bun, şi ascultând cu-ncântare snoavele pe care le spuneau 
numeroşii călători se veselea nespus. 

– Ei, asta da viaţă! Eu ştiu să trăiesc. La ce bun să munceşti clipă de clipă, dacă nu poţi să te bucuri după pofta 
inimii? Şi ce tot zic unii şi alţii de prin sat că nu sunt bun de nici o brânză? Că nu aşa sunt de părere prietenii mei. 
Iar de când s-a dus taica mi-am făcut prieteni atât de mulţi încât nu le mai ştiu socoteala. 

Într-adevăr, feciorul cel risipitor avea nenumăraţi prieteni care apăruseră în jurul lui, la fel ca ciupercile după 
ploaie şi veneau din ce în ce mai mulţi, precum fiarele ce simţeau vânatul aproape. Benchetuiau pe socoteala 
lui şi-l linguşeau cu neruşinare, iar când nu era de faţă să audă ce-şi ziceau, îl batjocoreau care mai de care. 

– Măi fârtate, aşa prostovan să tot fie, că mâncăm şi bem de pe spinarea lui şi o ducem bine, în timp ce-i 
tocăm averea fără să-şi dea cu seamă. O să se aleagă praful de munca bietului tată-său, odihnească-se în 
pace!

Nu trecea măcar o zi în care prietenii, sau chiar necunoscuţii, să nu-i zică:
– Măi omule, măi fericitule! Alesule între aleşi! Dă-mi şi mie un păhărel de cinste, că ţi-oi da şi eu cândva. 
Şi câtă vreme îi zornăiau galbenii în chimir, nu ducea lipsă de muşterii pe cinstite. Zi după zi îşi lua porţia din 

desagă şi cum nu punea vreodată ceva în loc, se trezi într-o dimineaţă, spre cumplita lui spaimă, că nu mai 
avea nimic într-însa. 

– Vai de mine, îşi zise el, cum să mă descurc de azi înainte fără galbeni, că mă aşteaptă prietenii la han. Ce 
am să le spun?

Însă îndată se linişti şi se îmbărbătă. 
– Bah…, de ce-mi fac atâtea griji, doar are cine-mi ajuta. N-am omenit atâţia prieteni? Acum a venit rândul lor 

să dea!
Şi plecă iar, vesel, spre locul întâlnirii. Măi vericule, de-ai fi văzut, era o-nghesuială de vlăjgani mai ceva ca 

stelele pe cer!
– Cum o mai duci azi, rege între regi? îl întrebă unul, care era:

mai cu moţ şi mai chipos
ca un pui din găoace scos!

– Da, da, cum o mai duci, prinţ al norocului? se gudurară cu toţii. 
Codindu-se o clipă, le mărturisi de-a dreptul:
– N-o să vă vină să credeţi, dar, prieteni, am ajuns la fundul sacului şi m-am gândit că a venit rândul vostru să 

mă cinstiţi. 
Ei însă erau de cu totul altă părere. Se avântă cel chipos:
– Vai, frăţică! Rău îmi pare pentru tine, că ai păţit aşa necaz! Vezi însă că eu tocmai plecam. Sunt aşteptat cu 

nerăbdare într-altă parte şi nu vreau să-ntârzii. Să ne vedem sănătoşi pe altădată!
Rând pe rând, se risipiră cu toţii ca luaţi de vânt. Unul dintre ei pretinse că se simte înfiorător, că-l prinse aşa 

deodată junghiul la inimă şi-i este cu neputinţă să mai zăbovească. Altul îi zise că n-are nici un gălbior şi pentru 
a-i dovedi acest lucru îşi întoarse punga pe dos, putând oricine să vadă adevărul spuselor sale. Şi, uite aşa, 
cerându-şi iertăciune de una sau de alta, îi întoarseră spatele nesimţitori. Ba unii chiar mai îndrăzneţi îi spuseră 
verde-n faţă că nu l-au mai văzut vreodată; şi n-având ce-mpărţi să le dea pace. Mâhnit din cale-afară de 
purtarea lor mârşavă, se întoarse încet şi gânditor spre casă. 

– Măi, cu ce prieteni m-am pricopsit! Te storc bine de sevă când eşti verde şi-n putere şi apoi te părăsesc ca 
pe-un gunoi când te-ai ofilit şi nu mai ai ce dărui. 
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Îşi duse la târg tot ce-i mai rămăsese în casă şi astfel trăi o vreme în deplină singurătate. Nu-şi mai arăta nasul 
prin sat, să nu le vadă rânjetele de pe chipuri, că şi-ar fi ieşit din minţi de supărare şi ar fi făcut vreo nefăcută. 
Curând îşi termină toate proviziile nemairămânându-i nimic. Casa era cu desăvârşire goală. Dormea pe jos pe 
un braţ de paie şi era lihnit de foame, cum nu mai fusese nicicând. O deznădejde cumplită îl cuprinse încet – 
încet. 

– La ce să mai trăiesc? Nimeni nu mă poate scoate din necaz. 
Merse-n lung şi-n lat prin odaie şi deodată îşi aminti ce-i spusese tată-său pe patul de moarte. 
– Ei, dar trebuie să merg la ascunzătoare!
Alergă într-un suflet prin grădină, la nucul cel uriaş, şi uitându-se mai bine văzu în spatele unui boschet 

răsfiros o hrubă adâncă şi urât mirositoare, un fel de grotă a cărei intrare, doar atât de largă cât să se poată 
strecura în ea o făptură mai subţirică, îţi făcea părul măciucă în cap prin întunecimea ce răspândea. Din tavanul 
ei atârna fluturând un laţ trainic şi lucios, care-i atrase numaidecât privirile. 

– Aha! Ăsta-i ştreangul ce mă va duce în altă lume. Foarte bine! Sunt pregătit. Şi cum tata s-a gândit la toate, 
nu-mi rămâne decât să bag capul într-însul şi multele necazuri vor lua sfârşit. 

Fără şovăire se agăţă de el cu toată greutatea trupului. Dar într-aceeaşi clipă se deprinse grinda, care se 
vede treaba, fusese încleştată acolo doar aşa de mântuială, şi căzu pe pământul rece, revărsându-se-n capu-i 
o ploaie strălucitoare de galbeni şi nestemate dintr-o tainiţă abia dezvelită. Blegit de-a binelea, cu greu desluşi 
tâlcul. Tătâne-său nici pe departe nu-l îndemnase să-şi ia viaţa ci-i dezvăluise misterios calea spre liman. Se 
înduioşă. Recunoştinţa tâşni din el într-un vuiet copleşitor. 

– Doamne, ce-mi fu dat să trăiesc! Nici nu merit această comoară. Se vede că tătucul mă cunoştea foarte 
bine. Ştia c-am să prăpădesc bunătate de avere şi mi-a netezit scăpare din impas, să nu-mi fie zilele cernite. 
Cât de mult m-a iubit! A trebuit să mă izbesc cu capul de-o asemenea greutate ca să-mi vin în minte. Însă de-
acum s-a petrecut cu „şaga maga”. 

Scârbindu-i-se de viaţa de mai înainte, de risipele şi de chiolhanurile cu prietenii, strânse cu grijă nesperata 
comoară şi, fericit cum nu mai fusese vreodată, se apucă de muncă spornic şi cu chibzuinţă. În scurtă vreme 
deveni un bun gospodar, de mai mare mirarea. Dar mai ales se feri din calea prietenilor de altădată, căci ce fel 
erau aceia care dădeau năvală la ospeţe şi bucurii ca muştele la miere, iar când te pălea necazul nu le vedeai 
nici spatele în goana lor nebună?!

Şi-am zis verde de alun,
Atât avut-am să vă spun;
Ba am încălecat şi pe o roată
Şi v-am spus povestea toată!

p. s. : După ce am dat tot din casă, mai avem ceva lăsat de strămoşi: Tezaurul cultural. Asta am simţit şi în 
2005 şi v-am spus prin cartea „Legende si povesti din Bumbesti”, publicată cu Monica Rascol, şi când am 
publicat cartea „70+1 din Clubul Mincinoşilor”, asta am simţit când am văzut la Gaudeamus sute de mii de 
cititori, sute de edituri cu zeci de mii de cărţi dar şi zeci de scriitori, asta simt când citesc câte o revistă de cultură 
din România. 

VIS ÎN ROªU · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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Umplând norii, pixuri albastre

Ce scriu zilele, nopțile noastre,

Ci o adâncă, nesfârșită copaie

În care luna și soarele fac baie. 

Văzul ți se deschide uimit peste 

fire,

Iar auzul se face subțire, subțire. 

În somnul de prunc

Deslușești Îngerul în adânc,

Iar într-o carte ce zace aiurea,

Simți cum plânge, tăiată, 

pădurea… 

Zâna Poeziei te-așteaptă

În vis și în faptă. 

Tu cazi din stea în stea,

Urcă din stei în stei

Și ieși în calea ei. 

Domnul Soare

În senin sau după nouri

Scrie-o piesă în tablouri,

Iar cu un penel de rază

Să te minunezi

Zâna Poeziei are-o nuia 

fermecată:

Dacă te-atinge cu ea

De tot ce vezi, 

Începi să te minunezi dintr-odată!

Iarba nu-i pur și simplu iarbă,

Ci a pământului barbă,

Mai cu țepi, mai de catifea

După cum curge vântul prin ea… 

Cerul nu-i pur și simplu cer

Cu cerneala lui de mister

Tot el la tablou pictează;

Da, decor cum e la teatru,

Iar tablourile-s patru:

Toamnă, iarnă, primăvară 

Și nespus de dulcea vară… 

Scena e sub zări albastre

Și pe foaia cărții noastre:

Albă-n iarna sub plocadă

Argintie de zăpadă,

T.R.

T.R.

T.R.



Când sosesc cocoarele

Și-nverzesc ponoarele,

O gonește soarele:

– Băbătie de omăt,

Mergi departe, du-te, hăt,

Te-om chema noi îndărăt!

Dar acum, din zări de fum,

Oaspeți dragi ne sunt pe drum!

Ceaiul salvator

Pe un bumb de mușețel

s-a oprit un bondărel. 

-Floare dragă, spune-mi, n-ai

Două-nghițituri de ceai?

Că de-atâta bâzâit

Tare rău am răgușit!

Știi, eu cânt la contrabas

Și aseară am rămas

Fără-o boabă de sacâz… 

Și atunci m-am dus, bâz, bâz,

Să mă rog de domnul Pin:

Dacă plânge el puțin,

Din rășina lui gălbie

Iau sacâz pe datorie. 

Dar el, răul, nu mi-a dat… 

În orchestră n-am cântat

Și am fost concediat. 

Ca să nu mai bâzzz-oftezzz,

Fă-mi un ceai să mă calmezzz!

Bietul Țepoșel

O broscuță grijulie

Se ruga de păpădie:

– Dă-mi, te rog, pe datorie

O ulcică de lăptic

Pentru Țepoșel cel mic… 

Știi, e dusă la servici

Mama lui, tanti Arici

Și m-am învoit oleacă

Țâncului să-i fiu dădacă… 

Dar furtuna, nărăvașa,

I-a zburat prin crengi cămașa,

L-a udat, l-a despuiat,

Numai țepii i-a lăsat,

Biberonul i l-a spart,

Iar olița dintr-o nucă

I-a suit-o-ntr-o ulucă!

Și oricât mă vait, oac-oac,

Să-l ajut n-am cum s-o fac!

Barul licuricilor

Noaptea, luna dă cu var

Pe terasa de la bar

Unde licuricii vin

Și dansează, și beau vin. 

Sute de felinărele

Colo-n ierburi și sub stele

Nu se pot opri deloc

Nici din sambă, nici din rock. 

– Hai la dans, drăguța mea!

Verde-n verdea primăvară,

Plină de culori în vară, 

Iar în toamna brumărie,

Roșcovano-aurie!

Chiar cortina funcționează

Mânuită tot de-o rază:

Când e prânz, când e amiază,

Când amurg și înserează,

Când e noapte ca de smoală,

Când sunt zori ca de cerneală,

Când e dimineață-afară,

Când e prânz… Și-ajungem iară

Tot de unde am plecat… 

Ceas de aur în înalt,

Cu aceleași limbi de rază

Domnul Soare dirijează. 

Noi ne naștem sau ne-am dus,

El rămâne veșnic sus

Și-atât cât și-arată fața,

Pe pământ există viața. 

Soare, Soare, astru sfânt,

Fie să n-apui nicicând!

Sună Martie

Ies timid de sub nămeți

Primele verzui săgeți,

Primăverii dragi peceți. 

Iarna, speriată-oleacă,

Mormăie pe sub cojoacă:

– Dau un viscol, să vă placă!

Clopoțel de ghiocel

Sună Martie din el. 

Sar apoi de sub frunzare

Toporașii cu topoare… 

Iarna-i speriată tare!

T.R.

T.R.

T.R.

T.R.
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–Am cinci morcovi… Dacă iei

Unul, câți rămân? -Păi, trei!

– Trei?! Așa?! Ai nota doi

Cât ești tu de iepuroi!

Azi la carte nu dai zor,

Mâine uiți de vânător

Și-ai s-ajungi de pe răzor

Fripturică la cuptor!

Chiar dacă-n belea mă bag,

De urechi o să te trag,

Să se facă luuungi, ciulite,

Altă dată să ții minte!… 

Prin urmare, de atunci

Iepurii au urechi lungi!

La fotograf

Trei mistreți, trei râturi roze

Au venit să facă poze. 

S-au gătit, s-au aranjat:

Unul în costum vărgat,

Altul în adidași noi,

Iar al treilea… în noroi!

Strigă-un licurici spre-o stea. 

Dar ea pâlpâie din gene,

Semn că n-are chef, i-e lene. 

– Nu vrei? Nu-i cu supărare,

Noaptea-n discotecă-i mare

Și-s atâtea dansatoare!

Jur ca până dimineață

Tuturor să le fac față

Și-oi dansa ca zorba grecul

Până mi s-o arde… becul!

Lecție cu urechi lungi

– Păpădie și trifoi,

Cât fac unu și cu doi?

– Îîîî, păi nu știu dintr-o dată… 

Fac așa… de o salată!

– Ești un leneș și-un flămând,

Doar salată ai în gând!

Ia poftim mata, la tablă,

Măi fricos, măi, Coadă albă!

Bate iarba cu piciorul

Iepurescu-nvățătorul. 

Fotograful licurici

Are-un blitz pentru șorici. 

– Plici! O dată și iar plici!

Înc-o poză și-n urzici!

Și-ncă una stând aici. 

Luați câte un pai din stog

Și sorbiți zâmbind, vă rog!

– 

Grohhh, grohhhzav o să se vadă

Trei mistreți bând limonadă!

– Să ai grihhhjă, să nu fie

Pete pe fotograhhhfie!

-Să nu ias-o… porcărie!

Să fim mândri și poznași

Și să nu ne scoți prea grahhhși!

ILUSTRAȚIA – 

Tatiana Rogovsky /SUA

 (prescurtat în revistă – T. R.)

T.R.

T.R.

T.R.

Passionaria STOICESCU Poetă, prozatoare, scriitoare de literatură pentru copii, 
traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România(1976), Filiala Poezie. 70 Are 
de cărţi personale apărute, din care de poezie, de proză, de literatură pentru 20 9 41 
copii  peste  volume de poezie, proză, dramaturgie, traduceri (în colaborare) din şi 40
limbile rusă, polonă. De-a lungul anilor, a fost distinsă cu numeroase premii, tradusă în 
numeroase limbi, a reprezentat România cu stand personal (25 cărţi) la Târgul 
Internaţional de Carte pentru Copii  Tineret de la Bologna, Italia (2011), prezentă în şi
manualele școlare, clasele 1, 2, 3, 4, 5, cu poezie și proză, dar și cu caligrame, 
Cetăţean de Onoare al municipiilor Buzău  Râmnicu Sărat. Pasiuni: muzică (vocală şi
și muzicuță), dans, grafică, pictură. Unele din coperțile cărţilor sale sau ale scriitorilor 
traduşi sunt creaţie proprie. 



prof. univ. dr. Rosemarie HAINEª

Conflictul se naște din negarea adevărului și din difuzarea falsului. El aduce în prim plan dezbateri morale, 
etice și probleme de prioritizare a valorilor. Spiritualitatea s-ar părea pentru unii că invită la pasivitate și 
acceptare. Dar, de fapt, denotă, într-un anumit context, slăbiciune și nu superioritate morală. Dar ce facem 
când fiecare moment al vieții devine o confruntare? Cum ne poziționăm în fața agresiunii continue? 

 Non-rezistența, într-o societate care cultivă afirmarea prin putere și agresiune, echivalează cu supunerea? 
Și, totuși, eficacitatea atitudinii spirituale, non-violente a fost demonstrată de Nelson Mandela în Africa de Sud, 
de Martin Luther King în America și de Mahatma Gandhi care a înfrânt Imperiul Britanic și a eliberat India de 
colonialism. 

 Învățătura creștină, prin Iisus, spune „întoarce și celălalt obraz", iar Buddha vorbește despre detașare și 
despre faptul că nu trebuie să îți urăști dușmanii pentru că, oricum, ei vor cădea prin însăși natura lor. 

 Deformarea Adevărului este sursa majoră a conflictelor în societatea contemporană. Puterea câmpurilor 
energetice de Adevăr sau NonAdevăr se află într-o dispută continuă, de aceea putem vorbi de o adevărată 
luptă în invizibil. Energia christică fondată pe Iubire, smerenie, compasiune este permanent contracarată prin 
mijloace care acționează asupra corpului, minții și spiritului uman. De multe ori, nu conștientizăm aceste 
mijloace. 

 Paradigma științei de astăzi se schimbă, prin descoperirile fizicii cuantice. Societatea se află într-o profundă 
transformare, fenomenele lumii înconjurătoare nu mai pot fi explicate numai prin teoria materialistă și fizica 
newtoniană. 

 Vom face un excurs sumar privind ființa umană, pentru a înțelege, ulterior, ce ni se întâmplă în existența 
cotidiană. 

 Trebuie să admitem că ființa umană are mai multe corpuri, și anume: corpul fizic, corpul eteric, corpul astral, 
corpul mental și corpul cauzal. Viziunea asupra corpurilor umane diferă în diversele culturi sau sisteme 
filosofico-religioase. 

 Corpul fizic este îmbrăcămintea, pe care o poartă sufletul și spiritul nostru, alcătuit din materie fizică pe baza 
afinităților chimice dintre elementele anorganice, altfel spus, este o formă. Emoțiile noastre produc modificări 
chimice în corpul nostru fizic, care se îmbolnăvește. 

 Corpul eteric formează aura eterică sau aura sănătății și care depășeșete epiderma cu cel puțin 6 mm; orice 
parte a corpului fizic este înconjurată de învelișul eteric. Legătura corpului fizic cu corpul eteric este foarter 
strânsă, încât o leziune a corpului eteric (energetic) are corespondență în corpul fizic. Corpul care face legătura 
dintre corpul fizic și corpul astral este corpul eteric, care distribuie în tot corpul fizic prana absorbită din Univers 
sau forța vitală, suflul vital (cuvântul prana provine din sanscrită: pra=în afară, an= a respira, a se mișca, a trăi). 
Corpul fizic nu ar exista fără Prana, care reunește și organizează toate celulele într-un tot unitar. Excesul de 
prana din sistemul nervos provoacă boli sau chiar moartea, insuficiența ei ar avea drept consecință epuizarea 
și moartea. Prana este cea care dă organelor fizice activitatea senzorială și care transmite vibrațiile din afară, 
deci corpul eteric prin circulația pranei facilitează funcționarea sistemului nervos. Această energie constructivă 
coordonează moleculele fizic și le reunește într-un organism. Prana formează (compune) toate mineralele și 
controlează procesele fiziologice din protoplasmă; ea formează țesuturile vegetale, animale, umane. 

 Prana astrală împreună cu Prana eterică creează materia nervoasă; prana care circulă prin fibrele nervoase 
este compusă din prana eterică, astrală și mentală. Curenții pranici induc vitalitatea și influențează corpul fizic. 
Contactele fizice se transmit în interiorul corpului fizic prin prană. Sistemul nervos, prin intermediul dublului 
eteric, acționează ca transmițător din exterior (excitații) spre interior și invers, din interior către exterior. Prana 

„Omul alege întotdeauna 
ceea ce crede el că e binele" 

(Socrate)



există pe toate planurile, fizic, astral, mental și este altceva decât biomagnetismul omului. Corpul fizic este într-
o continuă schimbare, celulele sunt hrănite de alimente, aer, apă; la fel și corpul eteric se schimbă permanent 
prin particule eterice noi, „hrănite" cu energia alimentelor consumate, cu energia aerului respirat și cu prana. 
Curenții pranici vitali circulă în dublul eteric și activează materia astrală; corpul astral primește și răspunde la 
vibrațiile externe, apoi de aici vibrațiile trec în corpul eteric și dau naștere la vârtejuri eterice care, la rândul lor, 
atrag particule de materie fizică densă. Din aceasta se formează celule nervoase care primesc vibrațiile din 
lumea fizică externă și le transmit la centrii astrali, amplificându-le. Sistemul nervos simpatic este format din 
astfel de celule nervoase care provin din lumea astrală; sistemul cerebro-spinal se formează prin impulsuri 
venite din lumea mentală. Impulsurile produse de conștiință și Conștiința însăși provin din monade sau 
scânteile spirituale individualizate ale Creatorului. 

 Sistemul nervos simpatic este legat direct cu centrii astrali. Forța pranică provine dintr-o dimensiune 
superioară și se manifestă, însoțită de lumină. Se pare că soarele potențează această emisie de vitalitate. De 
aceea, noaptea când corpul fizic se află în repaus, el asimilează vitalitatea, mai ales între orele 20-22; după 
aceste ore, vitalitatea rarefiindu-se, la fel iarna vitalitatea este mai scăzută decât vara. 

 Corpul astral este vehiculul senzațiilor, dorințelor, pasiunilor și senzațiilor noastre. Caracteristica corpului 
astral este capacitatea de a simți, forma simplă fiind senzația și cea complexă sentimentul. Natura pasională și 
emoțională a omului cuprinde toate dorințele animalice, ca foamea, setea, dorința sexuală, starea de 
îndrăgostire, ura, invidia, gelozia ec. Prin corpul astral noi suntem sclavii materiei. 

 Vibrațiile pe care corpul fizic le primește din exterior prin intermediul energiei cosmice (energia vitală, prana, 
qi) sunt transformate în senzații. Ficatul și splina sunt organe asociate funcționării corpului astral, (principiului 
dorinței și senzațiilor). Vibrațiile pe care le produce mintea noastră (materia mentală) se transmit corpului 
astral, acesta afectând la rândul său materia eterică care, la rândul ei, acționează asupra materiei fizice dense, 
altfel spus, asupra creierului nostru. Mintea singură nu poate acționa asupra creierului fizic, ci numai 
impregnată de materie astrală. 

 În viziunea teozofică, întreg sistemul nostru nervos este compus dintr-un astfel de amalgam: astral-eteric-
fizic. Facultățile raționale se îmbină cu elementele pasionale: mentalul superior aspiră către Cer, mentalul 
inferior bazat pe creier raționalizează senzațiile și le transformă potrivit propriului Eu. 

 Mentalul nostru împreună cu astralul compune forme-gând sau vibrații-gând. Gândurile sunt realități foarte 
puternice deoarece tind să producă gânduri de același tip ca acela din care este el emanat. Durata de viață a 
unei forme-gând depinde de intensitatea ei inițială, de energia care îi este furnizată în continuare, prin 
repetarera acelui gând, de rezistența pe care o întâmpină. Atacurile energetice, blestemele se bazează pe 
aceste forme care pot fi programate să se descarce la un anumit moment sau în anumite circumstanțe. Odată 
ce o formă-gând a fost emisă, ea nu mai poate fi întoarsă de creatorul ei ; doar emiterea de gânduri cu 
încărcătură contrarie o poate neutraliza. 

 De asemenea, rugăciunea, un gând de iubire, de altruism pot acționa ca o adevărată profeție împotriva 
energiilor neprietenoase sau o inimă și o minte pură sunt o barieră împotriva energiilor malefice. Locurile, 
obiectele pot înmagazina forme-gând cu energii care pot exploda oricând. Formele– gând se atrag unele pe 
altele, chiar de la o generație la alta, formând așa-zișii egregori de grup, de națiune. Sunt forme-gând care se 
pot constitui doar în astral și pot pluti în atmosferă, emițând vibrații analoage celor emise de creatorul ei; ele fie 
se dezintegrează nemaifiind alimentate cu energie, fie sunt absorbite de un alt corp mental. Este și cazul 
spațiilor inforenergetice. 

 Rugăciunea, meditația, muzica (formele muzicale), florile, zgomotele diverse sunt purtătoare de energii cu 
efecte vindecătoare sau destabilizatoare pentru ființa umană, după caz. 

 Corpul astral reacționează cu ușurință la impulsurile din lumea mentală și la gânduri și vibrează ca răspuns la 
oricare gând care îl atrage, fie că vine din exterior, fie că emană chiar de la propria ființă. Calitatea corpului 
astral depinde de sănătatea corpului fizic pentru că trupul trebuie pregătit pentru a fi folosit de o conștiință 
superioară. De aceea, alimentația este de o importanță covârșitoare în evoluția spirituală. 

 În timpul vieții fizice, corpul astral, care este câmpul de manifestare a dorinței, a sentimentelor, deci a 
gândurilor personale se află sub influența corpului fizic, dar și a mentalului inferior. El dă forma atât 
sentimentelor negative și blestemelor, cât și gândurilor bune, benefice, iar prin vibrațiile lor stimulează fie 
astralul și mentalul grosier, fie astralul și mentalul de tip superior. Prin urmare, emoțiile și gândurile influențează 
evoluția spirituală a omului. Corpul astral este în permanență controlat și organizat de către mental. Efectul 
vibrațiilor mentale asupra astralului este mai puternic decât asupra fizicului și de aceea un mental evoluat 
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poate stăpâni corpul astral, îl poate face să se dezvolte. Dacă nu este controlat de mental, astralul primește 
continuu stimuli, influențe din exterior și reacționeaqă intens la ele. 

 În sfârșit, corpul cauzal sau monada este conștiința pură, Sinele Suprem, din care emană scânteia divină 
din care suntem constituiți. Corpul cauzal reprezintă un vehicul pentru suflet și un depozit pentru esența 
experienței dobândită de o ființă umană, adică înțelepciunea. La nivelul corpului cauzal se află cauzele care 
devin efecte în planurile inferioare. Experiența acumulată în corpul cauzal determină atitudinile generale în fața 
evenimentelor vieții și căile pe care le vom urma. 

 Sufletul individualizează spiritul universal și concentrează lumina universală. Dincolo de aspectele noastre 
sufletești însă se află monada, spiritul care este adevăratul nostru Eu. În planul cauzal, omul are această 
aspirație continuă către unitate spirituală. Corpul astral și corpul cauzal se află într-o relație intimă, corpul astral 
fiind, într-o oarecare măsură, o reflexie a corpului cauzal. Dar forța umană nu poate sări de la conștiința astrală 
la cea cauzală, fără a-și dezvolta și purifica vehiculele intermediare. În corpul astral, înțelepciunea (rațiunea) 
fuzionează cu iubirea divină, christul din om. 

 Întorcându-ne la realitatea zilelor noastre și la megaconflictul care, se pare, stăpânește lumea, ne putem 
explica altfel războiul invizibil ale cărui efecte le vedem în planul fizic, material. Deși, despre științele ezoterice 
se vorbește în surdină, ca și când ar fi ceva dăunător și de ignorat, puterea oficială de pretutindeni se folosește 
de ele pentru a supraviețui. 

 Ce sunt, cu adevărat, dezbinarea, dezinformarea, slăbirea fizică și mentală? Să facem o analiză succintă. 
Lupta pentru putere, sădirea neîncrederii în celălalt, înregistrarea telefoanelor, a poștei electronice, 
întreținerea iluziei, a ignoranței, crearea confuziei, manipularea medicală, conceptualizările eronate, toate duc 
la divizarea societății, la atomizarea ei. 

 Ce înseamnă falsa informare, păstrarea tăcerii asupra unor evenimente, distrugerea culturilor naționale, a 
convingerilor profunde, edificiul artificial al științelor oficiale, denaturarea mentală printr-un învățământ haotic, 
dar controlat în detaliu, eliminarea gramaticii și a logicii, orientarea reacțiilor colective către valorile materiale 
sau către lucruri care le îndepărtează de esența sa, cultivarea violenței, limbajul obscen și îndepărtarea de 
lectură a copiilor, etalarea sexuală, radiațiile electromagnetice exacerbate care împiedică concentrarea, 
exacerbarea frustrărilor?

 Manipularea fiziologică sporește dependența și vlăguiește ființele umane (populația) prin: medicamente, 
alimentație chimică și rafinată, aditivi nocivi, carnea provenită de la animale hrănite artificial, poluarea apei, 
poluarea aerului, reducerea oxigenului prin despăduriri, radiațiile de toate felurile, telefoanele mobile și releele, 
microundele, utilizarea stresului pentru a gestiona socialul, industria drogurilor. 

 Să nu uităm însă că ființa umană are mai multe corpuri și că manipularea se aplică celor cinci planuri de care 
am vorbit mai sus: planul corpului fizic, adică sănătății, planului energetic ((eteric), prin diversele forme de 
poluare, planului emoțional (astral) prin frustrare, culpabilitate, relația cu banii, relația cu ceilalți, cu familia, prin 
diverse frici, care creează emoții negative, planului mental, prin idei gata fabricate, îndoctrinare politică, 
manipularea istoriei, ignoranța; planului cauzal prin convingeri inconștiente, legate de manipularea istoriei, 
științei, religiei. 

 Circuitul este următorul: Cauzalul (convingerile) stă la baza gândurilor noastre (mentalul), a judecăților 
conștiente; mentalul condiționează emoțiile (sentimentul despre bine sau rău), emoționalul orientează 
circulația energetică. Planul energetic înscrie perturbațiile sale în planul fizic. 

 Care ar putea fi remediile pe care să le adoptăm?
1. Dezvoltarea discernământului prin cultivarea conștiinței înalte, informarea corectă, cunoaștere, 

comportament moral,
2. Să avem grijă să ne menținem o gândire pozitivă, ancorată în prezent,
3. Să evităm dependența emoțională care ne duce, în mod cert, în dependență politică și economică,
4. Să ne centrăm pe propria persoană,să menținem un nivel vibratoriu înalt (prin convingeri și gânduri, 

compotament, virtuți) pentru a nu fi atacați energetic, să evităm sursele de radiații, pe cât posibil; un somn 
excelent, disciplină fizică și fiziologică, dar și spirituală sunt absolut necesare,

5. De asemenea, să neraportăm la Creator și la Ierarhiile Celeste, pentru protecția personală, dar și a națiunii 
din care facem parte,

6. Să conștientizăm potențialul nostru infinit, ca ființe umane, și natura noastră spirituală. 

 



GLOBALIZAREA FAKE NEWS

 Mai întâi, să definim cadrul, adică viitorul, caracterizat de: viteză, complexitate, risc, schimbare, neprevăzut. 
Informația holistică va fi condiția sine qua non pentru a ne putea mișca într-o lume bombardată și copleșită de 
schimbările tehnologice și sociale, care ne stresează și ne amețește. 

 În literatura de specialitate, se vehiculează conceptul de „conștientizare previzionară", ceea ce înseamnă a 
ști asupra căror aspecte să te apleci, ce trebuie să vezi și cum să folosești informațiile pentru a putea 
supraviețui. 

 Viitorul poate fi anticipat, poate fi influențat dacă ai o viziune clară asupra țintei spre care te îndrepți, dacă ai o 
strategie bine pusă la punct pentru a atinge ținta, dacă ai instrumentele necesare care să convingă anturajul 
tău pentru a împărtăși viziunea și strategia ta și dacă ai capacitatea de a acționa efectiv. 

 Cum să te îndrepți spre viitor, dacă nu ai o viziune asupra lui? Nu degeaba se vorbește în lume despre 
„hărțile viitorului", despre „geografia oportunității". Gândirea strategică referitoare la viitor necesită, în 
continuare, redefinire, schimbare, actualizare și perfecționare. 

 Cultura globală va pretinde o gândire evolutivă și creatoare, fondată pe inovare. 

 Infotehnologia (tehnologia informației) modifică societatea și economia: internetul devine cea mai mare 
rețea globală pentru schimbul de idei, comerț, îngrijirea sănătăţii, educație, cipurile vor conecta toate 
produsele și majoritatea oamenilor, wireless-ul permite comunicarea cu oricine, oriunde pe glob. 

 Ne aflăm în plină desfășurare a celui de al treilea război mondial (noțiunea de război mondial trebuie 
redefinită) care se poartă pe mai multe niveluri și fronturi, al economiei, al energiei, al proprietății intelectuale, al 
talentelor, al ideilor, al pirateriei informatice, al identității personale, al drepturilor individuale. 

 Controlul asupra minții umane este un domeniu care se extinde și se perfecționează din ce în ce mai mult. 
Combinația dintre tehnologie și ideologie este o nouă armă puternică a guvernelor, folosită pentru a controla 
indivizii. Dar cum să controlezi aproximativ nouă miliarde de indivizi atâția câți vor popula terra până în 2050? 
Managementul global va fi o mare provocare. Am schițat în rândurile de mai sus tipul de societate în care trăim 
sau care se prefigurează. 

 Și, totuși… să revenim la societatea informațiilor. Adevărul sau Nonadevărul (Fake News) țin de un anumit 
nivel al conștiinței. Terenul de joacă al „știrilor" este mass-media clasice și internetul. Creierul uman este, cum 
s-a mai spus, un hardware, componenta fizică capabilă să suporte derularea oricăror programe soft ce îi sunt 
introduse. Hardware-ul este incapabil să se apere de false informații, de aceea, mintea va crede orice program 
software cu care a programat-o societatea. Fabricarea Fricii „motivate" va deveni industria viitorului. (cf. James 
Canton): renunțarea la libertăți individuale, contra securitate (siguranță). Managementul minții va schimba 
lumea. 

 Partea gravă a lucrurilor este că lumea se confruntă cu un conflict între integrarea dezvoltării rapide a 
tehnologiilor complexe și precaritatea moralei, eticii, religiei și spiritualității. 

 Omenirea, cum spune David R. Hawkins, nu poate discerne Adevărul de Falsitate. Unii știu asta. Și 
transformă umanitatea într-o Sală înșelătoare a oglinzilor. Conștientizarea și recunoașterea Adevărului ca 
realitate reprezintă principiul de bază pe care se construiește orice societate. „Este bine de repetat faptul că 
minciuna nu este contrariul adevărului, ci absența acestuia și că, dacă preferăm ciocolata, nu înseamnă că 
trebuie să urâm și să criticăm esența de vanilie". (D. Hawkins). 

 Internetul este, în prezent, cea mai importantă sursă de dezinformare și de emoții negative, resentimente și 
frustrări. Sau gândiți-vă la industria de publicitate care își revarsă reclamele pe internet sau pe ecranele 
televizoarelor cu scopul de a ne convinge cât de minunate sunt toate produsele pe care ni le prezintă. 

 Parcă refuzăm cu toții moralitatea. 

 Cascada de Fake News ne revelează, de fapt, un Adevăr. Ezoteric și spiritual, gândul ne creează realitatea. 
Emoțiile negative,anxietățile,comportamentele impure ne plasează într-o lume a energiei grosiere. În 
prezent,întreaga omenire este focalizată pe un singur gând și o singură emoție: Frica de Moarte. Covid 19 a 
fost suficient. Adevărul dramatic ne arată unde ne situăm ca civilizație și sub ce energii se desfășoară viața 
noastră. Viața nu mai este o valoare?
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 Vorbirea dreaptă înseamnă abținerea de la minciună, de la defăimare și calomnie, de la orice cuvânt brutal, 
injurios sau răuvoitor, pe scurt, de la pălăvrăgeală. Regula activității corecte se opune uciderii, furtului, 
raporturilor sexuale ilegitime etc. Trăirea corectă exclude profesiunile dăunătoare altora (cf. Mircea Eliade). 

 „Thanatos" al lui Freud, instinctul morții reprimat, dar care declanșează autodistrugerea exercitată de 
presiunea pericolului, este posibilă datorită ignoranței colective a umanității. Negativul este re-contextualizat 
pentru ca, privit dintr-un anumit unghi, să semene panică. Problemele societății apar atunci când are loc 
căderea în minciună. Aproximativ 80 % din populația lumii trăiește,astăzi, pe baza unor principii care nu sunt 
integre(cf. Hawkins), iar mass-media amplifică câmpul energetic negativ. 

 Buddha ne-a avertizat în urmă cu 2500 de ani să evităm extremele și să păstrăm echilibrul „căii de mijloc". 
Calea de mijloc sau Calea cu opt brațe constă din 

 * punct de vedere sau opinie corectă,
 * gândire corectă,
 * vorbire corectă,
 * activitate corectă,
 * mijloace de existență corecte, 
 * efort corect, 
 * atenție corectă,
 * concentrare corectă. 
 Virtuțile predicate de marele inițiat și profet Iisus se referă la înțelepciune, dreptate, tărie și cumpătare. „Fiți 

înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii", spune Iisus. Înțelepciunea aduce prevederea, ascultarea de 
sfatul cel bun și paza bună. Dreptatea conduce la respectarea drepturilor fiecăruia și la stabilirea unor relații 
armonioase între oameni. Tăria înseamnă să învingem teama și să înfruntăm încercările, ea aduce răbdare și 
statornicie. Cumpătarea este măsura în cuvinte, îmbrăcăminte, mâncare, băutură, comportament, aducând 
blândețe, smerenie, bunăcuviință. Virtuțile teologice sunt Credința, Speranța și Iubirea, care aduc bucurie și 
pace. Cele nouă fericiri predicate de Iisus Hristos, pe care nu le detaliem în eseul de față, constituie 
fundamentul moral al creștinismului. Dar,și alte sisteme spirituale au coduri morale de comportament și trăire a 
vieții. 

 Lipsa de credibilitate, neîncrederea instituite de Fake News, formează un câmp energetic scăzut care atrage 
violență, droguri, boală, sărăcie, alcool, mizerie. Aspectele negative nu sunt cauzate de cultură, economie, 
relații sociale în general, ci de un anume specific comportamental lipsit de etică și moralitate. Dezastrul adus de 
Fake News denotă un nivel de conștiință scăzut al omenirii și o lipsă de integritate. 

 O societate fără disciplină intelectuală, morală și etică nu mai este liberă, spune Hawkins, ci se prăbușește, 
degenerând în haos. 

 Distorsiunea Adevărului este o caracteristică a unui nivel scăzut de conștiință și conștientizare. Pentru o 
conștiință superioară, educația și erudiția sunt valori respectate. Pentru eu-rile egotice cerințele Adevărului 
sunt constrângătoare și, în consecință, sunt respinse, etica, morala și responsabilitatea fiind percepute ca un 
atac la propriile credințe. 

 Retorica și sociologia politizate de astăzi au înlocuit Rațiunea și Adevărul verificabil. Retorica și sofismele au 
fost analizate, pe rând, de Platon, Aristotel și Socrate. Și, totuși, ele au fost desconsiderate 2000 de ani. 

 Aristotel a văzut în retorică o valoare, exigența prezentării Adevărului incluzând logica dialectică corectă-
Logosul, integritatea vorbitorului – Ethosul și calitatea audienței-Pathosul. Discursul inteligent trebuie să 
satisfacă cerințele dialecticii argumentelor, Adevărul fiind un produs al conținutului și al contextului, totodată. 

 De ce Fake News? Pentru că oamenii lipsiți de informații adevărate devin mase amorfe, ușor de stăpânit și 
manipulat. 

 Țările lipsite de Adevăr sunt societăți de supraviețuire primară. Prădătorii se bazează pe fraieri, pe cei care 
au vocația de victimă și naivitatea ignoranței. Socrate însuși a prezis prăbușirea democrațiilor din cauza 
atitudinilor, comportamentului non-integre și a ignoranței populației. 

 Televiziunea, cu precădere, transpune sistemul de ordine socială ce caracterizează societatea la un 
moment dat în codurile comunicării televizuale. Câteva considerații de ordin tehnic sunt utile cititorului. 
Emițătorul și receptorul informațiilor nu pot comunica în afara unui limbaj care conține „controlul social" la 
nivelurile sale cele mai profunde. Acest limbaj este limbajul televizual, limbaj simbolic care utilizează iconeme 
(de la icon=imagine). Textul și iconemele, ca discurs televizual, pot manipula spațiul și timpul într-un mod 
specific unic, ceea ce conduce la afectarea percepției umane și implicit a ordinii sociale. 
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 A stăpâni procesul de mediere (televiziunea este un medium de comunicare) înseamnă a controla tipul de 
ordine și tipul de semnificare care servește drept cadru de inteligibilitate și de control eficace al acțiunii. 
Impunând o modalitate particulară de a prezenta realitatea, televiziunea introduce un sistem de control efectiv 
al realității, medierea fiind în relație cu controlul social care este în relație cu Puterea. A confunda realitatea cu 
modelul propus-iată un tip de mecanism care induce dominarea. 

 Adeziunea la imaginile televizuale se face într-o stare relativ inconștientă, procesele cognitive caracteristice 
imaginilor nu sunt stăpânite de telespectator. Imaginea are putere de persuasiune, iar prin integrarea 
elementelor sensibile-forme, sunete, culori, mișcări – dă cea mai puternică impresie de realitate. Privitorul nu 
poate atinge imaginile (obiecte sau personaje) pe care le vede, nu poate intra într-o relație directă cu obiectele 
redate prin imagini. 

 În acest caz, Eul se estompează, devine inconștient de sine însuși, de comportamentul său, subiectul fiind 
învăluit de ceea ce el percepe. El se situează în afara principiului realității. Lumea imaginilor este efemeră, dar 
provoacă incertitudini, angoase datorate pe de o parte autorului acestora, deci punerii în scenă care orientează 
percepția spectatorului și care provoacă modificări de puncte de vedere, iar pe de altă parte, datorate raportării 
la real, pentru că imaginile ne fac să ne gândim, prin propriile caracteristici, la realul însuși, cu toată 
complexitatea sa. 

 Evenimentele publice sunt construite de trei instanțe principale:promotorii informațiilor, artizanii informațiilor 
și consumatorii de informație. 

 Animatorii sau promotorii de informații fac observabil un fapt, dintr-o rațiune sau alta, îl fac important și demn 
de interes pentru ceilalți. Artizanii informațiilor -jurnaliști, redactori,etc. -transformă materialul furnizat de 
animatori în evenimente publice pe care le difuzează. Jurnalistul este un filtru informațional,filtru datorat o dată 
propriei culturi, iar a doua oară datorat principiilor, valorilor, deciziilor impuse de structura care-l înglobează 
(ziar, post radio, post tv). „Obiectivitatea" și „Independența" sunt vorbe…, fără a intra în detalii. 

 Consumatorii de informații își elaborează propriile interpretări asupra realității, plecând de la materialul 
furnizat de mass-media. 

 Astăzi, trăim sub spectrul unei inflații informaționale sau evenimențiale, evenimentul modern adresându-se 
mai cu seamă emoționalității, teatralizându-se și fiind redundant. 

 Înțelegeți, ce înseamnă în zilele noastre FAKE NEWS și impactul lor asupra unui public neavizat!
 Imaginarul colectiv (global) bombardat perpetuu cu informații false, ca și individul însuși, induc în propriile 

structuri efecte negative și boală. Neîncrederea, ostilitatea, pesimismul, discursul negativ, violența provoacă 
schimbări neurologice la propriu. Furia și, mai ales, frica afectează neuroplasticitatea creierului și capacitatea 
de a se regenera și a construi rețele neuronale noi,atacând chiar și ADN-ul uman. 

 Tot ceea ce există în univers emite un câmp de energie cu o frecvență specifică. Fiecare gând, cuvânt și 
intenție sunt înregistrate și formează, la rândul lor, Realitatea. 

 Gândurile înalte, emoțiile pozitive pot contracara toată negativitatea lumii. De ce n-o facem? De ce nu ne 
putem lăsa guvernați de Adevăr? Pentru că am uitat ce înseamnă esența umană, spiritualitatea. Paranoia 
socială generată de Fake News poate fi contracarată cu energia spirituală înaltă. 

 Precum cetatea Ninive în Antichitate, amenințată cu distrugerea pentru păcatele locuitorilor ei, să 
conștientizăm că viața nu poate fi trăită decât în Adevăr. Să nu consimțim la legalizarea minciunii!

 



Radu CIUCEANU

Prezentul volum al lui Nicolae Dima, Maratonul Vieţii, fusese citit în manuscris de câțiva prieteni ai autorului și 
a primit multe cuvinte de laudă. Are acum șansa de a fi parcurs și comentat de către publicul din România, 
deoarece îl considerăm un veritabil succes. Sunt cărţi care te consacră, mărturisiri şi afirmaţii cu ecou peren, ce 
se încheagă în şuvoi precum apele unui mare fluviu, sunt suma benefică a izvoarelor sale, deseori ascunse, ce 
au săpat şi au croit, chiar şi în stâncă, de-a lungul milioanelor de ani, drumul lor către întinderea apelor şi 
cuprinsul oceanelor. Cartea domnului Dima îşi dobândeşte respectul, valoarea şi noutatea prin depăşirea unui 
clasic şi de multe ori plictisitor mariaj al autorului cu ceea ce poate reprezenta peisajul comun al vieţuirii 
noastre, unde şi când evenimentele au o distribuţie anticipată; pruncirea la adăpostul iubirii materne, dublată 
de iubirea paternă, cu o adolescenţă privită ca umplerea unui potir al cunoaşterii şi conştiinţei, sub privegherea 
dascălilor, apoi tranziţia spre o împlinire personală şi profesională, realizată prin exemplul predecesorilor şi 
prin efort propriu. Nicolae Dima este un autor complex. Ca om, a lăsat – prin caracterul său inflexibil, dublat de o 
inimă creştină în care acceptul suferinţei se împleteşte strâns cu un patriotism făurit, crescut şi dezvoltat chiar 
când distanţele se măsurau în mii de kilometri – un marker ontologic. Aş începe să-l descriu pe acest scriitor 
printr-o primă înfăţişare, aceea de patriot român, o identitate care l-a purtat în tinereţe la despărţirea – 
dureroasă de altfel, sau cumplită când o practici – de părinţii săi şi de universul presărat de prietenii, afecţiuni, 
de imaginea părinţilor, rudelor şi oamenilor de la care a împrumutat veşmântul demnităţii, onoarei şi credinţei 
întru Dumnezeu Atotputernic şi Atotvăzător. Nicolae Dima, prin osteneală de călugăr, talent de literat unanim 
recunoscut şi o statornică şi neştirbită prezenţă în Biserica Ortodoxă a lui Hristos, şi-a înălţat 
persoana/personalitatea, putând să afirme acum că a parcurs o viaţă de luptător în care nimic nu i-a rămas 
străin. Şi noi am putea recunoaşte că viaţa sa este egală cu aceea a eroului din folclorul unui stat iberic, om 
înţelept şi curajos, care trebuie să aibă vederea aţintită înainte, numărând gropile care îl aşteaptă şi ascultând 
torentul de laude şi elogii ce-l împing mai sus şi mai departe. S-ar putea spune, fără dorinţa de a-l privi pe autor 
ca pe o excepţie a exilului românesc – atât de variat în compoziţia sa – că viaţa domniei sale ne oferă, pe de o 
parte, şansa admirării unui român ce ajunge, finalmente, în înaltele foruri culturale şi, mai ales, politice, ale 
celui mai puternic stat din lume, SUA, pe de altă parte, un exemplu de modestie aşternută şi practicată în orice 

CUVÂNT-ÎNAINTE (la volumul MARATONUL VIEȚII)



Anul 14 · Nr 50

moment al existenţei sale. Dima a fost chelner, a spălat vase prin restaurante, a cunoscut în peregrinările sale 
straturile sociale de jos, dar a înţeles că singura sa şansă de a ajunge sus este cultura. A promovat doctoratul 
cu note maxime şi numeroase elogii, a vizitat America dintr-o parte într-alta a oceanelor, a văzut Marile Lacuri, 
s-a căţărat pe Munţii Stâncoşi şi a admirat Marele Canion, un fenomen geologic planetar. Există şi capitole 
închinate ţării sale, cu predilecţie într-o filie permanentă cu Basarabia, mărturisită cu zeci de articole şi 
prezenţe, dar şi de apropiere a României de Republica Moldova. „Din timpuri străvechi, teritoriul dintre Prut şi 
Nistru a făcut parte din naţiunea română. În cursul istoriei însă, Bucovina şi Basarabia au fost anexate de 
Austria şi, respectiv, de Rusia. La sfârşitul Primului Război Mondial, cele două provincii s-au reunit cu 
România. În timp ce Austria a renunţat la orice pretenţie asupra Bucovinei, nou-înfiinţata URSS a urmărit 
încontinuu să reanexeze Basarabia. Astfel, la un an după încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov, în august 
1939, trupele sovietice au invadat România şi au ocupat nu numai Basarabia, dar şi nordul Bucovinei”, scrie 
autorul, care nu uită să menţioneze un articol apărut în 1944, semnat de diplomatul american Malborne 
Graham, intitulat „Statutul legal al Bucovinei şi Basarabiei”, remarcând că acest teritoriu reprezintă „cea mai 
critică problemă teritorială lăsată actualei generaţii din vechea chestiune a Estului”. În continuarea ideii, este 
prezentată Rezoluţia 148 a Senatului SUA din 26 iunie 1991 (deci, după Revoluţie), arătând câteva aspecte, 
care, din păcate, nu au avut şi consecinţe: „Exprimăm starea de spirit a Senatului american: Statele Unite 
sprijină dreptul la autodeterminare al populaţiei din Republica Moldova şi din Bucovina de Nord… În sensul 
deciziei Senatului, se cere Guvernului Statelor Unite: (1) să sprijine dreptul la autodeterminare al populaţiei 
Moldovei şi Bucovinei de Nord şi să emită o declaraţie în acest sens; (2) să sprijine viitoarele eforturi ale 
guvernului Moldovei, menite să negocieze paşnic reunificarea Moldovei şi Bucovinei cu România, aşa cum s-a 
stabilit prin Tratatul de Pace de la Paris în 1920, conform legilor internaţionale, şi în conformitate cu Principiul 1 
al Acordurilor Finale de la Helsinki”. Şi urmează un mesaj adresat Preşedintelui Statelor Unite: „Domnule 
Preşedinte, această importantă problemă teritorială românească a fost ignorată de administraţiile americane 
precedente, dar sperăm că administraţia dumneavoastră o va aborda în mod onest şi direct. Dorim să vă 
asigurăm că o Românie întregită va fi un factor de stabilitate mărită în Europa de Est şi un prieten şi mai bun al 
Americii. Cu deosebit respect, Nicholas Dima, Coordonator Comitetul Româno-American pentru Basarabia”. 
Dar eroul nostru nu se opreşte doar asupra problemelor din Est, ci se interesează şi de soarta Transilvaniei, pe 
care o consideră în pericol din cauza imixtiunii făţişe a guvernului maghiar într-un complot în care ar fi prezentă 
şi Moscova. Autorul concluzionează trist şi profetic: „Să nu ne facem iluzii! America e departe, Europa îşi are 
propriile interese, Rusia e la doi paşi”. Apoi adaugă: „În probleme naţionale, diplomaţia fără integritate morală, 
fără forţă economică, şi fără putere armată este un foc de paie”, încheind imperativ: „Deşteaptă-te, române!”. 
Revoluţia din 22 decembrie 1989 are un preambul straniu în ochii autorului, scuzabil prin absenţa domniei sale 
de pe pământul României, a cărei populaţie, după ce a fost manipulată prin „Timişoara-martiră”, s-a aprins în 
toată ţara, îndeosebi în marile oraşe. Atunci sau mai târziu, acesta ar fi aflat deciziile care s-au luat asupra 
noastră, ultima ţară din fostele proprietăţi-gubernii ale URSS, într-o mică insulă, numită Malta, din Marea 
Mediterană, la bordul unui vas, de către Gorbaciov şi reprezentanţii a încă trei ţări, care nici până acum nu ştim 
cum şi-au împărţit rolurile în înlăturarea dictaturii ceauşiste. Oricum, trebuie să recunoaştem: cei circa 7 000 de 
turişti sovietici, veniţi în vizită în România, în vara anului 1989, şi-au îndeplinit cu brio misiunea. Cât despre 
prăduirea economiei naţionale, îi recomandăm cronicarului de faţă să ne ajute în decelarea celor care şi-au 
făcut doldora buzunarele, sărăcind o ţară întreagă, într-un ritm uluitor de scurt, şi, totodată, în răspunderea 
penală a guvernărilor – indiferent de culoare – care au privatizat pasămite peste 8 000 de unităţi industriale 
mari şi mici (sic!). Un important capitol care întregeşte opera lui Dima este focusat pe activitatea sa post-
revoluţionară. Autorul a participat la întruniri organizate la Washington şi New York. În primul oraş a facilitat 
mărturia în Congres, în favoarea primirii României în NATO, a ambasadorului Munteanu. În ceea ce priveşte 
relaţiile României cu China este de menţionat de către istorici că intervenţia acestui gigant alături de SUA l-a 
determinat pe Brejnev să-şi strunească armatele pe Prut. Activitatea domniei sale a devenit intensă, eşalonată 
pe mai mulţi ani, privind sprijinul oferit liderilor din Basarabia: Grigore Vieru, Vasile Nedelciuc, Valeriu Matei, 
Mircea Druc, Alexandru Moşanu şi alţii. Cel care i-a atras atenţia prin activitatea sa pro-unionistă a fost Vasile 
Nedelciuc, primit de reprezentanţii Congresului American cu aplauze. De asemenea, Ion Hadârcă a beneficiat 
de legăturile pe care Dima le avea de mult timp în cercurile înalte ale Congresului. Nădăjduim ca Dumnezeu să 
hărăzească viaţa şi condeiul lui Nicolae Dima cu încă mulţi ani, având acces direct la diplomaţiile Occidentului. 
Aşteptăm de la dânsul o continuare nu numai a vieţii sale, dar şi o investigaţie profundă asupra rolului pe care-l 
ocupă România şi Polonia la frontierele Uniunii Europene. Mulţumesc în final domnului Nicolae Dima pentru 
cronica sa de-o viaţă şi îi urez încă decenii de diortosire pentru a-şi întregi Opera!

 
Al său camarad de temniţă şi coleg de generaţie,

Acad. Radu Ciuceanu



Nicholas DIMA

„Dincolo de infinit.” Într-o seară am fost atât de supărat pe mine încât am hotărât să nu las să mă deranjeze 
nimeni şi nimic. M-am culcat şi am adormit destul de greu. Puţin după miezul nopţii a sunat însă cineva la uşă şi 
m-a trezit din somn. Şi cine credeţi că era? Nimeni! L-am întrebat ce vrea şi mi-a spus: Nimic! L-am expediat 
indignat şi când a plecat am rămas în singurătatea mea, fără nimeni şi fără nimic… Uneori mă simt bine singur, 
dar de cele mai multe ori nu sunt chiar singur, sunt cu Mine Însumi… Într-o altă seară eram gata să mă duc la 
culcare, dar acest Mine Însumi nu mi-a dat pace. A vrut să stăm de vorbă. Un timp am acceptat, dar sfârşit de 
oboseală am adormit şi l-am lăsat pe acel Mine-Însumi să stea de vorbă singur. Peste un timp şi nu ştiu la ce 
oră s-a retras, iar eu m-am trezit plutind cumva singur prin văzduh şi n-am mai simţit nimic. E un sentiment unic 
să nu mai simţi nimic; să fii nimeni şi să pluteşti în neant, pe nicăieri, pe oriunde şi peste tot. Plutind, vezi cum se 
scurge timpul pe lângă tine şi chiar prin tine; stai de vorbă cu Universul ca între prieteni; nu te mai doare nimic; 
pluteşti agale peste toate şi ai impresia că eşti părtaş al creaţiei. Doar gândeşti şi te trezeşti pe Syrius sau într-o 
lume în care totul curge şi decurge armonios. Desprins de tine-însuţi eşti un fel de nimic, dar acel nimic devine 
centrul universului; devii părtaş la ceace se întâmplă în toată creaţia; eşti rezultatul a tot ce s-a întâmplat 
vreodată! Devii Tu-Însuți… Şi când te trezeşti din reverie, îţi dai seama că ai pătruns într-o altă lume cu o cheie 
pe care ai găsit-o prea devreme şi pentru care încă nu erai pregătit. Şi odată revenit la realitate te întrebi: Cine 
suntem noi? Cine sunt eu?

… Nu sunt un aventurier. Sunt un om normal. Nu am ieşit din rama în care m-am trezit în viaţă. E adevărat că 
m-am desprins de câteva ori de mine însumi, dar dându-mi seama că degeaba am învăţat alfabetul cosmic, m-
am temut să ies din limitele universului; să merg mai departe de marginile lui! Deci, nu sunt un aventurier 
intergalactic. Un adevărat aventurier îşi părăseşte rama în care a venit pe lume. El trăieşte la limita dintre 
lumină şi întuneric şi se părpăleşte continuu în căutarea adevărului absolut. Un asemenea internaut pune la 
îndoială însăşi existenţa singularităţii şi respinge legile pământeşti. El trăieşte după propriile lui legi. El pleacă 
de unul singur în cosmos şi rătăceşte prin Univers în căutarea acelui punct fix de care să se sprijine. Şi continuă 
să-l caute chiar dacă nu-l găseşte; şi când îl găseşte continuă totuşi să caute… Asemenea aventurieri astrali 
reuşesc uneori să smulgă un strop din adevărul divin pe care îl împărtăşesc apoi cu muritorii de rând. Admir 
aventurierii intergalactici care după multe căutări au curajul să-şi recunoască micimea; să revină la matcă şi să 
se împace cu Creatorul… Eu nu am avut curajul marilor aventurieri. O singură dată am ajuns la marginea 
universului şi m-am prăbuşit cu o viteză ameţitoare într-un abis fără fund, trăind o senzaţie cu totul 
nelumească; un fior înspăimântător care îmi dădea totodată un extaz de nedescris. Noroc că firul vieţii de care 
eram legat între omoplaţi era atât de puternic încât de fiecare dată când plonjăm în hăul de dincolo de univers, 
firul vieţii mă trăgea automat înapoi. Nu ştiu de câte ori am pendulat dincolo de univers, dar de fiecare dată am 
trăit fiorii şi extazul existenţei. E fascinant să te dai în leagăn la marginea universului şi să te joci de-a fiinţa 
dincolo de cunoscut. În cele din urmă m-am agăţat de o stea şi planând din constelaţie în constelaţie am ajuns 
înapoi pe terra… Nu am avut curaj să merg mai departe. Poate data viitoare. 

Semnat: Eu Însumi. 

Secolul 20. Ca mentalitate, secolul 20 a fost scurt, intens şi ucigător. A durat de la Revoluţia Bolşevică din 
1917 până la prăbuşirea Marxismului în 1989 şi a reprezentat răzbunarea diavolului împotriva celor care îl 
cunosc şi recunosc pe Isus. Forma brutală a marxismului a fost abandonată. Experienţa prin terorizare a eşuat. 
A dovedit-o gulagul Sovietic şi diabolica experienţă de la Piteşti. Schingiurile trupeşti şi siluirile sufleteşti au dus 
însă doar parţial şi temporar la rezultatele scontate de marii manipulatori ai lumii. Metodele trebuiau deci 
schimbate. Azi, în era de globalizare, oamenii sunt cumpăraţi prin bunuri materiale şi privilegii, prin profituri 
obscene, prin portofolii ministeriale or şi prin poziţii în foruri internaţionale. Metodele s-au schimbat, dar scopul 
a rămas acelaşi: dezumanizarea omului şi organizarea societăţii într-o lume fără Dumnezeu!

Şi dacă totuşi EL există? (ND)

Maratonul 

Vieţii 
Cugetări – neincluse în Maraton
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Nicolae ADAM
Franþa

 fragmente

 ERETICUL RĂSTIGNIT
 (Editura Eikon, 2015)

Îi legaseră mâinile cu o frânghie neagră,
frânghie împletită cu păr lung de femeie și fâșii dintr-o plantă oarbă de flori,
dar pe Yoshua nu-l mai dureau mâinile, 
nu-l mai durea nimic, se gândea la ce îi spusese Anna, Marele Preot,
când îi zvârlise în față vorbele:
„te crezi Cel Ales, te crezi Fiul Lui?"
– Am spus eu asta, Rabbi?, am spus au așa ceva?, 
îi întoarse Yoshua întrebarea,
dar Anna bătu aerul cu mînile: tu nu mai ești dintre noi!
Înțeleptul ar fi vrut să-i răspundă: „credința nu este nici a ta, nici a mea, Rabbi, 
din ea ne tragem și tu și eu”,
dar gărzile îl și înșfăcaseră;
„tu nu mai ești în credință, se bâlbâi Marele Preot!
Luați-l și să nu mai văd”!
„Să trec de Apusul Soarelui, la asta se gândea El, că așa scrie,
iar dacă sunt cu adevărat, nu eu m-am ales”!, 
și privi Cerul dincolo de Muntele acela pleșuv, 
și tălpile parcă nu mai erau ale lui și nici mânile. 
Deodată privind în jurul lui, nu mai auzi nimic 
îl cuprinse o durere de neînchipuit, o durere dincolo de oase,
o durere venită din Cer, poate -
asta trebuie să fie, am trecut dincolo,
s-a făcut voia Ta,
în credinț-am venit, chiar dacă mai sunt printre ei!
Iisus Cristos, de acum El știa că îl cheamă Iisus Cristos,
mergea în urma unui cal tras de un centurion grăbit,
pășea împleticindu-se și căzînd 
printre strigătele celor care până mai ieri s-ar fi închinat la picioarele Lui 
și, din când în când, calul întorcea capul și se oprea,
de parcă ar fi înțeles tălpile zdrelite și crucea și pașii prea obosiți ai iudeului osândit. 
„La moarte, strigau, la moarte, tu nu ești cel care spui”,
dar El nu le spusese cine și dacă este sau nu 
și privea înainte, 
așa trebuie să se întâmple și asa se întâmplă 
eu în locul lor ce aș fi făcut oare?
și se uită acum, fără durere, la mânile care se colorau din ce în ce,
și auzi în urma lui: „pietre, aduceți pietre, 
să-l scăpăm, ce rău v-a făcut”?,
era vocea unei femei care mergea în pasul Lui
și Iisus tresări, 
și femeia aceea care își arăta chipul aruncă un căuș de apă
și încă unul, peste fața lui însângerată 
de câteva picături îi umeziră buzele
și era atât de aproape femeia strigând și plângând:
„ce rău v-a făcut, ce rău v-a făcut”?,
apoi glasul acela de jale se pierdu ca un scâncet acoperit de strigătele bărbaților 
care își sfâșiau veșmintele și se băteau cu pumnii în piept,
„la moarte, la moarte dacă a îndrăznit”!
Îl legaseră cu frânghia aceea 



un odgon de pironit bărcile noaptea,
bărci întunecate și repezi și mute, ca șerpii de apă, 
pline de mâini de nestăpânit, deprinse din tată în fiu 
să se înfășoare și să spargă dintr-o strânsoare oasele,
odgon moștenit de la o hoardă ivită de nu se știe unde,
care bolborosea,
bărbați sau femei, 
că de la câțiva pași nu erai hotărât,
care fugeau la un semnal doar de ei auzit 
și se opreau în beregatele pocnind ca lemnul uscat,
hoarde lăsând în urmă hiene nerăbdătoare în legea lor
iar unii, dacă ar fi scăpat, tremurau, restul zilelor întrebându-se 
dacă arătările acelea, cu părul până la umăr și mânile lor lungi 
și picioarele lor prea înalte și prea subțiri 
au fost doar o închipuire?, 
dar Iisus știa despre ei 
știa de pe unde întârziase toți anii aceia,
cum au venit și cum dispăruseră cu tot cu zeii lor mereu neiertători și flămânzi,
dar rămăsese în urma lor frânghia și spânzurătorile și cuiele,
hoarde aruncând în bărcile lor prada, femei care nu erau încă femei 
și desprindeau odgoanele și dispăreau ca șerpii de apă
iar apoi, la adăpostul altor maluri,
se grăbeau să le vândă pe amphore cu uleiuri mirositoare 
și pânze pentru femeile lor împlinite;
ei își încrucișau pe nisip picioarele lor lungi și subțiri de parcă erau de cămilă 
și scrijeleau semne pe câte o piele de oaie, 
linii ca valurile, șerpi fără capete și păsări de pradă 
cu pliscurile încovoiate la capăt ca un cârlig,
semne migălite,
iar mai marii hoardei 
își arătau dinții ascuțiți de parcă ar fi sărit la tine 
și dădeau din mâni și arătau pielea de oaie:
„sunt ca ale voastre, semnele astea pe care le scrijelim noi, 
seamănă”,
și se ușurau pe nisip și săreau în bărcile lor negre și gemând de carne vie. 
Dar un scrib sau vreun știutor ar fi înțeles fără tăgadă:
semnele lor erau scrise de o mână nepregătită, 
mâna cu degete îndoite pe mânerul pumnalului. 
Iisus știa ceea ce ei nu aveau să afle vreodată:
că singura lor aducere aminte nu vor fi semnele scrijelite cu vârful pumnalului, 
semne furate și ele, 
că numele lor nu e de veșnică pomenire,
hoți de noapte și de urgie,
cu femei spintecate și copii schilodiți peste gură să tacă 
și bărbați ciopârțiți să nu-și piardă hienele timpul
cu degete lungi gata să strângă și să spargă oasele,
hoți ascunși într-o grotă ferită,
să li se dea ochii cu întunericul,
și să vadă unde alții sunt orbi,
hoți de noapte,
când nici stelele nu mai ajung pe pământ
și cu zei cu picioare înalte și prea subțiri
de parcă ar fi de cămilă, de parcă ar fi
Și, de la un timp, nu s-a mai auzit de ei, 
decât că lăsaseră moștenire o frânghie neagră 
de care erau spânzurați și pironiți pe un lemn
de-a orizontul și de-a înaltul
briganzii și răsculații și vreunul care ar fi îndrăznit 
să pronunțe numele acela de nepronunțat
și unul dintre galileeni îndrăznise
și el se chema Yoshua, 
până la Apusul Soarelui se mai chema Yoshua, 
binecuvântat fie El pe acest pământ!
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Dana OPRIÞÃ

ATUNCI CÂND

de ce Doamne trebuie să Te răstignim în fiecare an 
ca să uităm de păcatele noastre 
cine ne dă dreptul să fim adevărul nostru mic
afişat pe pereţii disperării cu
litere mari cu grimase obscene
dând năvală spre stropul de împărtăşanie
cu umerii amorţiţi de vânătăile greşelilor nemărturisite
cine suntem noi
care dăm din coate să ne suim pe treptele îmblânzitorului de oglinzi
pelerini deşănţaţi
cu gheare de sârmă cu suflet de cârpă 
cine ne dă dreptul să nu uităm
paşii de nisip pe care i-am săpat odinioară în 

 ceasuri de ziar
ai milă şi iartă
că nu ştim ce să facem cu atâta libertate pe cap
am crezut că avem aripi am crezut
că putem cânta psalmii tăcerii
întinzând capcane lupilor din oraşe balaurilor 

 din noi
fericiţi cei săraci cu duhul
dar noi ştim
nu mai avem scăpare

am văzut întunericul strâmbându-se
mâini ridicate spre cer cerând îndurare
am văzut genunchi zdrelindu-se de cojile de nucă 
împărţite în colţuri de zări
am auzit tobe chemând la eşafod umilinţa iertării
dar Te vom răstigni iară în anul ce vine

JOI DIMINEAŢA, DUPĂ POTOP

şi din nou sufletul fluturând
batiste înnodate la colţuri
zâmbete zgâriate pe faţă cu buze repetând amintiri
brațe ridicate spre cer

poeme din volumul 

ÎNTÂIA PORUNCÃ
Psalmi necanonici

 (Editura eLiteratura, 2017)
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genunchi îndoiţi a iertare
gustul albastru al regretelor
depozitate pe gratis în cele patru încăperi ale inimii tale
şi soarele răsărind spre apus
îmbrăţişând tristeţea ta trecătoare
în timp ce cu mâini tremurânde
deschizi poarta
din visul tău de peste noaptea cu potop
şi-ţi laşi paşii să-I urmeze Lui

ÎNTÎIA PORUNCĂ

şi chiar dacă ştim dinainte răspunsul
tot ne vine să punem întrebarea 
fiindcă ni se par prea grele poruncile pentru 

 slabele noastre suflete
care n-au priceput nimic din splendoarea ce eşti Tu
care n-au vrut să creadă nimic din cuvintele Tale
şi au lăsat lumina dinlăuntru să fie întunericul cel 

 mai din afară

Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?

dar nu-i nimic totul va fi aşa cum trebuie să fie
iar nouă nu ne pasă că
Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor
noi știm că suntem buni şi aşteptăm ca indulgenţele 

cumpărate cu bani mulţi
să ne răscumpere păcatele

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. 
Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel 
ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. 

şi chiar dacă ştim dinainte răspunsul
tot ne vine să punem întrebarea 
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?

LA CAPĂT DE DRUM

era din nou una din acele zile când
nu vrei să auzi nimic din ce se întâmplă in jur când

nimic este cuvântul preferat când
orice întrebare şi orice răspuns încep cu o îndoială când

ţi-ai umple bucuros buzunarele cu pietre 
şi te-ai duce apoi sa faci o plimbare pe fundul râului
când
visele tale au intrat la apă iar paşii ţi s-au scurtat 
după vizita lui procust cel înțelept
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când ai plecat pentru 5 minute şi te-ai întâlnit cu eternitatea zilei de-Apoi
era una din acele zile era

şi ce altceva ai mai vrea să se respire
ce balsam îmbătrânit pe umerii dezgoliți ai cărei gheișe adormite
pe harfa de nisip a memoriei 
ce să se mai aştepte de la gara părăsită
unde nu mai opreşte nici un tren de mai bine de un secol 
şi din nou cuvântul magic
creşte pe cerul gurii tale
unde au apus soarele şi luna şi toate stelele

deci nimic nu se mai întâmplă nimic nu
se mai asteaptă NIMIC

decât mila Domnului nostru cel blând şi drept
spre care ne coborâm genunchii şi ne ridicăm ochii a îndurare
ştiind bine că ne va asculta ruga şi 
ne va lua în braţele Lui puternice alcătuite din aerul cel mai pur
ocrotindu-ne de toate primejdiile 
pe care doar El ştie să le aşeze acolo unde le este locul

Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, 
cel ce poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între cei sfinţi
„cu acest gând se mai poate trăi”

(Volumul Întâia poruncă Psalmi necanonici, 
poate fi achizitionat pe Amazon. ca / Amazon. com)

Picu PĂTRUȚ · Învierea morților



Marin MIHALACHE

La țărmul Marilor Lacuri un emigrant își reamintește 

meleagurile natale care se aseamănă preriei din 

midwestul american. Ca Ulise pornește într-o corabie 

imaginară spre casă. Periplul spre Itaca visată se 

dovedește însă a fi spre un țărm de unde nimeni nu s-

a mai întors niciodată. Dar este această călătorie cea 

care îi dezvăluie argonautului misterul și frumusețea 

existenței. Fiecare poem din carte reprezintă o 

însemnare din jurnalul de bord al acelei corăbii. 

*

On the shores of the Great Lakes, an emigrant 

remembers his native lands that resemble those of 

the American Midwest prairie. As Ulysses, on an 

imaginary boat, he sets off home. The journey to 

the dreamland Ithaca turns out, however, to be 

towards a shore from which no one has ever 

returned. Nevertheless, it is this journey that 

reveals to the argonaut the mystery and beauty of 

existence. Each poem in the book represents a 

note in the board log of that boat. 

PONTUL EUXIN

Am ajuns precum Ovid în exil
La Pontul Euxin în surghiun
Sunt singur aici străin și umil
Plecat după traiul mai bun. 

Prin valuri m-oi pierde de-acum
Pe-o barcă împins de-un destin
Să-mi caut prin ceață un drum

Pe mare plecat de la Pont-Euxin. 

Am uitat de toate tristeţile mele
Și slobod să văd lumea largă 
Ca-n visele de noapte rebele

Rătăcesc la-ntâmplare pe-o barcă. 

E seară în mine şi nu mai e vreme
Să mă întorc iar acasă prin vis

Nu-i nimeni rămas să mă cheme
La Tomis pe răboj sunt proscris. 
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Prin colnicele aurite de dincolo de prundişuri
Pe şeile săltăreţe ale tumultosului fluviu

Până în lagunele năpușitoare ale golfului. 

Ţărmul ardea ca un rug mistuit de flăcări
Lacrimi de lumină topită picurau din cer. 

La mal bătrânul pescar înnoda năvoadele
Umede ale zorilor din razele calde de soare
Și din spuma valurilor prăvălite pe nisipuri. 
Vâsleam apoi pe lotci vechi părăsite la mal

De răposaţii pribegi demult plecaţi dintre noi. 

Tu mai rămâi Ulise mai zăboveşte un timp
La acest ţărm primitor la care ai dejugat 
Și potriveşte-ţi cu grijă ceasornicul inimii
După bătaia rece și sacadată a valurilor. 

Eu am să deznod resemnat frâurile ancorei
Am să ridic încet și pe nesimţite pânzele

Și am să pornesc aval pe o corabie de vise 
Spre un port de unde nimeni nu s-a întors. 

Am să mă îndepărtez uşor însingurându-mă
În noaptea care îşi trage năvoadele de umbre
Spre celălalt tărâm enigmatic și nemărginit. 

LA ȚĂRMUL MARILOR LACURI

La ţărmul Marilor Lacuri acolo șezurăm
Şi ne-am tânguit aducându-ne aminte de voi

Mare cea neagră și Dunăre învolburată. 
La un mal era orașul temerar al vânturilor
Pe celălalt ţărm portul potcoavei de aur

Departe Itaca, tortuos periplul spre casă. 

Vântul rupsese zăbalele de foc ale fulgerelor
Și năvălise precum caii sălbatici din prerie
Stârnind refluxuri pe ape şi furtuni de nisip
În pâlnia de calcar şi calcedonie a fiordului. 

Coamele înspumate ale hergheliilor de valuri
Se retrăgeau tulburate la mal să înnopteze. 

Din ochiul de chihlimbar al lunii lacrimi
Picurau pe obrajii pali ai dunelor de nisip. 
Noi exilaţii de pe aici neîmpăcaţi cu soarta

Încărunţiţi de vremuri înainte de vreme
Mistuiţi de focul înstrăinării şi însingurării

Al surghiunului şi al dorului de cei de-acasă
Căutam în noi o cale de ieşire din labirint. 

Sirenele ne aminteau cântecul trist al exilului
Și în coclauri cu vântoasele în ceaţa umedă
Orbecăiam somnambuli răsuciți după volte
De corăbii visând că preapline Marile Lacuri
Se revărsau iar noi miopi rătăceam drumul. 

Apoi pe luciul fluid al lagunelor furtuna
A sculptat valuri adânci ca brazdele de plug

În magma cenușie și mocnită a înserării. 

Clipind ochiul farului a rămas singur la ţărm 
Priveghind valurile înşeuate de albi pescăruşi. 

În grote pluteau lilieci ca pânzele de corăbii
Fluturând pe catargele avariate de naufragiu. 

Păianjenii bâjbâiau prin văgăunile beznei
Iar veşnicia amurgea. Prin crugul încercănat
Şi posomorăt al cerului se strecurau viziuni. 

Râurile de la gurile lacurilor coborau încet
Împleticindu-se ca bete pe braţele valurilor

Ca fecioarele despletite abia trezite din somn. 
Se întorceau din lungi călătorii subpământene 
Prin luminișul zariştii fără hotare ale savanei. 

Și se auzeau ecouri disperate din genuni
Lovind în coastele de piatră ale malurilor. 
Și sepiile şi gândălacii molcomi tresăreau

Din somn visând că se întorc printre limanuri
Pe frânghiile râurilor, prin toropitele savane

Și colinele de cupru ale porumbiştilor indiene



Camelia-Carmen STÃNESCU

ÎN NOAPTEA 
CEA DE PE 
URMĂ…

Tu să râzi soarelui,
Ana,
ia seama la cântecul îngerilor 
ingenuncheați
care râd pământului
să crească prunci cu maci în 
obraz
și mătase împletită
pe umeri…

Să râzi și stelelor în noaptea
cea de pe urmă
când cerul pleacă cu noi odată
să cumpărăm diminețile
furate…

și când argintii vor avea pe ei
coroana lunii pline
și pământul se va mișca,
tu să râzi viselor
și să plângi
pentru cel care se naște în prima 
duminică
din calendarul stelelor…

Născută în Caracal. Stabilită în Montreal, 
Canada.

Membră Association of World Poets
Membră ASRAN.
Publicații – Poezii
Vol. „Țărm Neatins”
Vol. „Din rană cuvântului verde”
Vol. „Curcubeul din oglindă” 
Antologie – „Muzica sufletului meu” din colecția 

GRAIUL ROMANESC
Antologia Scriitorilor Mondiali. 
Apariții online: Revista „DESTINE LITERARE” 

din Canada, Revista de cultură „Mirajul Oltului” și 
alte reviste din România și din Canada

3 volume în curs de apariție, la editura 
„Nemesis”, Montreal, Canada. Volumele vor 
apărea print și DVD cu clipuri ale poeziilor din 
volum în lectura autorului.

Clipurile pot vizualizate pe facebook/iris iris. 

DUMNEZEU 
NU JOACĂ 

POKER

E atata tristețe în jur
că plânge timpul

iar ploile deșiră strânsura
dăților

când soarele se încrunta
spre ele…

ne jucăm cu mintea pentru că ea
ne este aproape

și socotim diminețile împărțindu-le
după cum sunt încălțate…

cele desculțe sunt cele mai 
frumoase

și vin de la hora viselor
de ieri…

Dumnezeu
nu joacă poker să coboare

la noi,
ne tine doar socoteala ochilor 

deschiși
spre soare…

FORFOTUL 
PĂMÂNTULUI 

STRIVIT IN CĂTUȘE

Îmi adun zorile într-o basma
și plec cu ele

sub brațul ostenit de-atata rugă…

le amestec albastrul părului bălai
ieșit

din culoarea soarelui, căzută
la prima oră,

cu abisul
trezit de forfotul pământului strivit

in cătușe…

tată,
eu sunt copilul care are culoarea 

ochilor
tăi,

arată-mi în vis
unde se termină norul de ceața

care mă apasă
strivindu-mi soarele pe care mi-l 

arătai
în diminețile copilăriei…!

LACRIMA UNUI ÎNGER · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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Sunt ram în brad de Crăciun
Văpaie la ceas sărbători
Sunt roșul în ochi de nebun
Când cerni pe iubire ninsori…

RÂZI CU LACRIMA 
SPRE MINE

Plânge-mă dar nu mă stinge
lasă-mă să ard încet

voi fi jarul care-nvinge
orice urmă de regret. 

Plânge-mă dar nu fi trist
râzi cu lacrima spre mine

doar așa am să rezist
când mă scurg să-ți fie bine. 

Plânge-mă dar să nu strigi
când îmi arzi ușor din zile
și de nu poți să mă-nvingi

trage uitarea pe mine. 

LA RĂSCRUCE DE 
RĂSĂRITURI… 

ca o arșiță de vară curgeai 
peste câmpurile mele
iubirea mea,
mă văitai în uscăciunea buzelor 
tale
săruturi
și mă înviai la țărmurile ude ale 
mângâierilor
tale… 

mă secai de tristețe și mă trezeai 
la viață

rouă virgină,
neatinsă de ura vânturilor sau 

biciul
ploilor 

venite pe sub dunga soarelui… 

dezlegam la ochi pădurile noastre 
și alergam
desculți prin hățișuri
să nu ne uite frunzele pe care îmi 
așezam
visele 
cu fața spre soare… 

și mă străluceai în întâmplare,
iubirea mea,

da, în întâmplarea care ne-a 
întâmplat 

la răscruce de răsărituri 
fugărite de ploile hoațe cu 

tunetele în sân… 

karma?!

Unde, când și cum e drumul
viselor căzute-n 

gând
și pe unde iese fumul

nopților ce ard
crezând?!

CÂT TĂCEREA

mai lasă-mă sub geana ta
un timp
cât primăvara rătăcită
printre ploi,
să tac și să aștept alt anotimp,
acela, care nu mai pleacă
fără noi… 

mai lasă-mă o clipă cât tăcerea
grea

să nu îți pleci privirea 
de la gând,

cu geana să m-acoperi când vei 
vrea

să plângă luna plină 
surâzând… 

mai lasă-mă ca să visez
viori
ce-mi cântă la ureche 
despre noi,
vreau să găsesc în lumea de 
culori
un cer cu ochi kaki 
doar pentru doi… 

CÂND ÎȘI SCHIMBĂ 
VALUL KARMA… 

Ai venit din câmpuri ude
ș-ai tăcut povești în mine,
pe nisip
de ape line
câte valuri mișcătoare
ascund urme
clandestine?

unde să mă plimb prin vise
să te regăsesc

arzând
când la noapte stele scrise

își rup cozile
curgând?!

Când să-ntorc ceasul cel mare
dragostei să-i pun
alarma
să răsune toată marea
când își schimbă valul

UN SINGUR RÂU 

Ninge-mă cu tine și uită-mă… 
Vom fi două îmbrăţişări
înghețate
pe care ne vor topi 
primăveri
ce-și vor privi chipul
în apele noastre… 

Vom curge un singur râu 
peste pietrele

care ne-au lovit
și le vom spăla cu îmbrățișarea 

noastră 
în tumult,

să-și recunoască vina… 

CA O CHEMARE

Eu nu m-am rătăcit prin vise
și nici prin gânduri sau fiori,
nici clipele ce mi-au fost ninse
n-am vrut să le mai fac viori. 

Eu nu m-am rătăcit prin dor
și nici prin slăbiciuni amare,
când am căzut și a fost nor
m-am ridicat ca o chemare. 

Eu nu m-am rătăcit prin tine
iubirii nu i-am luat din zare,

m-am înălțat cu forță-n mine
și am simțit cum cresc în floare… 

CEASUL TREZIT

Sunt clipe ce viscolesc zori
și înfloresc focuri în maci,
secunde ce cântă-n viori
pe toate le am când tu taci… 

Sunt ramuri ce cresc din abis 
zări care nasc din chemări,
sunt lacrimi ce vin dinadins

pe toate le am în visări. 

Sunt cântec rămas rătăcit 
în câmpuri de maci sângerii 
sunt șoapta din ceasul trezit
și timpul la gândul că vii… 

Sunt dor de lumină în crin
Petală uitată în ploi

Sunt soare aprins când revii
Și viscol când ardem în doi. 
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Margareta CHIRIÞOIU

In culisele democraţiei

Libertatea de creație se reflectă în exercitarea pe scară largă a umorului care îmbracă forme deosebite. 
Spiritul critic al cititorului este dezvoltat de practicarea unei literaturi curajos demascatoare. 

Doamna Marinela Preoteasa lărgește sfera de expresie literară adăugând volumelor sale de poezie și celui 
de epigrame piesa de teatru „Cultură cu băutură” demonstrând calități artistice în acest sens. 

Este vorba despre profilul uman al autoarei trecute de miezul vieții, ceea ce îi permite să pătrundă adânc, cu 
simțul său de observație acut, în peisajul lumii de azi aflate sub semnul involuției morale și nu numai. Formația 
sa spirituală și ideologică, de a reflecta și la altfel de frământări morale și sufletești decât cele ce au 
impresionat-o în adolescență și în prima tinerețe, alături de talentul său creativ, au condus-o la experimentarea 
unor formule literare noi. 

Un popor care a avut o literatură satirică orală atât de spontană și de incisivă, care a știut să facă haz de 
necaz, găsește în comedia de moravuri sociale „Cultură cu băutură”, scriitorul care, ca și Caragiale, crede că 
râsul poate îndrepta defectele umane. 

Spre deosebire de proză și poezie, care au o anumită autonomie față de public, teatrul presupune un impact 
nemijlocit și instantaneu cu marele public. Emoția este o emoție pe care o trăiește un grup de 

oameni aflați într-un loc delimitat pentru acest scop, de la prima replică, piesa de teatru adresându-se unui 
număr de oameni care receptează împreună semnalele transmise de pe scenă. 

Astfel scriitorul devine un tribun al timpurilor noi, luând în vârful peniței deviațiile comportamentale ale 
oamenilor în raport cu legile și morala tradițională. 

S-au scris comedii care au slujit cerințelor imediate ale momentului (campanie electorală); comedii despre 
trecutul rapace în care nepotismul constituia principala trambulină de lansare în 

viață; comedii în care sunt satirizate incultura, lipsa de educație, 
corupția, parvenitismul, impostura, etc…, cu scopul de a nu fi 
repetate, de a fi eliminate în timp. 

Așadar, descurajarea falselor valori și lupta cu cei care știu să 
profite de noua societate democratică, devin obiective ale piesei de 
teatru scrise de doamna Marinela Preoteasa – o comedie care 
reliefează o față a lumii contemporane și dezvăluie ceea ce noi am 
vrea să rămână neștiut, o comedie care demistifică gravitatea -. 

Autoarea se întoarce la formula aparent tradițională a comediei, 
cu o structură clasică însă cu procedee artistice moderne, întrucât 
aici M. P. anulează diferenţele dintre speciile dramatice tradiționale, 
asociind categorii estetice precum comic, tragic, ironic; diluează 
conflictul și intriga; asigură preponderența monologului interior în 
raport cu dialogul, iar timpul și spațiul au valoare simbolică. 

Din tabela personajelor ca și din di-dascălii, facem cunoștință cu 
lumea piesei care sparge tiparele comediei clasice, textul devenind 
mai degrabă o parabolă cu tâlc moralizator sau un text apropiat de 
pamflet. 

Se satirizează prin dialog, situații comice și monolog interior 
comportamentul, atitudinea și încălcarea legii de către două familii: 
a profesorului de religie și a „maestrului”Codiță: „Niște mucoși 
pensionari care vor sa se bage în seamă”, așa cum îi numește 
Bătrânul, personajul rezoner al piesei. 

Cultură cu bautură 
recenzie



Talentul autoarei se evidențiază mai ales în tehnica portretistică a detaliului, fiecare personaj având chipul 
cuprins în tiparele – intenții ale scriitoarei:

 „BĂTRÂNUL: Un bărbat înalt și costeliv, netuns și parcă veșnic nebărbierit. Toți îi zic tata încât nu se pricepe 
al cui tată este. Toți îl respectă, deși duhnește mereu a băutură și abia se ține pe picioare. Totdeauna este 
îmbrăcat modest. Totdeauna intervine cu o frază foarte importantă când te aștepți mai puțin, motiv pentru care 
este și foarte respectat. Goe (nepotul lui Codiță) îl ascultă doar pe acest bătrânel neconformist… „

În text se poartă diferite discuții în jurul unei mese rudimentare, sub un balcon al unui bloc extins printr-o boltă 
de viță de vie, obiectele de pe masă – pahare și sticle cu vin de Drăgășani – prevestind parcă alcoolismul de 
care suferă în mare parte personajele piesei. Atât profesorul de religie cât și Codiță, cărora li se alătură și 
femeile lor, în special „moldoveanca”, trăiesc sub influenta permanentă a elixirului de Drăgășani încercând prin 
mijloace neortodoxe să-și împlinească destinul lor. 

Codiță vrea prin cumpărare de poezii de la un „poet sărman” să publice o carte care să-i aducă notorietate, 
acțiune în care îl ajută prietenul său de pahar. Amândoi află că sunt acuzați într-un proces de fals și uz de fals în 
acte publice, veste care le tensionează viața și cred că pot scăpa de pedeapsă prin trafic de influență folosindu-
se de „cacealma”, ca modalitate de „albire”. 

Satira autoarei, devine curajoasă și acidă în portretul grefierei descris de profesorul de religie: „Și e 
deșteaptă foc: albește pe cine vrea ea din condei și tot din condei pune cenușa în cap, tot cui vrea ea, că nu și-o 
mai spală nenorocitul nici la APEL nici la RECURS! Pune din burtă, inventează, așa se face că în descrierea din 
sentință scrie doar ce inventează ea, credeți că descrie înscrisuri din dosar?!… 

Nici vorbă, maestre! Doamne ferește să apuci pe mâinile ei, n-are teamă de nimic, așa că este omul nostru ca 
să ne albească dosarul, maestre! Am dat-o de dracu, de tot! Și pufniră în râs, încântați și 

siguri pe ei, amândoi!”
Textul provoacă cititorul la reflecție asupra societății românești „democratice” cu ecou în interiorul ființei 

oricărui cititor sau spectator, conducând la schimbări de atitudini, de comportamente, de 
fapte… 
Dacă intriga se desfăşoară într-un spațiu minat de necinste, lipsa de educație, vulgarism, nepăsare, 

abstragere din viață, combinații de culise și malversațiuni, deznodământul – o lovitură de teatru în cazul acestei 
piese – este nefericit, fantezia artistică a autoarei aducând imprevizibilul 

și în sens constructiv, ca o expresie a libertății de mișcare, ca o coordonată a imaginii artistice. 
Actul III aduce în scenă aceleași personaje descrise în evoluție de către autoare, după 10 ani, într-un 

restaurant sicilian, la parterul unui hotel de patru stele, în jurul unei mese unde nepotul Goe devenit Geany este 
patron, acum bând whisky Jack Daniels și ducând dorul țuicii, palincii și vinului de Drăgășani. 

Prin descriere, doamna Marinela Preoteasa evidențiază un real talent în creionarea unui tablou grăitor al 
unor condamnați care servesc ultimul mic-dejun. Această ipostază a lumii ce populează piesa, se datorează 
traficului cu droguri – „zacăr”– Geany și cu toți ai săi trăind permanent teama că vor fi descoperiți de autorități, 
anihilați și pedepsiți. 

Într-adevăr, micul lor dejun este tulburat de pătrunderea în restaurant a șase carabinieri care îi pun cu fața la 
perete și descoperim buzunarele lui Goe „zacăr” si mulți bani, elemente care le permit să-l aresteze. 

Finalul operei demonstrează că banul necinstit dezumanizează, dar și că nu aduce fericirea, nu durează o 
veșnicie ca infractorii să fie prinși. 

Ceea ce impresionează în această scriere este stilul artistic prin care autoarea armonizează perfect limbajul 
personajelor cu comportamentul lor, cu viața pe care o duc, demonstrând o cultură de cartier. 

Limbajul lozincard îmbinat cu argoul („Poșta Română e cu noi!””Codiță, patriot contemporan!”, „E groasă 
profesore! E groasă! Gata cu cacialmaua!”, „Da-i în mă-sa!”, „Cu cărțile am belit-o, le-am pus în cui!… ; Mai 
vreau să scot o carte. Să le rup ciocul la toți. ”) evidențiază degradarea morală a unor oameni cu pretenții și 
pierderea bunului-simț, lăudându-și ticăloșiile. 

Procedeul literar care ocupă un loc important în textul piesei este monologul interior care constă în notarea 
gândurilor unui personaj, în asocierea lor liberă fără nicio ordonare logică, ci așa cum vin ele în minte, într-un 
flux al conștiinței, având ca bază teoretică legea psihologică a asociațiilor libere. 

 Iată gândurile lui Geany: 
 „Hei, tataie, dacă nu-l ascultam pe Sorin, acum cerșeam toți pe străzi!
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 În perioada 20 – 22 decembrie 2019, orașul Xi΄an din China, a găzduit Conferința Internațională de 
Neutrosofie, cu o largă participare a unora dintre cei mai cunoscuți oameni de știință din toată lumea. 

 Xi΄an cunoscut și sub numele de Sian, este capitala provinciei Shaanxi din vestul Chinei. Este unul dintre 
cele mai vechi orașe din China și dintre cele mai vechi capitale antice, de aici plecând „Drumul Mătăsii", orașul 
găzduind armata de teracotă a împăratului Qin Shi Huang. Cu o populație de peste 12 milioane de locuitori, 
Xi΄an este un important centru cultural, industrial și educațional al regiunii central –nord– vestice, cu facilități 
pentru cercetare și dezvoltare, securitate națională și explorare spațială. Are trei centuri rutiere ce înconjoară 
orașul cu acces la 5 autostrăzi. Trebuie să menționez că în acest important oraș, funcționează 22 de 
universități publice, 4 universități militare și 7 universități private. Xi΄an are legături cu România, fiind înfrățit cu 
municipiul Iași din 1994. 

 Iată că acum, are o nouă legătura cu România și cu Statele Unite, prin participarea prof. univ. dr. Florentin 
Smarandache (născut pe plaiurile Vâlcii și stabilit la Universitatea New Mexico din S. U. A. ) la Conferința 
Internațională de Neutrosofie, ca invitat special. 

 Acest eveniment științific internațional a fost organizat de Shaanxi 
University of Science and Technology și Xi΄an Polytechnic 
University, iar alte șase universități au contribuit la realizarea acestui 
proiect. 

 În data de 21 decembrie 2019, la orele 10,05 a urcat la tribună prof. 
univ. dr. Florentin Smarandache (fondatorul Neutrosofiei) care a 
făcut o „Prezentare generală a teoriilor și aplicațiilor neutrosofice". 

 Expunerea s-a bucurat de un interes deosebit, mai ales că a fost 
prezentată chiar de către inițiatorul teoriei. 

 Florentin Smarandache a pus în circulație termenul „neutrosofie" 
(din fr. Neutre < lat. Neuter, neutral și grupul sophia, abilitate / 

Andruºa R. VÃTUIU

 Un român în China

Participanții la Conferința Neutrosofică. Florentin Smarandache este al șaptelea din dreapta, pe rândul întâi

Statele Unite ale Americii
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înțelepciune, însemnând cunoașterea / gândirea neutră) și derivatele sale: neutrosofic, neutrosoficare, 
neutrosoficator, etc. 

 În anul 2013, a generalizat logica (mulțimea /probabilitatea neutrosofică) la logica /mulțimea /probabilitatea 
neutrosofică rafinată. În 2015 a introdus structurile algebrice neutrosofice (T, I, F) și a propus o extindere a 
probabilității clasice și probabilității imprecise la probabilitatea neutrosofică. Cunoscut și ca lider al Mișcării 
Literare Paradoxiste, Florentin Smarandache a avut contribuții importante și în alte ramuri ale științei. Astfel, în 
fizică prin paradoxurile cuantice Smarandache, a susținut posibilitatea existenței unei a treia forme de materie, 
denumită nematerie. 

 Contribuții importante a avut în matematică, fizică, filozofie, logică, psihologie, sociologie, etc. 
 Ca Doctor Honoris Causa al Universității Jiaotong din Beijing (China, 2011) și al Academiei Daco-Române 

din București (2011), recompensat cu nenumărate distincții științifice, nominalizat pentru premiul Nobel pentru 
Literatură (2011), prof. univ. dr. Florentin Smarandache este o autoritate științifică mondială, de prim rang. 

 Ca un gest de apreciere a meritelor sale, în cadrul Conferinței Internaționale de Neutrosofie, s-a hotărât 
înființarea Societății Neutrosofice din China, în cadrul căreia vor activa peste 150 de membri (în principal 
profesori universitari și alți oameni de știință chinezi). 

 Profesorul Smarandache, este și un prolific publicist, având peste 400 de cărți și peste 700 de articole 
literare și științifice, publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate. 

 Deși stabilit de mult timp în Statele Unite, Florentin Smarandache nu și-a uitat patria natală. Colaborează în 
permanență cu instituții culturale, științifice și academice române, precum și cu reviste și diverși colaboratori 
din țara noastră. 

 Nu putem fi decât mândri că prof. Smarandache, care se mândrește că este român, reprezintă un simbol al 
românismului peste tot în lume. 

ZBORUL VISULUI SCRIS · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU



edited by C. Le

A) Definition: 

PARADOXISM is an avant-garde movement in literature, art, philosophy, science, based on excessive used of 
antitheses, antinomies, contradictions, parables, paraphrases, odds, anti-clichés, deviations of senses, 
parodies of proverbs and aphorisms, against-the-grain speech, upside-down interpretations, nonsense, 
paradoxes, semiparadoxes in creations. Paradoxism tries to find common parts to apparently uncommon 
things in any human field. 

It was set up and led by the writer Florentin Smarandache since 1980's, who said: “The goal is to enlargement 
of the artistic sphere through non-artistic elements. But especially the counter-time, counter-sense creation. 
Also, to experiment. ”

B) Etymology:

Paradoxism = paradox+ism, means the theory and school of using paradoxes in literary and artistic creation. 

C) History: 

“Paradoxism started as an anti-totalitarian protest against a closed society, Romania of 1980's, where the 
entire culture was manipulated by a small group. Only their ideas and their publications counted. We couldn't 
publish almost anything. 

Then, I said: Let's do literature… without doing literature! Let's write… without actually writing anything. How? 
Simply: object literature! ‘The flight of a bird’, for example, represents a “natural poem”, that is not necessary to 
write down, being more palpable and perceptible in any language than some signs laid on the paper, which, in 
fact, represent an “artificial poem”: deformed, resulted from a translation by the observant of the observed, and 
by translation one falsifies. ‘The cars jingling on the street’ was a “city poem”, ‘peasants mowing’ a 
“disseminationist poem”, ‘the dream with open eyes’ a “surrealist poem”, ‘foolishly speaking’ a “dadaist poem”, 
‘the conversation in Chinese for an ignorant of this language’ a “lettrist poem”, ‘alternating discussions of 
travelers, in a train station, on different themes’ a “post-modern poem” (inter-textualism). 

Do you want a vertically classification? “Visual poem”, “sonorous poem”, “olfactory poem”, “taste poem”, 
“tactile poem”. 

Another classification in diagonal: “poem-phenomenon”, “poem-(soul) status”, “poem-thing”. 

In painting, sculpture similarly – all existed in nature, already fabricated. 

Therefore, a mute protest we did!

Later, I based it on contradictions. Why? Because we lived in that society a double life: an official one – 
propagated by the political system, and another one real. In mass-media it was promulgated that ‘our life is 
wonderful’, but in reality ‘our life was miserable’. The paradox flourishing! And then we took the creation in 
derision, in inverse sense, in a syncretic way. Thus the paradoxism was born. The folkloric jokes, at great 
fashion in Ceausescu's ‘Epoch’, as an intellectual breathing, were superb springs. 

The “No” and “Anti” from my paradoxist manifestos had a creative character, not at all nihilistic (C. M. Popa). 
The passage from paradoxes to paradoxism was documentarily described by Titu Popescu in his classical 
book concerning the movement: “Paradoxism's Aesthetics” (1994). While I. Soare, I. Rotaru, M. Barbu, Gh. 
Niculescu studied paradoxism in my literary work. N. Manolescu asserted, about one of my manuscripts of non-
poems, that they are against-the-hair. 

Florentin SMARANDACHE
Statele Unite ale Americii
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I didn't have any forerunner to influence me, but I was inspired from the “upside-down situation” that existed in 
the country. I started from politic, social, and immediately got to literature, art, philosophy, even science. 

Through experiments one brings new literary, artistic, philosophical or scientific terms, new procedures, 
methods or even algorithms of creation. In one of my manifestos I proposed the sense of embezzlings, 
changes from figurative to proper sense, upside-down interpretation of linguistic expressions. 

In 1993 I did a paradoxist tour to literary associations and universities in Brazil. 

Within 30 years of existence, 30 books and over 200 commentaries (articles, reviews) have been 
published, plus 5 national and international anthologies. ” (Florentin Smarandache) 

D) Features of Paradoxism (by Florentin Smarandache)

# Basic Thesis of Paradoxism: 

everything has a meaning and a non-meaning in a harmony with each other. 

# Essence of Paradoxism: 

a) the sense has a non-sense, and reciprocally 

b) the non-sense has a sense. 

# Motto of Paradoxism: 

”All is possible, the impossible too!” 

# Symbol of Paradoxism: 

(a spiral -– optic illusion, or vicious circle)

# Delimitation from Other Avant-Gardes:

– paradoxism has a significance, while dadaism, lettrism, the absurd movement do not;

– paradoxism especially reveals the contradictions, the antinomies, anti-theses, anti-phrases, antagonism, 
non-conformism, the paradoxes in other words of anything (in literature, art, science), while futurism, 
cubism, surrealism, abstractism and all other avant-gardes do not focus on them. 

# Directions of Paradoxism: 

– to use science methods (especially algorithms) for generating (and studying also) contradictory literary 
and artistic works; 

– to create contradictory literary and artistic works in scientific spaces (using scientific: symbols, meta-
language, matrices, theorems, lemmas, etc. ). 

E) Third Paradoxist Manifesto 

Therefore, don't enforce any literary rules on me! Or, if you do, I'll certainly encroach upon them. I'm not a 
poet, that's why I write poetry. 

I'm an anti-poet or non-poet. 

I thus came to America to re-build the Statue of Liberty of the Verse, delivered from the tyranny of the 
classic and its dogma. 

I allowed any boldness: 

– anti-literature and its literature;

– flexible forms fixed, or the alive face of the death!

– style of the non-style;

– poems without verse

(because poems don't mean words)– dumb poems with loud voice;

– poems without poems (because the notion of “poem” doesn't match any definition found in dictionaries or 
encyclopedias) – poems which exist by their absence;

– after-war literature: pages and pages bombed by filthiness, triteness, and non-poeticality;

– paralinguistic verse (only!): graphics, lyrical portraits, drawings, drafts… 

– non-words and non-sentence poems;



– very upset free verse and trivial hermetic verse;

– intelligible unintelligible language;

– unsolved and open problems of mathematics like very nice poems of the spirit – we must scientificize the 
art in this technical century;

– impersonal texts personalized;

– electrical shock;

– translation from the impossible into the possible, or transformation of the abnormal to the normal;

– pro Non-Art Art;

– make literature from everything, make literature from nothing!

The poet is not a prince of ducks! The notion of “poetry” and its derivatives have become old-fashioned in 
this century, and people laugh at them in disregard. I'm ashamed to affirm that I create lyrical texts, I hide 
them. People neither read nor listen to lyrical texts anymore, but they will read this volume because it's 
nothing to read!

However, the Paradoxist Movement is neither nihilism, nor disparity. 

The book of the non-poems is a protest against art's marketing. 

Do you writers sell your feelings? Do you create only for money??

Only books about crimes, sex, horror are published. Where is the true Art?

In begging…. 

You may find in this book of uncollected poems everything you don't need and don't like: poems not to be 
read, not to be heard, not to be written at all!

Enjoy them. Only after nuisance you really know what pleasure means. 

They provide a mirror of everybody's infinite soul. Art, generally speaking, is pushed up to its last possible 
frontiers toward non-art, and even more… 

Better a book of blanc pages, than one which says nothing. 

A very abstract and symbolic language is further used, but very concrete at the same time: non-restrictive 
verse from any form or content. It takes advantage of cliche against itself. 

EVERYTHING IS POSSIBLE, THEREFORE: THE IMPOSSIBLE TOO! Hence don't wonder about this anti-
book! If you don't understand it, that means you understand all. That is the goal of the manifesto. Because 
Art is not for the mind, but for feelings. Because Art is also for the mind. 

Try to interpret the un-interpretable! Your imagination may flourish as a cactus in a desert. 

But, The American Manifesto of the PARADOXISM is especially a revolt of the emigrant to the United 
States who doesn't speak English, against the language – an anti-language book written in more than a 
broken English (the American speech of Tomorrow?)… 

[From the book: NonPoems, by Florentin Smarandache, Xiquan Publishing House, Phoenix, Chicago, 
1991, 1992, 1993;

the volume contains very experimental so called, such as:

– poems without verse;

– poems without poems;

– poem-drafts;

– drawn-poems;

– poems in Pirissanorench (language spoken in the South-West of the United States by a single person);

– super-poems;

– graphic poems;

– upset-poems. 



A) Definiţie:
Paradoxismul este o mişcare internaţională de avangardă în literatură, artă, filozofie, chiar şi ştiinţă, bazată 

pe folosirea excesivă de antiteze, antinomii, contradicţii, oximorone, parabole, paradoxuri în creaţie.
A fost înfiinţat de către scriitorul, artistul, şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache în anii 1980 în România, 

care dorea „lărgirea sferei artistice prin elemente neartistice şi prin experimente contradictorii; în special 
creaţie în contra-timp, contra-sens."

B) Etimologie:
Paradoxism=paradox+ism, înseamnă teoria şi şcoala de folosire excesivă a paradoxurilor în creaţie. 
C) Istoric:
„Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar împotriva unei societăţi închise, România anilor 1980, unde 

întreaga cultură era manipulată de un singur grup. Numai ideile lor contau. Noi, ceilalţi, nu puteam publica 
aproape nimic.

Şi-atunci am zis: hai să facem literatură… fără a face literatură! Să scriem… fără să scriem nimic. Cum? 
Simplu: literatura-obiect. 'Zborul unei pasari', de pildă, reprezenta un „poem natural”, care nu mai era nevoie 
să-l scrii, fiind mai palpabil şi perceptibil decât nişte semne aşternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit un 
„poem artificial”: deformat, rezultat printr-o traducere de către observant a observatului, iar orice traducere 
falsifică într-o anumită măsură. 'Mașinile uruind pe străzi' era un „poem citadin”, 'țăranii cosând' un „poem 
semănătorist”, 'visul cu ochii deschiși' un „poem suprarealist”, 'vorbirea în dodii' un „poem dadaist”, 
'conversația în chineză pentru un necunoscător al acestei limbi' un „poem lettrist”, 'discuțiile alternante ale 
călătorilor, într-o gară, pe diverse teme' un „poem postmodernist” (inter-textualism).

O clasificare pe verticală? „Poem vizual”, „poem sonor”, „poem olfactiv”, „poem gustativ”, „poem tactil”.
Altă clasificare în diagonală: „poem fenomen (al naturii)”, „poem stare sufletească”, „poem obiect/lucru”.
În pictură, sculptură analog – toate existau în natură, de-a gata.
Deci, un protest mut am făcut!
Mai târziu, m-am bazat pe contradicţii. De ce? Pentru că trăiam în acea societate o viaţă dublă: una oficială – 

propagată de sistemul politic, şi alta reală. În mass-media se promulga că 'viața noastră era minunată', dar în 
realitate 'viața noastră era mizerabilă'. Paradoxul în floare! Şi atunci am luat creaţia în deriziune, în sense 
inverse, sincretic. Astfel s-a născut paradoxismul. Bancurile populare, la mare vogă în 'Epoca' Ceauşescu, ca 
o respiraţie intelectuală, au fost surse de inspiraţie superbe.

„Non”-ul şi „Anti”-ul din manifestele-mi paradoxiste au avut un caracter creativ, nicidecum nihilistic (C. M. 
Popa). Trecerea de la paradoxuri la paradoxism a descris-o foarte documentat Titu Popescu într-o carte 
clasică asupra mişcării: „Estetica  paradoxismului" (1994). Pe când I. Soare, I. Rotaru, M. Barbu, Gh. Niculescu 
au studiat paradoxismul în operă mea literară. N. Manolescu se exprima despre un volum de versuri al meu că 
este „în răspăr". Nu am avut un premergător care să mă fi influenţat, ci m-am inspirat din situaţia pe dos care 
exista în ţară. Am pornit din politic, social, şi treptat am ajuns la literatură, artă, filozofie, chiar ştiinţă. Prin 
experimente bazate pe contradicţii s-au adus termeni noi în literatură, artă, filozofie, ştiinţă, chiar şi noi 
proceduri, metode, algoritmi de creaţie. Într-unul dintre manifeste propusesem deturnarea sensului, de la 
figurat la propriu, interpretări în contra-sens ale expresiilor şi clişeelor lingvistice, etc. Iar în 1993 am efectuat un 
turneu paradoxist în Brazilia pe la universităţi şi asociaţii literare.

În decursul a 30 de ani de existenţă a paradoxismului, s-au publicat vreo 30 de cărţi şi peste 200 comentarii 
(articole, recenzii, note), plus 5 antologii internaţionale cuprinzând circa 300 scriitori de pe glob, cu texte în 
diverse limbi.” (Florentin Smarandache)

{editat de Gheorghe Niculescu (Hunedoara)}

Elevii, studenţii, scriitorii sunt invitaţi să expedieze creaţii în limba română spre publicare în cea de-a VI-a 
„Antologie Internaţională Paradoxista”, editată de Prof. Univ. Dr. Florentin Smarandache, University of New 
Mexico, Gallup, NM 87301, UŞA, Email: smarand@unm.edu.

ultima avangardã a mileniului doi

Anul 14 · Nr 50



Horia CRIOS

DINCOLO DE MIEZUL NOPȚII
 

Croindu-mi cale printre ochiurile dantelei de parfum și gânduri negre care mă asaltau, am ajuns-o din urmă. 

– Parcă am fi într-un film de fantezie, cu tema Pace și Frumusețe, oftă Matilda. 

– N-aș zice, mai ales că implicațiile profunde ale vieții pretind mai mult. 

– Dar nu-i o situație tragică, sau eu n-o înțeleg just?

– Omul, sacrificiu absurd pe altarul indolenței, nu mai înseamnă azi decât adulter sau homosexualitate. 

– Vrei să mă convingi că și noi facem parte din turmă?

– A, noi nu! Și nici colonelul Tăutu, vecinul de la etajul patru, care, într-un acces de furie, și-a împușcat soacra 

cu arma din dotare. 

– Să lăsăm astea, nu avem cum să intervenim în viețile altora, și nici nu trebuie!

– Nu trebuie sau nu se cuvine?

– Pentru mine-i totuna!

– Cred că ești nebun, deși nu pari. 

– Vrei să-ți spun cum văd eu viața dincolo de zidurile sumbre și porțile zăvorâte ale egoismului tău feroce? 

Uneori îmi vine să te pălmuiesc în public, dar mă abțin, deoarece mi s-a recomandat, spre binele meu, să-mi 

controlez orice impuls. Cum se face că după două săptămâni te-ai gândit să mă cauți?

Am zâmbit sigur că răspunsul meu o va surprinde. 

– Tu, Mati, nu te încadrezi în tiparele femeii considerate normale de această adunătură care se 

autointitulează societate. 

Mă privea și lacrimile îi curgeau pe obraji. 

– Răule! De ce nu ai venit când eram vie? Ar fi fost minunat… 

– Posibil, posibil, dar sinuciderea ta, o mișcare nemaipomenită, între noi fie vorba, de-a dreptul fantastică, a 

făcut imposibilă orice manevră de resuscitare!

Tolănit în fotoliu, distrat, urmăream bălăceala cuburilor de gheață în paharul de whisky, făcând tot soiul de 

analogii, când, pe marmura biroului, s-a conturat chipul marelui

Oscar Wilde. Purta în ochi nefericirea! Singure, paginile cărții s-au deschis la Balada temniței din Reading, 

îndemnându-mă la citit, iar ziua, ca un sentiment de vinovăție, se furișa în văzduh… 

Stejari și ulmi dau Frunze verzi

 Când se dezgheață glodul;

 Doar Furca poartă mugur om

 Când lațul strânge nodul;

 Un om ce, tânăr sau bătrân,

 N-apucă să-și dea rodul. 
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 ÎNDURERARE ŞI TRIUMF

Iertare pentru aceste cuvinte care, în loc de un efort literar, vor alcătui mai degrabă un memorial ori o 

depănare de gânduri din nesfârşitul caier al vremii. Era, cu ani în urmă, într-o toamnă nescrisă cu sânge şi 

durere ca aceasta, când am cunoscut Spaima… Rânjetul ei sinistru în vreme ce se insinua prin sufletele 

nevinovaţilor aflaţi pe bacul de traversare, mi-a reţinut atenţia; la fel, sinuozitatea bogată şi complexă a zborului 

său. Iar ochii, ochii aceia de culoarea mucegaiului, hipnotizau pe oricine. S-a întors către mine, ameninţându-

mă cu pumnu-i scheletic:

– E pentru a doua oară când nu te-am putut înhăţa, dar nu-i timpul pierdut. Chiar dacă Iadul sau Cerul te 

protejează, jur că tot al meu vei fi!… Acum, cu sufletul încărcat de greul momentului ce-l trăim, încerc să dau 

orele înapoi, să alung umbrele morţii ce-au îngheţat acei tineri şi să-i readuc între noi. Ceva mai mult: am 

impresia că, într-o formă dificil de redat, le aud glasurile. Da, prieteni, aşa este şi Doamne, cu ce preţ au 

dobândit pacea şi odihna! Şi apoi, ce le-ar mai putea oferi viaţa? Fericire? În România, peste sufletele tuturor, 

viaţa este doar o brumă groasă de-un lat de palmă iar fericirea nu a mai înflorit de mult şi, din păcate, nu va mai 

înflori niciodată. Speranţă? Şi aici aud glasul decedaţilor în lagărele din Siberia „e-n zadar, morţii nu învie!” 

Sigur este că din drumul pe care au apucat, nimeni şi nimic nu-i va mai întoarce. Faptul că au plecat în 

dimineaţa vieţii, este inimilor noastre durere! Acel crâmpei de viaţă ce le-a fost dăruit prin naştere l-au plătit cu 

singura monedă ce-o aveau: suferinţa… Ce a venit asupra noastră în aceste vremi şi de ce? Numai grijă şi 

suspin. Descifrând inscripţii, ascultând spunerile, poveştile şi baladele de vitejie ce au rămas din om în om, 

completând cu datele tulburi ale cronicilor pământene, obţinem o pagină din Istoria neamului şi constatăm că 

aşa a fost atunci, aşa este şi acum: blestemul focului şi al disperării. Mai este motiv de întristare pentru noi 

indolenţa guvernului, a cărui grijă principală este de a ne determina, prin orice mijloc, să ne administrăm 

(singuri) injecţia letală. E drept că s-a redus t. v. a-ul, dar au crescut bacşişurile; oare cei de la cârma ţării şi 

neamurile acestora nu trebuie să trăiască?! Nu de aceea suntem contribuabili? Să fim corecţi, sunt absolut 

necesare osanale şi temenele unui Iliescu(dar care nu-i Iliescu pe numele său adevărat), unui Petre 

Roman(nici pe-ăsta nu-l cheamă Roman), unui Geoană, unui Oprescu-doctor în şpăgi, unui Ponta –cel cu 

gingii vinete, care ne-au făcut celebri pe tot globul. Să nu mai vorbim de cluburile incendiare! Deşi nu mi-am 

pierdut speranţa, caut mental o zare imaginară dincolo de care să mă refugiez în uitare. Alaltăieri, un cerşetor 

cu figură de intelectual rasat, întreba – retoric, bineînţeles – dacă mai există vreo şansă pentru mult dorita unire 

a Basarabiei cu patria mumă. N-am apucat să-i răspund fiindcă-mi venise troleibuzul. Ghinion, la Universitate, 

o mare de oameni cereau demisia nu ştiu cărui ne demnitar. Gândeam: Aliată cu Suferinţa, Spaima reuşise, în 

doar câteva clipe, să producă o traumă emoţională severă întregii naţiuni… 

Greu este şi pentru noi, şi pentru cei ce nu mai sunt. 

Dumnezeu să-i odihnească! 

4 noiembrie 2019



Dragii mei,
E drept că întrebările de mai sus, „Cine sunt eu?”, „Cine ești tu?”, „Ce este omul”? dintr-o anume perspectivă 

nu par a fi potrivite, ele fiind puse tocmai omului neștiutor, încurcat în propriile-i ițe. Paradoxal, românul, 
priceput din fire, (las`, că nici cu alții nu mi-e frică!), dă cu oiștea-n gard și cu nuca de perete, cât ai zice pește. 
Acum să nu credeți că fac vreo aluzie la marea majoritate lăsată-n mocirla istoriei, știutoare de carte cam cât ai 
chiorî un șoarece. Nu, gândul meu se îndreaptă către înalta „telectualitate” (intelectuali pur sânge, mai rar, pe ei 
îi poți căutata, ca Diogene, OMUL, prin Atena, în Antichitate), care, până mai ieri, băteau darabana, ba pe la 
cece al pcr (Comitetul Central al PCR, pentru cei ce nu au prins vremurile), ba pe la județenele de partid (dintr-
ăstea mai sunt și acum), ba prin satele României (pe cale de dispariție), târâși, grăpiși, cu culturalizarea. Că se 
culturaliza! Te duceai la mat (un fel de magazin general din zilele noastre, în care băutura contrafăcută era pe 
primul plan, ca și acum!), cereai un litru de petrol lampant (pentru tras pe șale și pentru lampa cu sticlă nr. 5, ce 
te scăpa de bezna tătucului care oprea curentul electric) și, alături lui, primeai congresul partidului cu toate 
cuvântările toarășului, volum, evident, prefațat de telectualii acelui prezent. Domnule, era și pe vremea aceea 
o invazie de șarlatani împuiați, că împuțiseră pământul mai ceva ca puieții din ziua de astăzi! La orice pas, ba al 
de Nae Prelipuță, ba Ali Ștepârță, ba al de Milulalitră, ba Brează V. Kil, ba al de Limbric Peltic, ba al de Apulizam 
și Fircă Capdegloabă, Sucălete, Carcalete, Căcălete, mă rog și etc. … Domnilor, ei ca ei, dar alături lor, la 
șleatcă, fiecare cu ai săi! Pe lângă mai marii culturalizării, Reta Curcubea, Floaca, Blambuiana, Leanca 
Pișpeea, Grațela Belitot, al de Sugii Sula sau Sulina Beliplici și iar un etc. Multe și ăstea! În plus, toți și toate cu 
pretenții! Când se dădea de știre la județeana de partid sau la primăria nu știu care, peste tot, forfotă mare! Cât 
să fie luați în seamă, împăiații împuiați se lăsau așteptați. Primitorii, alți activiști de soi, aruncau covorul roșu, 
curca la proțap, puneau la rece damigeana cu vin și, după caz, pregăteau ceva pentru cearceaf. De obicei, 
prospătură de la debuturile de atunci, rebuturile de azi, cărora, după cum se realiza mișcarea culturală, li se 
împărțeau diplomele de dat din buci și de sugătoare, pregătite din timp pentru fiecare. Cu nominalizări și, 
evident, control ginecologic anterior, nu cumva să ia râtații vreun microb, nu de alta, dar ar fi fost rușine mare. 
Trai, tovarășe (toți eram tovarăși, însă ăștia cu culturalizarea, în primul rând), pe banii boborului, de ei 
boborizat! Ce vorbești, mă frate, așa comedie nu a pomenit nici dracu, ăsta care, zice-se că le-ar ști pe toate! 
Măcar ăia din Occident, cu capitalismul în oase, o spuneau pe șleau: pulimea nu trebuie să știe cine știe ce 
carte! Menirea ei, să dea din mâini, din craci, din cur, din toate… Desigur, tot pentru propășirea pe cele mai 
înalte culmi! Cam cum vedeți că se întâmplă și acum, în societatea om productiv și de consum(at) surogate. 
Doamne, câtă asemănare, câtă ciclicitate!… 

Fraților, ăștia cu culturalizarea, ca de altfel și alți pripășiți-limbrici-peltici prin vremurile de atunci, s-au scurs 
dincoace de 1989 (că scursuri au fost, scursuri rămân), și au prins iarăși glas după ce Ilici al nostru, băiat 
deștept, le-a făcut semn și le-a dat tonul, de data asta, la… „Bă, hai, gata, fuga la furat!” Și li s-a dat, au șpăguit 
și au înființat… Și iar au șpăguit ce li s-a dat, până ce din șpăgi s-au separat în de stânga-dreapta și invers, 
după cum fiecare a apucat, până ce avutul poporului, de ei, mai ieri-alalteri, proclamat, s-a furișat. Unde? Unde 
și-a dus mutu gloaba, că iapa a uitat-o priponită de bariera de la gară și s-a spânzurat la primul fluierat de tren și 
ultimul hodoronca-tronca, hodoronca tronca. „Gata, am luat tot, noi cincinalul într-un an și jumătate am realizat. 
Apoi, după cum știți, n-am furat, nici usturoi nu am mâncat, ci doar căcat… Jurăm! Iar dacă nu ne credeți, îl 
găsiți vomat în Omagiu, ferchezuit și bine împachetat. Revistele, bun național, am înfășcat, drepturi de autor și 
indemnizații am tot dat, cât să ne facem fiecare câte un palat… De-acum, adio fleașca-fleanca, de-aiurea, prin 
orice văgăună, prin orice sat, că suntem și noi niște personalități din neam!”

Nicolae BALAªA

Despre istoria strigoilor în izmene,
scursuri din generaþii în generaþii, 

ºi despre culturalizare
(pamflet)



… Spre uimirea mea și a voastră, cum altfel?, unii au ajuns acaricieni, după lungul drum prin Parlamentul-
Marea Adunare Generală, până mai ieri. Apoi, proslăvit de Brează V Kil, slugă cărătoare de traistă și de 
trăistuțe, limbric peltic se crede marea sulă vopsită, înălțată la rang de genial, pe marele piedestal, că i-a dat 
mai marele său conducător, un alt premiu național, altul, interplanetar, iar anul ăsta, premiul intergalactic, 
pentru reușitele numiri și furtișaguri. Bagă-ți-l, bă nene, în cur, aș zice eu, orice ai face, puți tot a rahat, a 
mahala, câtă vreme ai pus la cale, la bodega știi tu care, un asasinat, rușine mare. „Hai, domnule, ce dracu!” ar 
fi zis până și mon general! Iar eu, acum, în speranța mea, după atâta și atâta timp și amar, vreau lumină peste 
țară, peste sat și neam? De unde?! De la Acarici, Limbric Peltic, Ștepârță, Piș Belea sau Nae Prelipuță? Când 
ăștia umblă cu bezna la cornet pe bulevard? „Hai, domnule, ce dracu!” ar fi zis, de data asta, până și Leanca 
Pișpeea sau Reta Curcubea. 

Oameni buni, pentru că am pomenit mai sus de o tentativă de omor, trebuie să mă întorc la ̀ 89, an după care 
fiecare contesta pe fiecare. Frustrarea se adunase mai ales la cei ce voiau să iasă, definitiv, păduchi la drumul 
mare. Cum s-ar zice, păduchelnița dăduse în clocot și voia un loc de frunte, indiferent cum. Când confratele ce 
le stătea în cale n-ar fi vrut, de bună voie, să abdice din amărâta aia de „foncție”, ura s-a stârnit cocoloașe și l-au 
trântit, la propriu, pe esplanada teatrului ce mai târziu avea să-i poarte numele. L-au trântit cât să-i împrăștie 
creierii pe marmura nespălată. N-a fost să fie! A fluierat unul, au huiduit oamenii… Cornișteanu, directorul 
instituției pomenite adineauri, poate depune mărturie. Dar nu doar el, ci toți cei ce veniseră să vadă jucată piesa 
de teatru „Există nervi”. 

Acum, după ani și ani, totul ar fi devenit poveste, în măsura în care carcaleții, luați de la oi, de prin papura 
Dunării, s-ar fi limitat la această neobrăzare. Ei, nu și nu! „Măcar cu o moarte să intrăm în istorie, trebuie să-l 
ucidem ca pe Labiș!” s-au sfătuit idioții. Zis și făcut! Apoi, noapte și zi, l-au tot urmărit, iar când să se întoarcă la 
București, hop și unul de-al lor, instruit, nevoie mare, în același tren, în același compartiment, gata să-l arunce 
ca pe un gunoi, pe geam! „Acțiunea” n-a fost să fie cu efect! În același loc, s-a nimerit să fie un ofițer al 
securității. E, asta e culmea culmilor, să fii scăpat din ghearele morții, tocmai de cei pe care, de teamă, i-ai 
blamat! 

Idioții n-au priceput nimic din cele derulate, s-au cretinizat pentru tot restul vieții, ba, mai mult, pentru veacul 
veacurilor. Confratele și-a văzut de drum, a fost și ministru, mare demnitar în stat, iar când i-a sunat ceasul, 
avea să dea ortul popii. O moarte greu de înțeles, dar vom afla! E, aci e aci, ăia care credeau că au să devină 
peste noapte geniali, fuce vânt au fost, fute vânt au și rămas. „Hai, domnule, ce dracu, nu poți lua un cioban de 
la oi, de prin papura de pe Valea Dunării și să-l faci, peste noapte, poet național! Prin urmare, îl trecem în istoria 
lor, la loc de cinste, între puieții carcaleți!” – ar fi zis Floaca și chiar și Grațela Belitot. 

Povestea noastră cu limbrici peltici și idioți de târg s-ar fi sfârșit aici dacă Nickalai Apulizam, libidinos, de, 
morală falsă pentru neam, nu ar fi strâns cloaca sub palma sa, oferind protecție tâlharilor. Din interes sau, 
doamne ferește, din complicitate. Vom vedea! După tentativa de omor, ce-i drept, nereușită, se zvonea pericol 
mare pentru neam, iar știutorii de curte veche l-au mutat, o vreme, mână moartă, la Pulesco. 

 Ehe-he, ca să vedeți si voi cam cum se scrie istoria strigoilor în izmene, scursuri, din generații în generații! 
Cam cum se scrie istoria culturnicilor neamului, a ăstora ce cred că ar ști tot. Că ar ști chiar și ce este omul?! Iar 
eu, în mărinimia mea, vreau transparență, vreau lumină peste țară, peste sat și neam! Vreau, fără să văd că zi 
de zi, an de an, semenii mei au luat-o la fugă spre țări străine, lăsând aci doar orbeții. Și apoi, mai vin să-ntreb 
de ce raiul mi-e pustiu? Uite de-aia! 
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Cea mai mare problemă pentru un reporter este să găsească titlul cel mai potrivit cu ce vrea să spună şi în 
plus, să fie cumva şi un titlu şoc, să atragă atenţia. Oare care titlu se potriveşte mai bine cu evenimentele 
politice recente din ţara lui Lincoln, despre care vreau să scriu?: America pe înţelesul tuturor, Quo vadis 
America?, Un canadian despre America, Lupta pentru putere în SUA, Cine iubeşte mai mult America?, 
Ciudăţenia naturii umane, Efectul bumerangului?… Până la urmă, m-am oprit la titlul O democraţie americană, 
gândindu-mă la O tragedie americană („An American Tragedy”), cartea de succes a scriitorului comunist (s-a 
înscris în Partidul Comunist American în anul 1945) Theodore Dreiser, care a fost tradusă şi în limba română. 

Mă voi referi în aceste rânduri, foarte pe scurt și obiectiv (așa sper, deoarece locuiesc la 20 km nord de 
granița Canadei cu Statele Unite, ascult la National Public Radio american ce se întamplă, am mulți prieteni în 
SUA și trec des… frontiera), la meandrele democraţiei americane, cu tentativele reprezentanţilor Partidului 
Democrat de a pune sub acuzare (impeachment) pe preşedintele Trump şi „happy end-ul” (sfârșitul fericit) 
acestor acţiuni, care sunt și vor rămâne „de pomină” în istoria Statelor Unite ale Americii. 

Desigur, mai toată Planeta a fost surprinsă de alegerea miliardarului Donald John Trump, candidat din partea 
Partidului Republican, ca cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite. Au fost surprinşi chiar şi americanii (în 
mare parte), deoarece „mainstream media” (MSM) – adică posturile principale de radio şi televiziune, plus 
revistele şi ziarele importante {90% dintre ele controlate de numai 6 (şase!) companii/proprietari, pe care 
candidatul Trump bine a numit-o Fake News Massmedia (fake news se traduce știri false)}, anunţau intens în 
timpul campaniei electorale din 2016 că Trump nu are decât 10-15% şanse să fie ales preşedinte, pe când 
democrata Hillary Clinton peste 85-90% (!). Se susținea că așa reieșea din sondajele de opinie. Bine gândită 
dezinformarea (!) – scopul era să descurajeze pe americani să voteze pentru Trump. În plus, loveau „sub 
centură” cu fel de fel de ştiri false – printre care cele mai „tari” – că ar fi fascist, antisemit etc., ştiindu-se că este 
fiu de emigrant german. Ca la comandă, s-au găsit nu mai puţin de 17 femei, care şi-au „adus aminte” că s-a 
comportat sexual incorect cu ele, în urmă cu zeci de ani. De ce nu s-au dus a doua zi la poliţie? – asta s-a 
întrebat aproape fiecare american în gândul lui, mai puţin mass-media. A devenit clar – Trump nu era planificat 
de mai marii Americii, mari manipulatori ai maselor, să ajungă preşedinte. Nu era politician „de meserie” (era un 
outsider – străin de politică), ci un om de afaceri foarte bogat, miliardar (cum nu a mai existat pe departe niciun 
președinte în istoria Statelor Unite, deci mai greu de mituit și manipulat) şi,… dacă le strică „jocurile”!? Ca o 
paranteză, cel mai bogat președinte în istorie a fost George Washington cu aprox. 600 milioane de dolari ai 
zilelor noastre (2016), urmat de Thomas Jefferson (aprox. $240 de milioane) și Theodore Roosevelt cu aprox. 
140 de milioane de dolari (sursa – Wikipedia). 

Dar… pentru prima dată în istorie, a intervenit în „horă” o altă putere, oarecum neglijată, necontrolabilă şi 
neluată serios în seamă până la aceste alegeri, respectiv social media. Pentru cei care nu ştiu – este vorba de 
comunicarea interactivă (am subliniat interactivă) pe internet, prin 6 reţele: Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat, You Tube şi Vimeo. Americanii au putut comunica între ei, (Donald Trump este dependent de Twitter 
și cum este atacat de mass-media, lovește înapoi cu tărie) schimba idei, au putut și încă mai pot combate 
minciunile proliferate de mass-media şi chiar au pierdut încrederea în cei care aveau un singur obiectiv – să fie 
aleasă preşedintă cu orice preţ, pentru prima dată în istoria Americii, o femeie – Hillary Clinton. Încă din primele 
zile după alegeri, reprezentanţii Partidului Democrat, cărora nu le venea să creadă că au pierdut, fără să se 
consoleze cu înfrângerea evidentă pe care au suferit-o, şi-au propus să-l „doboare” pe intrusul în sistem, care a 
promis cu metafora „drain the swamp” – să scurgă mlaştina (Washington DC a fost fondat într-o zonă 
mlăştinoasă) de politicienii şi funcţionarii corupţi. Se simţeau unii vizaţi şi au intrat în panică? Foarte posibil. 

Prima „găselniţă” a fost cea cu presupusa interferență ilegală a Rusiei în alegeri, în favoarea Republicanilor, 
respectiv a candidatului Trump. S-a presupus că guvernul rus a influenţat alegătorii americani prin contacte cu 
persoane implicate în campania electorală alături de candidatul Republican Trump şi prin social media. 
Nimeni nu a explicat clar ce interes ar fi avut Rusia ca democraţii, reprezentați de candidata H. Clinton, să nu 
rămână la putere în SUA, mai ales că administraţia Obama (în care Hillary Clinton a fost Secretar de stat) în 
anul 2010, a colaborat cu Rusia într-o afacere ciudată cu uraniu din… Canada. Donald Trump a vizitat Rusia, 
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prima dată în 1987, apoi în 2007, iar copiii lui – Trump Junior şi Ivanka Trump (căsătorită cu Jared Corey 
Kushner, are 3 copii şi s-a convertit la iudaism după soţul ei), de câteva ori, însă proiectul de a construi un „Turn 
Trump” la Moscova s-a lovit de complicaţii şi a fost abandonat în anul 2016. 

 Totuşi, adversarii politici ai preşedintelui Trump, deveniţi majoritari în alegerile numite Midterm (jumătatea 
termenului) din 1918 în House of Representatives (Camera Reprezentanţilor, numită „House” pe scurt), nu s-
au lăsat. Au iniţiat un Special Counsel Investigation (Consiliul special de investigare – counsel se mai traduce şi 
sfat) condus de un procuror special, pe nume Robert Mueller. Acest consiliu a lucrat intens din luna mai 2017 
până în martie 2019, a cheltuit 32 de milioane de dolari, ca să se ajungă la concluzia că preşedintele Trump nu 
a făcut nimic criminal, care să justifice punerea sub acuzare (impeachment) şi eventuala înlăturare de la 
conducerea Statelor Unite ale Americii. S-a dovedit ce a susţinut preşedintele în toată acestă perioadă de timp 
(de foarte multe ori prin neconvenționalul Twitter): că Democraţii nu fac altceva decât witch hunt – adică 
vânătoare de vrăjitoare, pe banii plătitorilor de taxe. Eşec total pentru şefii Partidului Democrat, cu toate că au o 
majoritate clară în „House”: 232 de membri, pe când Republicanii numai 197. În total există 435 de deputaţi, 
conform unei legi din 1929, dar 6 nu au dreptul să voteze (unul din districtul federal Washington DC și câte unul 
din Porto Rico, Samoa Americană, US Virgin Islands, Mariana Islands și Guam). Cei 429 de reprezentaţi cu 
drept de vot, reprezintă proporţional cu numărul de locuitori, toate cele 50 de state americane cu o populaţie 
totală de 327 de milioane de locuitori. Doar de amuzament, fără comentarii, o mică divagație: România are 329 
de deputaţi, la o populaţie de aprox. 20 de milioane de suflete și 136 de senatori, față de numai 100 cât are toată 
America la nivel federal?! Sau statul California (ca exemplu), are 40 de milioane de locuitori și numai 40 de 
senatori și 80 de deputați!? 

Dar speranţele de a scăpa de inconfortabilul președinte, au revenit pe neaşteptate pentru Democrați. Un 
„whistleblower” – cum să traduc… fluieraş sau suflător în fluier (precum un arbitru) sau poate turnător, sau 
informator (cum este în realitate), a semnalat Democraţilor, probabil prin Agenţia Turnătorilor (că există şi aşa 
ceva – vedeţi mai jos) un act presupus criminal săvârşit de preşedintele Trump. Pentru cei care nu ştiu, pe 
scurt: aceşti „whistleblowers” – sunt în fond turnători (cum erau și în RSR), în orice domenii, protejaţi prin legea 
„Wistleblower Protection Act” votată în 1989. Această lege încurajează denunțătorii (în special salariaţii din 
organisme federale), care semnalează în secret, nereguli, discriminări rasiale, abuzuri sexuale sau fraude în 
locurile unde lucrează (guvern, companii, instituţii publice sau private etc. ) sau chiar dacă nu lucrează în locul 
despre care informează şi sunt bine plătiţi pentru denunțuri; de exemplu, dacă un… fluieraş semnalează la 
impozite (Internal Revenue Service – IRS) că cineva a trişat şi nu şi-a plătit în întregime sau deloc impozitul, iar 
ca urmare, se încasează (recuperează) o sumă de bani, primeşte până la 30% din suma respectivă, inclusiv 
din penalizările aferente. Se vorbeşte de un astfel de fluieraș „campion”, care a primit 50 de milioane de dolari 
pentru fapta lui, care a fost, evident, spre binele societăţii americane. Instituţia guvernamentală care se ocupă 
de această categorie de americani, de informaţiile date de ei, de valorificarea acestora şi de răsplată, se 
numeşte U. S. Securities and Exchange Commission, este prosperă şi foarte… ocupată. 

 Să revin însă la „turmoil-ul” (vacarmul) din democraţia americană: turnătorul în cauză a ascultat convorbirile 
telefonice ale preşedintelui Trump cu preşedintele Ucrainei şi a constatat o presupusă infracţiune, pe care s-a 
grăbit să o raporteze şefilor Partidului Democrat, probabil prin U. S. Securities and Exchange Commission. 
Oare există şi spioni printre cei cu asemenea privilegii (de a asculta telefoanele, ca în fosta RSR, de exemplu), 
care raportează poate şi la Moscova sau în alte părți? Democraţii, majoritari în House of Representatives, prin 
şefa lor pe nume Nancy Pellocy (care are meritul recunoscut că s-a opus războiului din Irak, dar a contribuit şi la 
anularea înțeleptei reglementarii „Don't ask, don't tell” (Nu spune, nu întreba), care îi proteja în sens bun pe 
LGBT) bucuroşi peste măsură, au început procedurile de impiechment (punere sub acuzare) pe 24 septembrie 
2019, care nu au fost ţinute secrete. Toţi americanii au aflat (prin mijloacele mass-media) cât de grav abuz de 
putere a făcut Preşedintele, abuz interpretat în felurite chipuri, cu referiri la Constituţie, cu sofisme şi chichiţe 
avocăţeşti. Pe 18 decembrie, după intense dezbateri, audieri de martori etc., în sfârşit, s-au supus la vot în 
„House” (camera inferioară a Congresului) două capete de acuzare: 

1. Că preşedintele Trump a făcut abuz de putere prin discuţia telefonică cu preşedintele Ucrainei Volodymyr 
Zelensky, în care a cerut anchetarea afacerilor fostului vicepreşedinte Joe Biden, ba chiar că ar fi blocat ajutorul 
militar pentru Ucraina până la terminarea anchetei. S-a sugerat că a vrut să investigheze și să demaşte 
corupţia, conflictul de interes (Hunter Biden, fiul cam rătăcit al vicepreşedintelui a ocupat de la distanţă un post 
fictiv, bine plătit, în compania de stat ucraineană de gaze naturale Burima Holdings) nu spre binele Americii, ci 
al lui personal. Demascându-se afacerile presupuse necinstite ale lui Biden, potenţial candidat la preşedenţia 
USA (a ieșit pe locul 4 la preferințele alegătorilor democrați din statul Iowa), ar fi urmărit să-şi mărească şansele 
de a câştiga alegerile din noiembrie, 2020. 

2. Că preşedintele Trump a obstrucţionat Congresul, necolaborând cu acuzatorii din Comisia de 
impeachment (acuzare) considerând că nu era cazul, deoarece nu a făcut nimic ilegal prin discuţia în cauză şi 
prin atitudinea pe care a avut-o faţă de Ucraina. A susţinut că nu şi-a făcut decât datoria şi s-a ţinut de 
promisiunea electorală, că va combate corupţia. Evident, la ambele acuzații, am prezentat foarte pe scurt și 
punctele de vedere sau argumentele apărării președintelui. Dosarul de acuzare a conținut 658 de pagini!
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Cum era de aşteptat, Democraţii, majoritari în „House” (repet) au câștigat (articolul 1 cu 230 pentru şi 197 
contra, iar art. 2 cu 229 la 198) dreptul de a continua acţiunea de punere sub acuzare (impiechment) şi pasul 
următor a fost să trimită cazul la Camera superioară a Congresului, adică la Senat, unde Republicanii însă 
deţin majoritatea. 

În sfârşit, ar fi multe de spus, acest subiect este vast, dar să fac „the long story short” (să scurtez povestea): În 
Senat, procesul de impeachment al preşedintelui Trump a început pe 16 ianuarie 2020, iar pe 21 ianuarie s-a 
votat împotriva adoptării a 11 amendamente propuse de Democraţi, printre care aducerea de noi martori, ce 
iniţial nu le-a convenit, să nu iasă la suprafaţă detalii despre afacerile familiei Biden în Ucraina și chiar în China. 
Evident, ar fi avut timp suficient la dispoziţie să prezinte Senatului dosarul cât mai complet, de ce nu au facut-o? 
Au urmat prezentările de argumente ale acuzării (22-24 ianuarie) şi ale apărării (25-28 ianuarie), iar pe 5 
februarie cei 100 de senatori (câţi are Senatul federal american – relativ mica Românie are 136!, repet) au votat 
ca preşedintele Trump să fie achitat de ambele acuzaţii. Ar fi trebuit o majoritate covârşitoare de două treimi, 
pentru a se lua o decizie de acuzare – aşa sunt regulile pentru astfel de cazuri. Deci, mult zgomot pentru nimic, 
cum se spune, dar nu chiar pentru nimic. Democraţii ştiau că nu au şanse să doboare preşedintele, dar au 
încercat să-i scadă şansele de a fi reales în noiembrie. Rezultatul a fost invers, popularitatea celui de-al 45-lea 
locuitor al Casei Albe a crescut, dovadă că americanii s-au cam săturat de jocurile politice şi iau în seamă 
rezultatele bune ale administraţiei Trump, care sunt peste aşteptări – economia s-a redresat spectaculos, 
şomajul este cel mai redus din ultimii 50 de ani, criminalitatea a scăzut, valurile de imigranţi ilegali s-au redus (şi 
drogurile pe care le aduceau), tratatele dezavantajoase pentru America au fost revizuite, birocraţia şi frânele 
puse de fel de fel de reglementări au fost reduse etc. etc. Sloganul candidatului Trump în timpul campaniei 
electorale din 2016, respectiv Make America Great Again (Să facem America grozavă din nou) folosit și de 
Ronald Regan în campania electorală din 1980 și de Bill Clinton în 1992, a început să facă sens din nou. Am 
simțit un „suflu” de înnoire peste America, în recentele mele călătorii în țara lui Uncle Sam (poreclă care a 
dăinuit încă din 1813!). 

 Mai sunt aproape 10 luni până la alegeri. Incă nu se știe cine va fi candidatul la președenție din partea 
Partidului Democrat și dacă va avea șanse să-l învingă pe președintele Trump. Până în prezent, numai statul 
Iowa si-a clarificat preferința: pe locul întâi a ieșit fostul locotenent în armata SUA și fost primar al orașelului 
South Bend din statul Indiana (nu departe de Forth Wayne, unde am fost de zeci de ori), pe nume Peter 
Buttigieg, căsătorit cu domnul (ați înțeles bine) Chasten Buttigieg. Pe locul doi a ieșit democratul de stânga 
(socialist) Bernie Sanders (care va împlini 80 de ani în 2021– a încercat să candideze și în 2016 în locul lui H. 
Clinton), pe locul 3 a ieșit Elizabeth Warren(din Cambridge, Massachusetts, fostă profesoară universitară, este 
senatoare federală din anul 2013 și fostă republicană pâna în anul 1996) iar pe locul 4 a ieșit fostul vice-
președinte pe timpul lui Obama, Joe Biden (cum am spus mai sus). În prezent, sunt în curs dezbaterile în cadrul 
conferinței „Democratic Primary” din statul New Hampshire, unde se prevede că Bernie Sanders va trece pe 
primul loc, restul ordinii rămânând aceeși ca în Iowa. Urmează întâlniri ale democraților (numite „Primaries” – 
Primare) în toate statele, iar în luna iunie vom afla cine îl va înfrunta pe actualul președinte. Fostul primar al 
orașului New York, miliardarul Michael Bloomberg {l-a urmat la primărie pe simpaticul fost primar Rudy Giuliani 
(care este în prezent este avocatul personal al președintelui), pe care l-am întâlnit odată în avion spre 
București, ba chiar am stat și de vorbă)} a anunțat intenția de a intra în cursa pentru candidatură, dar nu a 
apărut încă la „Primaries”. A cheltuit 400 de milioane de dolari cu reclamele și nu a obținut niciun delegat. Dar 
timpul nu e trecut. Dacă Peter Buttigieg se va menține pe primele locuri, va deveni candidatul democrat la 
funcția supremă și chiar va câștiga alegerile, în loc de „First Lady” (Prima Doamnă) America va avea pentru 
prima dată în istorie, Primul Domn în patul președintelui! Vom trăi și vom vedea. Quo vadis America? 

 Saint Timothee, 10 februarie, 2020

PS. Astazi, 25 februarie 2020, Bernie Sanders a trecut pe primul loc în preferințele democraților obținând 45 
de candidați, Pete Buttigieg 25 de candidați, Joe Biden 15 și Elizabeth Warren numai 8 candidati. Pentru a fi 
nominalizat candidat la președenție, un candidat are nevoie de 1991 de delegați la Convenția finală din iunie 
– deci drumul este lung și totul este posibil. 

PPS. Astăzi, 12 martie, au mai rămas doi democrați în cursa de a candida la mult râvnitul „job” de președinte 
al Americii: fostul vice-președinte Joe Biden, care a obținut pană în prezent 823 de delegați și Bernie Sanders 
cu 663 de delegați. Lupta între cei doi va fi strânsă – pană în iunie, când va avea loc Convenția de nominalizare, 
un candidat are nevoie (ca să fie declarat castigător), de minimum 1991 de delegati. S-au retras din cursă – 
Elisabeth Warren (cu 69 de delegați, pe care îi va da cui va vrea ea – nu s-a decis încă) Michael Bloomberg care 
a cheltuit pentru a se promova peste o jumatate de miliard de dolari (!) dar nu a obținul decât 61 de delegați, 
Pete Buttigieg cu 26 de delegați (cu toate că a fost pe locul I la început – cum am arătat la timpul respectiv– 
vedeți mai sus) și toți ceilalți candidați – 11 în total. Cine va putea să-l învingă pe președintele Trump la alegerile 
din noiembrie? Aceasta este întrebarea la care nu știu să răspundă șefii democrați…
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Andra, o piesă din lumea șahului tradițiilor românești 
susținea la Digi 24 fm într-un interviu omenesc cu Cătălin 
Striblea spunea (după un concert în duet cu Enrique Iglesias) 
că se regăsește în stilul „Latino” și că a trăit într-o altă lume în 
el. Lucru care m-a dus cu gandul la „Teoria câmpurilor cu 
coarde” (String field teory) a lui Michio Kaku, care matematic propune că trăim într-un infinit de lumi paralele în 
același timp, executând destine diferite. Într-un interviu, Kaku susține că universul este o simfonie de chimii și 
că o chimie este o mulțime de armonii în care o armonie se scaldă în vibrația subparticolelor dintr-un atom. 
Adică, strivind protonii dintr-un atom observăm electronii, nutrinii și quaki care vibrează în armonie creând 
universul. Acest fenomen, Albert Einstein l-a numit „Mintea lui Dumnezeu” cea care crează această muzică 
simfonică, rezonând prin tot universul. 

Muzica, continuă Kaku este cea mai complexă și sofisticată forță cu o diversitate bogată de atomi, protoni, 
neutroni, quarks și neutrinos creând muzica, iar melodia universului o compară cu Fizica. Calculatoarele 
Quantum ale viitorului vor opera cu informații din multiuniverse. Electronii pot fi în mai multe locuri deodată, 
adică într-un infinit de lumi paralele. Noi nu putem exist în toate aceste lumi, însă într-un imens număr existăm. 
În unele universuri nu s-a născut soarele, iar în altele s-a stins, însă într-un număr mare locuim, dar trăim vieți și 
experiențe diferite. În unele avem mai multe păcate, în altele mai puține, în unele mai mult talent, în altele deloc. 
Fenomenul care conectează toate aceste lumi între ele, Kaku l-a numit (Entaglment) încâlcire. Deci, 
calculatoare există în mai multe universuri. Atunci, oamenii de știință au concluzionat, bazați pe fenomenul 
electronului prezent în același timp peste tot, că el poate transporta informații dintr-o lume în alta, prin domeniul 
digital. 

Acum văd mai bine că am fost reduși să fim stimulați doar de bani, pierzând astfel celelalte puteri spirituale și 
senzori fizici. 

Mutilarea firescului, naturalului pentru a obține „omul nou”, robotizatul lipsit de senzații și emoții prin 
antrenare și educare continuă de gândire pozitivă în direcția mulțumirii de sine și împăcarea cu sine pentru 
neputința de a reuși. Această adevărată industrie a credinței în sine, în puterile noastre numai pentru găsirea 
succesului și fericirii are o investiție anuală de patru miliarde de dolari, industria modelarii omului viitorului. Ți se 
oferă continuu libertăți personale, libertatea conștiinței și eliberarea ei de obligații și vinovății. Asta îmi aduce 
aminte că în Egiptul antic când preotul Amin i-a executat pe Nefertiti și fratele ei, Faraonii de atunci și au 
modificat religia dând legi păcătoșilor, prin care aceștia își puteau răscumpara greșelile/crimele cu bani, 
nemaifiind obligați să și le care cu ei după moarte. Deci, azi prin aceste legi/filozofii ți se dezvoltă simțul 
nevinovăției sau devenirea imună la greșală sau crimă, deci se aplică amorțirea, autovindecarea. ĂLA DIN 
FAȚA MEA NU E SUFLET, E INAMIC/ȚINTĂ – TRAGE!

Neluând în considerare sau nebăgând în seamă pierderile libertăților economice și politice, antrenarea pe 
ascuns a societății în direcția înrobirii de bunăvoie și acceptarea împăcat și cu blândețe a sclaviei. Aceste legi 
sunt orchestrate/ confecționate/ proiectate să ne condiționeze fără milă ca să dăm vina pe noi înșine pentru 
neputința noastră de a reuși sau nu, de a nu fi capabili să ne adaptăm sau să ținem pasul cu filozofia corporației 
sau a sistemului care ne exploatează. 

Cel mai efectiv motor de control al maselor de azi, dezvoltat de guverne este Auto-Satisfacția personală, 
adică nu trebuie să-l mai calmezi pe nemulțumit că se calmează singur, găsind în pușculița lui personală din 
creier (noua religie) formule noi de împăcare. Chiar eu, acum mă împac singur la gândul că voi muri curând de 

Ben TODICÃ
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bătrânețe și că nu se merită să mai lupt pentru drepturile care mi se iau unul câte unul pentru că nu mai sunt 
bani în pușculița pensionarului (adică tineretul nu mai vrea să muncească și dacă nimeni nu mai plătește taxe 
nu mai sunt bani în visterie. Unde și când naiba s-a stricat Jucăria? Dau drumul la drepturi și mă consolez la 
gândul că nu voi mai fi obligat să trec prin suferința/asuprirea care acoperă viitorul. 

Budismul controlează cele mai mari ținuturi cu suflete sărace care trăiesc mulțumite cu puținul pe care îl 
primesc de la viață. Ei trăiesc în pace cu această viziune/ideologie morală și etică de sute sau chiar mii de ani. 
Ei sunt ca niște copaci tineri tăiați la un moment dat din viață și lăsați așa să existe până mor. Ei nu mai doresc 
alte experiențe. Ei intră într-o buclă, în care se învârtesc până mor și ce e mai dureros este că și civilizația 
pământului intră într-o astfel de repetiție. Această filozofie a fost culeasă și exploatată, adaptată de corporații 
pentru a controla angajații și apoi de guverne pentru controlul întregii lumi. 

La origine suntem destinați să aflăm cine suntem ca să ajungem acasă, nu prin moarte ci prin ADEVĂR. 
Calculatorul a facilitat noua ideologie folosită de capitalism pentru exploatarea eficientă a omului, 

domesticindu-l și transformându-l din suflet liber în robot. Totul are loc, se desfășoară la noi în cap, noi nu mai 
trăim în univers. Suntem convinși de aceste noi filozofii „desenate” ale economico-materialismului că nu 
suntem altceva decât materie de consum, niște oi incapabile, slabe și proaste. Că e vina noastră că suntem 
așa și că dacă mai dorim să existăm, atunci trebuie să învățăm să ne împăcăm singuri cu gândul că ni se da 
ceva de făcut în acest mod. Altfel (ne-au antrenat și orgoliul) ne facem de râs și o să murim de foame naturală. 
Taci și înghite gălușca!

Problemele politice și sociale sunt puse în cârca individului care se transformă în Țap ispășitor. Toți acești 
indivizi care creează aceste ideologii nu realizează ca la un moment dat vor cădea ei singuri în ele, că la urmă 
nu fac altceva prin această distrugere a naturalului dintre oameni decât să-și taie craca de sub picioare. Sigur, 
ei sunt orgolioși și lacomi, însă cei din jur se fac vinovați prin neintervenție, tot așa cum de-a lungul istoriei nu au 
fost oprite toate căderile pământului. Omul în evoluția pământului nu e altceva decat un lanț de apocalipse. 

Ți se spune mereu: E vina ta de aceea nu funcționează sistemul, tu nu ești capabil să-ți rezolvi singur 
problemele, să ții pasul cu ritmul societății. Fă cât mai multă educație fizică, meditații, controlează-ți respirația 
și nervii pentru a rămâne eficient pe câmpul de luptă, în formarea sănătoasă a instituției pe care o servești. Asta 
îmi aduce aminte de perioada militară. În armată, această tehnică perfecționează soldatul să devină o sculă 
eficientă. 

Standardizarea societății ca filozofie, nu este atașată de etică și morală, iar Psihologia omului a devenit parte 
importantă, cheie pentru mărirea productivității corporatiste. Suntem antrenați politic, în mod corect ca atunci 
când faci păcate, când greșești, automat încerci să le ascunzi și să scoți în evidență doar părțile bune. 
Compania nu vrea muncitori slabi de înger și plângăreți, care să disturbe producția cu propunerile lor, ci oameni 
multumiți care tac și merg înainte chiar și cu-n deget frânt, să învțte să lucreze în mediu toxic, să fie docil și 
adaptabil, să se autocalmeze fără a deranja mediul înconjurător. Să pretindă că nimic nu s-a schimbat, că totul 
e normal. Această filozofie te deraiază, îți schimbă direcția de la problemele vieții, dându-ți impresia falsă că tu 
faci alegerea, că tu ești liber să alegi și atunci nu mai spui nimic. Această tăcere, oprire din a chestiona, din a 
pune întrebări îți ia dreptul dreptul de a te întâlni cu întrebările următoare generate de amorsarea discuției 
primei întrebări, călătorie care te ajută să-ți lărgești orizontul cunoașterii adevăratei stări politice și economice, 
în care exiști și să faci contact cu ideile vecinilor, care sigur declanșează atragerea forțelor în uniuni, forța reală 
de rezolvare sigură. 

S-a distrus logica personală și colectivă, uniunea, liantul gândirii de grup. Pretinderea că ai liberă alegere, o 
patologie colectivă care nu mai are efect asupra omului pentru că a fost secătuită de etică și de morală. 
Întrebarea se pune acum, domnule Michio Kaku, pe corzile teoriei dumneavoastră: cum ne întoarcem în lumea 
sufletului? În lumea adevărată pe care am fost destinați să o trăim. 

Dacă Jimmy Hendrix a cântat din suflet și a înnebunit lumea rock'n roll-ului fără a cunoaște a citi sau scrie 
vreo notă muzicală, Angelina Jordan are doar 14 anișori și cântă cu o pasiune de om matur și o forță de 
neegalat. Poate că are legatură cu acea „maestra deja” dintr-o lume paralelă, domnule Kaku. Țiganii noștri 
sparg lumea cu forța cântecului lor și nu au universități și conservatoare la bază! De unde aceste energii, dacă 
nu din izvorul inimii, al sufletului și al conexiunii divine multidimensionale. Există și o memorie a inimii! De ce 
este atât de iubită Andra în România? Este pentru iubirea și sinceritatea sufletului ei, ea comunică magistral cu 
națiunea prin corzile durerii și fericirii acestui neam, pentru că ea, prin vocea și dragostea ei sinceră și 
adevărată rezonează în simfonia universului. Jucăria mea azi e ADEVĂRUL și ea trebuie să fie a întregii lumi… 

Ben TODICĂ, fost și Președinte de Sindicat în Melbourne, Australia
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Această carte se bazează atât pe o pregătire de specialitate la nivel de doctorat, 
survenită după alți 4+2 ani de studii, cât și pe o experiență de viață și profesională 
copleșită de situații-limită, din care lipsesc, într-o rememorare spontană, doar adicțiile 
și detenția, de parcă aș fi fost predestinat ca, și din carte și pe viu, să-mi însușesc cât 
mai profund știința despre societate. 

Cartea, concepută drept o încercare de explicitare sociologică a devenirii istorice a 
nației noastre, a fost scrisă prin prisma: exigenţei semantice, de a conferi frazei, 
alegând riguros cuvintele, virtutea preciziei; exigenţei sintactice, de a conferi frazei, 
formulând riguros enunţul, virtutea clarităţii; exigenţei eufonice, de a conferi frazei, 
urmărind riguros ritmicitatea, virtutea fluenţei; exigenţei logice, de a conferi frazei, 
derulând riguros raționamentul, virtutea adevărului. 

Prin cele patru exigențe, textul vizează, în spiritul Principiului poetic al marelui poet, prozator și critic literar 
american Edgar Allan Poe (1809-1849), atât nonredundanța frazelor, adică sintaxele să nu conțină vreun 
cuvânt în plus, cât și nonredundanța cuvintelor, adică sintagmele să nu conțină vreo silabă în plus, astfel încât 
să se realizeze sincronism fiziologic între dinamica citirii normale și ritmul respiraţiei de repaus, ceea ce, 
conform unor aprecieri de esență, ar conferi enunțurilor strălucire diamantină (senior scientist, scriitor 
Monica Ligia Corleanca, SUA), unicitate stilistică inconfundabilă (prof. univ. dr. Gita Tulea, Israel), evidență 

1) 2)axiomatică  (dr. ec. Iacob Altman), incontestabilitate apodictică  (ing. fiz., dr. Mihai Isbășescu) și spiritualitate 
3)pericopică  (acad. dr. Florin Constantiniu), iar întregii lucrări, anvergură de operă de oră astrală (ing. de 

aeronave, cercetător Institutul de aviație Cornel Purnichescu). 
Exigenţele prezentate se subsumează exigenţei metodologice ca fiecare enunţ să fie riguros în relativitate și 

relativ în rigurozitate, ceea ce înseamnă că trebuie să se bazeze pe generalizări, nu pe absolutizări, adică pe 
evidenţa că fenomenele analizate au avut sau au loc în majoritatea cazurilor, nu în toate, și că deci, acceptă 
metodologic excepţia. Tot metodologic, cartea redă escamotat (cu puncte-puncte) unele dintre cele mai 
izbitoare expresii de masă, ele fiind puse de fiecare dată în seama celor care le împroașcă și deci, nu sunt 
însușite și emise de către autor. 

Cartea a fost realizată dezvoltând analiza de neam și țară din Tratat de Sociologie, o abordare teoretică, 
Editura Expert, București, 2000, prin transformarea riguroasă a conceptelor sociologice fundamentale în 
instrumente riguroase de analizare a societății românești, astfel ca rigurozitatea științifică să fie cât mai înaltă, 
pe măsura aprecierilor, asumate și olograf, pentru a se exclude contestarea, formulate de cărturari de prim 
rang – istoricul academician doctor Florin Constantiniu și medicul profesor universitar doctor Dan Enăchescu 
–, așa cum se poate vedea la pagina 7. 

Realizată astfel, cartea îmi conferă conștiința exigenței științifice maximale și mi se exteriorizează pe 
lungimea de undă a cunoașterii științifice de sine ca mesaj al vieții mele, pe care îl închin memoriei celor doi 
mari cărturari și, în numele nemărginitei Lor suferinţe pentru soarta ţării, îl dedic românilor de pretutindeni. 

Și, pentru că, față de majoritatea românilor, am vârstă de părinte, bunic și străbunic, fie ca pregătirea și 
experiența încorporate în această carte să-i slujească întru împlinirea identitară a personalității ca români. Și, 
să și rețină, ca îndemn permanent spre împlinire, pilda prea-marelui Pierre Corneilee (1606-1684), creator al 
tragediei clasice franceze, conform căreia „când știi cât valorezi, nu te opri până nu obții ce ți se cuvine”.

NR. Nu avem cuvinte să ne exprimăm admirația pentru această lucrare memorabilă a doctorului Niculae 
Grosu. Academicianul Dr. Florin Constantiniu a spus totul. Dacă se va studia în licee și va deveni subiect de 
bacalaureat, vor mai fi speranțe că se vor mai elimina sechelele bolșevismului, care încă macină societatea 
românească. Felicitări, domnule profesor Niculae Grosu!

Niculae GROSU

Drept 
   prolog la carte

1). Axiomă, adevăr fundamental admis fără demonstrație. DEX
2) Apodictic, care nu permite posibilitatea unei opoziții; indiscutabil. Dicționar explicativ al 

limbii române. DEX.
3) Pericopă, fragment din scriptură care cuprinde o pildă sau o parabolă (pildă).DEX.



A longer version of this article was published as L. Turcescu, “Fascists, Communists, Bishops, and Spies: 
Romanian Orthodox Churches in North America” in Paul Mojzes, ed., North American Churches and the Cold War 
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Abbreviations used in this chapter:

ACNSAS – The National Council for the Study of the Securitate Archives, Bucharest, Romania

OCA – Orthodox Church in America

ROEA – Romanian Orthodox Episcopate of America

ROAA – Romanian Orthodox Archdiocese in the Americas

RomOC – Romanian Orthodox Church

Introduction

thRomanians have been present in North America through immigration since the middle of the 19  century. A 
large wave of Romanian Orthodox migrants, however, began arriving in 1895. Many of the initial 
immigrants were peasants from Transylvania, a province that was part of the Austro-Hungarian Empire until 
1918, and they hoped to purchase or receive land in either Canada or the US, to earn some money, and to 
return back home, while avoiding attempts at Magyarization in their home country. Attempts to organize 
themselves and preserve their ethnic identity led to the first Romanian aid societies, as well as cultural and 
social societies, as early as 1900. By 1904, the first Romanian Orthodox parish was established in 

1)Cleveland, Ohio .

In 1929, the Holy Synod of the recently recognized Patriarchate of the Romanian Orthodox Church 
2)(RomOC) established a Romanian Orthodox Episcopate to serve Romanians in North America . The 

episcopate would eventually have a fate similar to that of the Russian Orthodox Missionary Church and 
other Orthodox churches (Bulgarian, Serbian, Albanian, and Ukrainian) in North America, breaking relations 
with the Soviet-backed communist regime in the mother country. That led to the creation of a parallel 
ecclesial structure, which was no longer under Bucharest's control, and another that remained faithful to 
the Synod in Bucharest. The two ecclesial structures continue their separate lives to this day and are 
known as 1) the Romanian Orthodox Episcopate of America (ROEA), a diocese of the Orthodox Church in 
America (OCA) with the headquarters in Jackson, Michigan (halfway between the cities of Detroit and 
Kalamazoo); and 2) the Romanian Orthodox Archdiocese of the Americas (ROAA), an autonomous 
diocese of the Romanian Orthodox Church with its headquarters in Chicago. 

There are some analogies between the schism among the Romanian Orthodox with the break of relations 
between the Russian Orthodox Missionary Church in North America and the Moscow Patriarchate that 
occurred in 1924, a few years after the establishment of the Bolshevik regime in Russia in 1917. It occurred 
due to the poisoning of relations by the communists who saw themselves losing control over their diaspora 
populations (or colonies, as the Romanian communists would refer to their diaspora). This was followed by 
a long period of estrangement between the mother church and the diaspora church until they managed to 
re-establish relations following the dissolution of the Soviet Union in 1991. 

Lucian TURCESCU

1) Episcopia Ortodoxă Română din America – Parte a Ortodoxiei Americane Gabriel-Viorel Gârdan,  (Cluj: Presa universitară clujeană, 
2007), 31.

2) The Romanian Orthodox Patriarchate was recognized officially by the other Orthodox sister churches in 1925.
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In this chapter, I will follow the Cold War in the North American Romanian Orthodox community by looking 
at the actions of the leaders of the communities in North America and Romania  – bishops and priests, 
some of them spies, as well as lay people and politicians sent by the Romanian communist secret police, 
the Securitate, to try to bring the estranged church back into its fold. The battle between the two 
communities was fought mainly through their priests and bishops, various messengers sent by Bucharest, 
exchanges of letters, court trials, diocesan and parish bulletins, and with the help of the Romanian secret 
police. Academic literature on the subject has appeared mostly in Romanian, with very few books 
published in English. But much of the Romanian literature has not yet considered documents from the 
archives of the former Romanian secret police (the Securitate). This chapter, for the first time, draws on 
those archival sources and an interview conducted with a participant in the events for a more 

3)
comprehensive view of the topic . 

Fascists, Communists, Bishops, and Spies

Although the Synod in Bucharest decided to establish a Romanian Orthodox Episcopate in the US in 1929, 
Policarp Morușcă, its first bishop, was sent to his post only in 1935. His actual time in office was only four 

4)years . Once arrived in the US, the new bishop found that the cathedral of the Episcopate had been 
established in Detroit by Bucharest's desire, although the oldest Romanian community and church were in 
Cleveland, Ohio, and they hoped that the bishop's seat would be in Cleveland. Cleveland thus became the 
bishop's official residence and office. Shortly thereafter, upon visiting his parishes in both the US and 
Canada, Policarp attempted to regulate the priests' behaviour by asking them to be more present in 
churches on a daily basis as opposed to just on the weekend, and to raise the level of their theological 
education by introducing some tests and courses they had to take. Many priests and Romanian 

5)associations resented this order and discipline imposed on them, and perceived his style as authoritarian . 
Policarp himself felt pretty demoralized by the lack of funds supposed to arrive from Romania, but more so 
by the divisiveness he encountered among Romanians, with some embracing the old Julian calendar in 
western Canada and listening to Russian bishops, and others embracing the new Gregorian calendar 
adopted by Romania in 1924. To this, one should also add his difficulties in raising funds from the parishes 
for the Episcopate's projects, including the purchase of a residence that came to be known as Vatra 
Românească (the Romanian Hearth) or simply “Vatra” in Jackson, Michigan, and the diocesan bulletin 
Solia (Herald). 

In 1939, Morușcă went to Romania in order to ask for more help with his American diocese, and to 
participate in the session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church. But due to intrigues at the 
court of King Carol II of Romania, caused in part by denunciations by some Romanian Americans who 
disliked Policarp, and the outbreak of World War II that interrupted communications between Romania and 
the US, since Romania was a Germany ally, he was prevented from ever returning to his post in the USA. 
In August 1941, Policarp was appointed as substitute bishop for the Cetatea Alba-Ismail in Bessarabia 
where he stayed until the end of the war, when Romania lost again Bessarabia to the Soviet Union. In 
1945, he was appointed vicar bishop of the Episcopate of Maramureș, with the seat based in Sighet, in 
northern Romania, but that appointment only lasted for one year. Patriarch Nicodim Munteanu (1939-1948) 
did not support the return of Policarp to the US and attempted unsuccessfully to appoint someone else in 

6)
his place . The effective tenure of the Romanian Orthodox Episcopate's first bishop, Policarp Morușcă, 
only lasted from 1935-1939. 

Divisions among the priests in the US continued after the departure of Policarp to Romania in 1939 and 
they were caused in large part due to bickering among them but also by the political sides various priests 
took with regards to the Romanian politics happening back home or in the diaspora, with some advocating 

3) Episcopia Ortodoxă Română din America – Parte a Ortodoxiei Americane Gabriel-Viorel Gârdan,  (Cluj: Presa universitară 
clujeană, 2007).; Remus Grama,  Bishop Policarp Morușcă – First Bishop of Romanians in America: An Exile in His Own Country
(Jackson, MI: Romanian Orthodox Episcopate of America Department of Publications, 2005). I would like to briefly mention two 
books by Gerald J. Bobango:  (Jackson, MI: The Romanian Orthodox Episcopate of America: The First Half Century, 1929-1979
Romanian Orthodox Episcopate of America Department of Publications, 1979) and Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa 
and His Times (Boulder, CO: East European Monographs, 1981). Bobango (d. 2009) held a PhD in History and taught part-time 
at Fairmont State University in Fairmont, West Virginia; not being able to obtain a permanent academic position, he later studied 
law and had a law firm in the same city. He did impressive archival work in the ROEA archives before going on to become a 
lawyer, and was very knowledgeable of many details of Romanian history. He understood quite well the dirty game the RomOC 
played against Trifa with the help of the Securitate. Yet his interpretations of the Legionary Movement and Trifa's involvement in it 
are very problematic, having been influenced by Trifa's attempts to distort the truth about himself in order to hide his fascist past.

4) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 244.
5) The Romanian Orthodox Episcopate of America Bobango, , 94-96.
6) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 278-9.
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the return of King Carol II to his throne, while others supporting the Nazi-allied Antonescu regime. After his 
forced abdication in September 1940, following massive territorial losses by Romania, the former King 
Carol II went into exile in Mexico during World War II before eventually arriving in Portugal. From Mexico he 
was making financial “donations” to groups that were willing to lobby for his return to the throne of Romania 
(hoping to replace his now adult son King Michael yet again). A group of supportive priests and lay people 
in the US requested the return of Policarp to his see. Others, who disliked him and after 1945 were willing 
to collaborate with the newly established communist regime in Romania decided to take action. That action 
opened what is referred to by various authors as the “great schism” of the Romanian Orthodox diaspora in 
the Americas. The intrigues, political maneuvering, the ego of some of the participants in this tragedy are 
too numerous and too intricate to describe in this short chapter, while they are captured excellently in other 

7)volumes . No matter which way one tries to understand what happened, no party can be said to be guilt-
free in having caused the schism. Everybody's heads became too heated by the explosive political 
developments taking place in the home country both during WWII and after to be able to judge the situation 
from a safe distance and rationally in order to find an alternative to schism. The Red Soviet Army entered 
Romania as soon as King Michael switched sides in the war following the arrest of Marshall Antonescu on 
August 23, 1944 and a communist controlled government was established in 1945. By 1945, the situation 
in Romania worsened considerably following the country's shaky liberal democracy during the interwar 
period and its fascist alliance during WWII. But nothing prepared its people for the terror that would come 
from its Soviet occupation that was to begin. A full communist government that eliminated all the other 
parties was put in place in 1947 and the newly appointed, socialist-oriented patriarch Justinian Marina 

8)(1948-1977)  agreed to the official removal of Policarp from his position as bishop in July 1948. Policarp 
died in Alba Iulia, Romania, in 1958. 

In the meanwhile, in reaction to the developments in Romania, on March 28, 1947, the Episcopate's 
extraordinary Congress held in Detroit decided to proclaim its full jurisdictional autonomy from the RomOC, 
while continuing to maintain canonical and spiritual links with the mother church back in Romania. In July 
1950, the Congress of the Episcopate decided to continue to support the return of Policarp to his see. 
However, unbeknownst to most priests, in May 1950, a group of priests led by Glicherie Moraru from 
Detroit, with the assistance of the Romanian Legation in the US, established secret contacts with the 
Patriarchate and voted to have widowed priest Andrei Moldovan elected as the new bishop to replace the 
then disgraced Policarp. Born on 15 July 1885 in Transylvania, Moldovan was sent as a missionary priest 
to the US in 1922; in 1933 he was elected as Secretary of the episcopal council and also became a 
widower. 

Patriarch Justinian agreed to ordain Andrei Moldovan as bishop in Romania and then to send him back to 
lead the Episcopate overseas. On July 5, 1950, parish priest Glicherie Moraru registered in the state of 
Michigan the Autonomous Romanian Orthodox Episcopate of North and South America, with its see in 
Detroit, in order to provide a diocese to which the future bishop Andrei Moldovan would be assigned. The 

9)
founding document was signed by only three priests and six laymen . On July 17, 1950, to his utter 
surprise, Father Ioan Truța, the official head of the original episcopal congress, received a telegram from 
Patriarch Justinian, confirming the appointment of Father Andrei Moldovan as bishop (replacing Policarp). 
Moldovan pretended he, too, was surprised by the news. However, Moldovan's ordination would take place 
in Romania in October of that year, while his American parishioners were told that he went to a spa resort 
in Hot Springs, Arkansas, to take care of his health. The parishioners even received postcards signed by 
Moldovan before his departure that were sent by someone else on his behalf, confirming the “ongoing 

10)
improvement” in their priest's health, while he was in fact in Romania . The group of priests around Truța, 
representing in fact the majority of the parishes, rejected the appointment of Moldovan by Bucharest and 
thus the Patriarchate's and communist government's interference in their affairs. In reaction to this and with 
the Patriarchate's urging, Moldovan, now representing the Romanian Orthodox Missionary Episcopate of 
America, sued unsuccessfully the original Romanian Orthodox Episcopate to obtain its goods and property. 
Moreover, with money from Romania, it published no less that five newspapers in which it made 

11)propaganda for the RomOC and the communist regime in Romania, thus making the break inevitable . On 

7) Gârdan, Episcopia Ortodox  Română din America, 281-364; Bobango, The Romanian Orthodox Episcopate of America, 125-ă
229; Grama, Bishop Policarp Morușcă, 73-144.

8) For a recent analysis of the complex figure of the former Patriarch Justinian Marina and his relations with the communist regime 
in Romania, see L. Turcescu and L. Stan, “Church Collaboration and Resistance under Communism Revisited: The Case of 
Patriarch Justinian Marina (1948-1977),”  10, no. 1 (2015) http://www.erudit.org/revue/euro/2015/v10/n1/index.html, Eurostudia
75-103 (accessed May 15, 2016).

9) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 336-340.
10) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 342-344.
11) Episcopia Ortodoxă Română din America  „  –  Gârdan, , 351-352.  Oastea Domnului Scurt istoric” 

(http://www.oasteadomnului.ro/scurt-istoric, accessed on 7 April 2016).



July 1-4, 1951, the Congress of the original Episcopate officially broke relations with RomOC and 
appointed Viorel Trifa as the vicar bishop of Morușcă, under the monastic name Valerian. A new episode 
had thus opened for the Romanian Orthodox in America and Canada. Trifa was to become the most 
controversial bishop the Romanian Orthodox community in North America has had. In order to understand 
Trifa's role background information is provided below. 

Born on 28 June 1914 near Câmpeni, Alba county, in Transylvania, Viorel Trifa was the nephew of Iosif 
Trifa, the founder and leader of the Lord's Army, a Protestant-inspired Orthodox renewal movement, with 
whom young Viorel worked for a while. Some of the “short term” goals of the movement were the 
combating of alcoholism, tobacco usage, swearing and other sins, while in the “long term” they endeavored 
to contribute to “the rediscovery, maintenance and active living of the Orthodox faith… by energizing both 

12)clergy and lay people” . Initially supported by Metropolitan Nicolae Bălan of Transylvania commencing in 
1921, Father Iosif Trifa was defrocked by the same hierarch over administrative and other issues in 1935 
and died in 1938. A legionary supporter, the same Bălan who was the brother-in-law of Policarp Morușcă, 
officiated the funeral service for Ion Moța and Vasile Marin, two prominent legionary leaders who were 
killed while fighting during the Spanish Civil War on the side of Francisco Franco, upon the return of their 
bodies to Romania in February 1937. Viorel Trifa himself, as a student leader at the time, was involved in 
the Romanian ceremonies and the transportation of the bodies of the two fascist leaders by a train that 
began its trip in Spain, through Nazi Germany, toward its final destination in Bucharest. In 1935 Trifa 
completed a bachelor's degree in Theology at the Faculty of Theology in Chișinău, Bessarabia, a territory 

13)
that was then part of the Greater Romania . Afterwards, he was involved in the leadership of the Legionary 
Movement, a fascist interwar Romanian movement that eventually became a political party promoting 
ultranationalism, antisemitism and Orthodox Christianity. In 1939, he found himself, alongside other 30 
leaders (including Horia Sima) in Germany, plotting to return to Romania to dethrone King Carol II, who had 
just killed the older leadership of the Legion (including Corneliu Zelea Codreanu), and proclaimed his 
personal dictatorship. Due to territorial losses to neighboring Hungary and the Soviet Union, Carol II was 
forced to abdicate on September 6, 1940. The leader of the country, General (later Marshal) Ion Antonescu, 
under pressure from Nazi Germany, had to form an alliance with the Legionary Movement to govern 
Romania. The new alliance was known as the National Legionary State and it lasted from September 14, 
1940 until January 23, 1941. During that time, young Viorel Trifa served as the President of the National 
Union of Romanian Christian Students, a position for which the Legionary legislation required a 

14)
government nomination and confirmation by royal decree . Students were viewed by the legionaries as 
excellent recruits, since they are open to new ideas. The National Legionary State introduced many 
measures for the Romanianization of the state, including numerous anti-Semitic and anti-Roma measures 
that opened the gate for the Holocaust in Romania and outlasted the short-lived “marriage of convenience” 

15)
between Antonescu and the Legion .

On January 20, 1941, Trifa led a big demonstration in Bucharest's University Square and gave a public talk 
in front of a large crowd, including many students, in which he urged the reinstatement of the Legionary 
minister of the interior, General Ion Petrovicescu, who had just been sacked by Antonescu following the 
assassination in Bucharest on January 18 of Major Doehring, the chief of railway transport of the German 
Army in Romania. Bobango (who was very close to Trifa and had his blessing to write the book on him) 
alleges that the prepared speech was given to Trifa by Sima himself, without Trifa having input into it. The 
speech asked for the return of Petrovicescu, who was dismissed from office by Antonescu “at the behest of 
the British and masons,” but also urged the purging of the government of “Greeks and Jews” (a Greek 
agent hired by the British intelligence had killed Doehring) as well as a fully Legionary government. Since 
the Legion still controlled the Romanian national radio station, Trifa's message was replayed several times 

16)
on the radio on January 21 and 22 . At the time of the speech, the Legion was definitely planning some 
action against Antonescu, since in early December 1940 the Movement's head, Horia Sima, had visited 
Legionary commanders in many cities, and another Legionary leader, Nicolae Pătrașcu, was already 

17)
making statements about an unavoidable divorce between the Legion and the General . Antonescu did not 
wait, but in turn prepared to eliminate the Movement from the government, having twice visited Hitler to 

12) Bobango, Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa, 144.
13) Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa Bobango, , 161.
14) International Commission on the Holocaust in Romania  Elie Wiesel, Tuvia Frilling, Radu Ioanid, and Mihail E. Ionescu, eds., 

Final Report (Bucharest: Polirom, 2004), 181. The report is also available electronically at 
http://www.yadvashem.org/yv/en/about/events/2004/romania.asp (retrieved on 9 April 2016).

15) Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa Bobango, , 175-176.
16) Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa Bobango, , 167.
17) Holy Legionary Youth: Fascist  The best documented account to date of the Legionary Rebellion is that of Roland Clark, 

Activism in Interwar Romania (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015), 229-232.
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whom he complained about the legionaries as murderers and troublemakers who would endanger Hitler's 
war efforts directed at the Soviet Union through sabotage and disorder in Romania (or whatever was left of 
it in 1940). Antonescu surprised many legionaries around the country when he began arresting some 

18)
legionaries and firing legionary police chiefs, prefects, and other public officials on January 21, 1941 . That 
triggered a reaction and the legionaries mobilized themselves by occupying buildings, police headquarters, 
and workplaces, to defend their comrades and to cause harm to their enemies, beginning with the 
Bucharest Jews in a genuine pogrom, following with communist activists, and ending with soldiers of the 
Romanian army who represented the Antonescu establishment. The rebellion lasted for three days and 
with the help of the military Antonescu defeated and removed the Movement from power in order to rule the 
country as a dictator with a government of his own choice. He referred to himself as “Conducător” 
(Romanian equivalent of the German “Führer”). Some 120 Jews were killed during the Bucharest pogrom, 
and roughly two thousand – including children and the elderly – were tortured by young legionary workers. 
Some Jews here hanged on meat hooks at a slaughterhouse in Bucharest. “At Bucharest's largest 
synagogues survivors found little but broken glass and ashes. A total of 1,274 buildings were attacked, 

19)
among them 25 synagogues, 616 shops, and 547 homes.”  Some 9,000 legionaries were arrested by 
Antonescu after the rebellion, including leaders Sima and Trifa. But then Hitler negotiated the transfer of 
some of these leaders to special quarters of the Nazi labor camps of Rostock, Dachau, and Buchenwald in 
order to keep them under observation and later to use them against Romania if the country decided to 
change sides in the war. After King Michael I arrested Antonescu and sided with the anti-Hitler allies on 
August 23, 1944, Hitler appointed Sima as the head of the “Romanian government in Vienna” and 
parachuted some legionaries into Romania, but they were immediately captured by the advancing Soviet 

20)army . 

Having fled to Italy after the war, Trifa made his way to the US on July 17, 1950, having lied to the 
immigration authorities about his past and claiming that he was a prisoner of war of Hitler. This “original sin” 
came to haunt him for decades and led to the loss of his American naturalization and citizenship which he 
surrendered in 1980 and then his deportation to Portugal in 1984 where he died in 1987. In his book 
Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa and His Times Bobango presented some very problematic 
interpretations of the Legionary Movement and its anti-Semitic, pro-fascist policies, in order to make the 
case that Trifa was not a fascist and that his leadership position in the movement had no major signifance, 
nor did his speech on the eve of the Legionary Rebellion of 1941. Bobango claimed that the Iron Guard 
and its successor, the Legion of the Archangel Michael (or Legionary Movement), were not anti-Semitic or 

21)
fascist organizations specifically, but only generally xenophobic ; that Trifa was not a card-carrying 
legionary member although he was very sympathetic with the Legion's policies; hat due to his position as 
head of the National Union of Christian Students “he was considered ex officio a ‘member’ or ‘associate’ of 
whatever party held power in the state at that moment;” and that the speech he gave on 20 January 1941 

22)was prepared by Sima and had no consequences upon the events that followed during the rebellion . As 
Roland Clark points out in his recent book on the Legionary Movement,

“Many of the students who had been Blood Brothers [Frați de Cruce] in 1940 understood the Legion 
primarily as a spiritual movement… The way that these students described the Legion in their later writings 
suggests that that they knew little about what happened during the interwar period and believed the 
romanticized hagiographies of legionaries promoted by the National Legionary State… When they were 
arrested in the aftermath of the 1941 rebellion against Antonescu, roughly 250 Blood Brothers incarcerated 
at Aiud fell under the influence of Traian Trifan (1899-1990), a lawyer who had joined the Legion in 1933 
and served a prefect of Brasov County under the legionary regime. Trifan emphasized prayer, 

23)introspection, and passive resistance as the most effective way of surviving prison.”

The communists in Bucharest and their supporters in the Romanian Orthodox Missionary Episcopate in 
Detroit played a major role in trying to reveal the fascist past of Trifa in order to prevent him from becoming 
a bishop. That failed, but once he became a bishop, they tried to convince him to accept the reunification of 
the two Romanian dioceses under RomOC. It all started with Bishop Andrei Moldovan who began the 

24)
attacks on Trifa almost as soon as the latter was elected bishop, and he requested help from Romania.  

18) Holy Legionary Youth International Commission on the Holocaust in Romania Clark, , 231-232. Cf. also Wiesel et al., eds., , 113-
114.

19) Holy Legionary Youth Clark, , 235.
20) : Bishop Valerian Trifa Bobango, Religion and Politics , 61-83.
21) : Bishop Valerian Trifa Bobango, Religion and Politics , 32-33.
22) Holy Legionary Youth Clark, , 240.
23) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 381-383.
24) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 384-385.



The allegations levelled over the years against Trifa can be summarized as follows: he was a former Nazi 
and a deserter from the Romanian army; he abandoned his wife and child in a European country; as the 
nephew of an excommunicated priest (Iosif Trifa) and his defender, he too placed himself outside the 
Orthodox Church; he embraced Catholicism; his election as a bishop by his congress in a room of the 
masonic temple in Chicago is proof that he was a freemason; not only did he incite to rebellion against 
Antonescu, but to the murder of some 3000 Jews in 1941. Efforts were made by both Moldovan and the 
Securitate in Romania or its agents at the Romanian Legation in Washington, DC, to spread all these 

25)rumors, and to rally the Jewish community in the US to denounce him.  Most of these allegations proved 
to be simply untrue, but one of them was definitely true and came to haunt Trifa throughout his life was his 
fascist past. An American-Romanian Jewish dentist, Charles Kramer, whose family members died in the 
1941 pogrom in Bucharest, was one of those who would pursue Trifa for the next 28 years to prove to the 
American authorities that he was a fascist in denial. RomOC also asked the other Orthodox patriarchates 
around the world neither to ordain Trifa, nor to receive his diocese under their jurisdiction once he was 

26)
ordained, as the RomOC would view this as interference in its internal affairs.

Nevertheless, on April 27, 1952, Viorel Trifa was ordained a Bishop bearing the name Valerian by three 
Ukrainian Orthodox bishops whose own ordinations were highly questionable by other Orthodox churches. 
One of them, John Theodorovich, belonged originally to a group of self-ordained bishops from Ukraine 
referred to as “samosveat” or self-ordained. After immigration to the US, however, Theodorovich's situation 
became canonical as two other bishops belonging to the Autonomous Polish Orthodox Church re-
consecrated him and he was no longer regarded by other churches as having received a heretical 

27)
ordination without an apostolic succession.  In his Memoirs published in 2008, however, Valeriu Anania 
(whom we will encounter later in this chapter), claims that it was only in 1970 that Valerian Trifa received a 
valid ordination, at the hands of the bishops of the Russian Metropolitanate in New York, a diocese that 

28)
was to become the Orthodox Church in America.  When the former titular Bishop Policarp died in Romania 
in 1958, Trifa was promoted from vicar to titular Bishop of his episcopate. He managed to put order in his 
diocese and introduce a number of initiatives that the faithful liked. 

In 1980, following a long investigation against him ordered by the US government, numerous unsuccessful 
attempts to prove his case, and some US$100,000 in legal costs, Trifa decided to surrender his American 
citizenship to the authorities and await deportation. In a letter to his diocese dated August 25, 1980, Trifa 
maintained his innocence, thanked his supporters for setting up another defense fund, but decided to give 

29)up fighting against the accusations brought against him in various tribunals.  In fact, he seems to have run 
out of money for his defense. On November 14, 1980, a vicar elected by the congress in the person of 
Nathaniel Popp was ordained a bishop to succeed Valerian as leader of ROEA upon the latter's retirement 
in 1984. ROEA was now a diocese that was part of the OCA.

(Continuarea în numărul viitor)

25) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 386-388.
26) Episcopia Ortodoxă Română din America Gârdan, , 393-395. About the validity of Theodorovich's ordination see also Ronald 

Roberson, , 7th edition (Rome: Edizioni Orientalia Christiana, 2002) The Eastern Christian Churches – A Brief Survey
http://www.cnewa.org/default.aspx?ID=42&pagetypeID=9&sitecode=HQ&pageno=1 (retrieved 9 April 2016)

27) Memorii Valeriu Anania,  (Bucharest: Polirom, 2008), 361.
28) Episcopia Ortodoxă Română din America The letter is transcribed in Gârdan, , 415-416.
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Mariana ZAVATI GARDNER
Marea Britanie

pe dealuri, voci uitate, 
sunete ecou 

din fluier cu înţelesuri nocturne,
simte ca Magellan în 1520 
întâlnire cu „patagon-i”
ograda-i ṣtiută, câinii la fel –
Martiño, Javier ṣi Francisco – 
trei domniṣoare stau tolănite, 
o tânără mireasă 
ṣi două domniṣoare de onoare, 
trei Ramone parfumate-n oțet de mere 
în mini-jupe, măsoară vechea carcasă 
femeia la mijloc de ani
dinspre Ushuaia vânturi vânează veṣnicia

„cândva zădărnicie", ṣopteṣte
 bărbatul cel tânăr cu fluier ṣi broṣă
un gaucho uitat în timp
„vanitas vanitatum et omnia vanitas!", 
strigă mireasa, cu șosete și coș de răchită
„este invers cu indigo" o întrerup 
domniṣoarele de onoare, în rochii purpurii -
fluierul se luptă cu inima Juanitei
„cândva zădărnicie” –
Martiño, Javier, Francisco… Juan?
„îmi caut bărbatul cel tânăr!!”
„te așteptăm la nesfârṣit”, 
spun domniṣoarele de onoare 
cu o singură voce. 
„Martino, Javier, Francisco?”
„unde-s?”
„în spatele bisericii, biserica veche!”
ṣoptiră Ramonele ca una în briză –
dinspre Ushuaia vânturi vânează veṣnicia

copacul Ceibo îṣi scutură anii 

se vede oceanu-n adâncuri
ascuns – în praf dulăi adormiţi –
monoton se-nṣiră pădurea de cactuṣi
pe coasta Muntelui Curcubeu la
altitudini cioplite-n stâncă lunară

zece mii de pelerini se-ntrec
între zilele sfinte, apuse acum,
s-o afle pe Fatima, Madona Cernită
pe muntele ferecat în miracol
înapoi la Tilcara, târg uitat
cu bolovani multicolor zugrăviţi 

un gaucho stă adormit pe scara
din piatră ce duce la pueblos
llamas timide pasc ṣi dispar
maṣini închiriate ṣi oameni,
turiṣti hămesiţi se-mbulzesc
la marginea sinilie a căii

nisipuri albastre

în maquis copaci înfuriaţi
se petrec la mal tulburaţi
abalone furate 

dreptunghiuri din lemn 
chinuite reazem şi ţintă
ibis conturat în albastru -
adună prin şorţul din frunze

Martiño plămădeṣte-n chirpici
bolţi sprijină dune pe plajă
O altă zi… o altă noapte… 

Anzii lamentează

ghețarii – cum se prăbuṣesc
zi ṣi noapte, în dezordine

cum mor în faţa turiṣtilor
mobilele se bulucesc să-i
eternizeze cum se duc

acasă vor fixa etichete
„am fost acolo!”, 
„am văzut!”

forme se prăbuṣesc
se năruie sinilii
în apa pe care pluteṣte vaporul!
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gloanțele străbat aerul 
e greu s-aduni morții,
rămân acolo zilele ṣi nopţi 
sfârtecaţi ṣi îmbălsămaţi în iperită
eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată
în țara nimănui. 
erau cu toţii oameni – în altă lume 
acum? membre răsucite,
uniforme-n zdrenţe 
lupta din seara trecută. 
pierduți în luptă, 
nu le mai ṣtie nimeni sorocul, 
telegramele n-au ajuns acasă

O SUTĂ DE ANI… 
tânguirea lui Ion

eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată 
la stânga la dreapta, la stânga la dreapta… 
spre întuneric se tot duc soldaţii 
înghesuiţi ca sardelele în tranṣee. 
armele lovesc tăcerea lumii. 
nu le mai iau în seamă. 
evit să mă gândesc acasă, 
la familia mea tot mai numeroasă. 
ca orbii ne-am oferit voluntari; 
cu entuziasm, ca oile la păṣune, pentru rege și țară. 
eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată
noi, voluntarii am ajuns în șanțuri cu apă 
înmuiate în creier proaspăt, 
ce se-ntind de la Canalul Mânecii 
ṣi până'n Moldova. 
dis-de dimineaţă, 
mă întorc de pe linia frontului, 
ajut la livrarea alimentelor –
am văzut o femeie acolo
arăta abrupt de bătrână
prășea câmpul de cartofi. 
caisul – îl spionez când mănânc rațiile –
ṣi-a scuturat petalele. 

eternitatea atârnă mândră
în sârma ghimpată

soarele se petrece-n depărtare
dincolo de case în satul
 cu acoperiṣuri ruginite, 
rămase fără coșuri. 
oriunde mă uit, 
pământu-i ars,
corbii s-au îngrășat pe cadavre. 

este încă lumină

vulpi, păsări de pradă
femeia la mijloc de ani 
amețită se-nvârte 
urmează poteca
spre satul ei din vis
llamas și jaguari

târguri pe drumul ei
oameni de pretutindeni
se vinde totul
praf și câini vagabonzi
voci în capul ei –
este încă lumină

yerba mate
plantată cu ani în urmă
lângă potecă
în satul ei liniar
cu locuințe din chirpici –
este încă lumină

femeia la mijloc de ani simte
soarele zdrobit de la prânz
trecutul ei țesut în curcubeu
în lână colorată
când se petrece singură –
este încă lumină

îţi aminteṣti?

siesta mamei -
noduri aliniate 
vulturi, condori, 
alte păsări fără nume
automobilul înghite ṣoseaua
orizontul se naṣte ṣi moare

se zăresc vulpi solitare 
zac vii pe alei de parcare 
nu intră în visul mort al mamei
visul ei din acea după-amiază –
empanadas la Patiseria Don Luis 
din El Calafate cu câini adormiţi
acolo Javier plămădeṣte aluatul



în fiecare după-amiază

văd o altă bătrână pe trepte – o casă 
neatinsă de bombardamentul din nopate. 
eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată
mișcă capul ca un pendul 
în ritmul tunurilor, 
ignoră pericolul. 
frontul se face tot mai aproape de sat. 
jumate din sat, 
case, 
staule,
grajduri au fost atinse de bombe, 
altă jumate din sat se vede intactă. 
biserica medievală din mijloc
ṣi-a pierdut turnul cu ceas. 
eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată
pân' la Bătălia de pe Marne (6 septembrie 1914), 
sătenii creṣteau flori de tot felul 
pentru floriștii din zonă. 
acum serele-s scrum, 
din sticlă cioburi acoperă drumul 
în ziua de odihnă, 
mergem la crâṣmă 
văd sătenii
ṣi-au pierdut lumina din ochi. 
totul e praf sau noroi, 
eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată
peste ceea ce-a fost 
și ce-ar fi putut să fie!

„îți amintești 1918?”

cum se petrece întunericul
unde-a fost câmpul de grâu
când viṣinul scutură petale
„îți amintești?”
de-o altă lume
pomul de Crăciun
soția, himeră prăfuită
copiii, umbre în ceaţă
o cucuvea bate în aer
se pliază peste bulgării
din mocirla saturată 
de creier proaspăt
de membre răsucite 
de uniforme ciudate
bătălia din noaptea trecută
„îți amintești” 
eternitatea atârnă mândră
peste sârma ghimpată
„Ich bin müde”
stâng, drept, stâng, drept
bombe fluieră la orizont
ajung cuminţi în țara nimănui
„Sunt obosită”
îngână femeia nebună
când adună cartofi
înnecată-n noroi persistent 
"Je suis fatiguée" 
„îți amintești?”
cum viṣinul flutură aripi
ne scufundăm în noroiul eternității

VIAÞÃ · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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Irina Lucia MIHALCA

A star lights up… 

A star lights up, guiding you. 
We are a dream in a dream
and the dream we call life!

On the night of your pain,
To not lose yourself in hollows
I held you by your hand. 
– Cast out the black birds,
They crash your heart,
you have this force,
do not let it knock you!
– you hear me
among the voices of heaven. 

In the wind the ghosts
of the years were scattered,
in the wind
the flocks of thoughts flew
pressed between the eyelids. 

You return to your youth,
a story of the beginning,
In case you were happy
that the next day
there will be more time,
in case another stone will form
a new circle on the water line,
in case your heart cries out
with loud voice:
– I miss you!
It's the pay of life
for everything you've longed for. 

Through the open, unpainted door,
you enter into the woods,
where the charm
spread through the veins is wild. 
The bell beats bright, clear,
the effect of a love story
stretched you out
every fiber in the body,
your voice strings are mute. 

From borned anxiety,
allegro assai passional,

the circle turned the time
to start a new sonata. 
In the run of fantasy in white,
a single voice cried to the moon
asking for the desired kisses. 

The dream monogram

It's raining. A butterfly is dancing
among the petals of the poppies. 
Dream. The tears of the trees are hidden in her 
smile. 
Love. As the rain, she caresses your soul. 

Without borders is the soul, that only when you 
sleep
is where it really wants to be. 
You are alone and empty, you can not lie more,
you only confess the loss of self. 
You're lonely and your heart is in chains. 
You wish at least one desire to be embodied,
but no one is answering!
Not even the tears become crystals. 
You wish her to touch
your forehead and your lips, your heart and your 
body. 

At your wish, every night she came to you
– the echo of the heart spreads
the scent of jasmine,
The light of the full moon and yours shadows
sway all around,
Always she is the star, and you her ocean
always she is the shore, and you the passionate 
wave. 

At your wish, every night she came to you
– a dream, a whisper. A whisper, yes!
A song – kiss and caress, a unique experience,
a dream with the outline
of her velvet body between the sheets… 

At your wish, every night she came to you
because you loved her and she loved you,
– a wish without end,
a spell, a mystery, a prayer,
and an incantation, a thought
for her return,
worries, disturbing approaches,
the life that rises and falls,
until it disappears, and the distance
– pains that can't stand the hours… 

Stop it, night! A branch touches the window. 
At dawn, when you leave each other
A scent of amber spreads in a monogram: I. L. 
– a bridge over there foundation. 
Every day, you waited for her to come in your 
dreams. 
From tears is made your day,



What the sacrifice 
Started for the mirror in your soul means. 

Seek the answer in the crystal ball,
We are reflected in the mirror inward!
It looked like a river that in no way
Could be swam across. 
You were waiting for me on the bank with fire,
to dry my clothes. That's you!

I have conquest your sight, many poppies there,
I miss freedom of expression so much. 
As I have seen! I like what I found:
a good host with hot tea on the table
willing to stare into the eyes of her guest. 

– Come, sit next to me, baby,
Listen to songs from the depths,
murmured with closed eyes!
My violin, violin vibrating with me
Otherwise, just a play without master!
Violin through which you have sung ballad pain,
A magical illusion is life!

If it had not been touched, it wouldn't sing
as the lightning that touches the sea
would not make a pearl for a while. 
It's happiness touched with your fingertips,
an unmistakable smell and taste

Without seeking outside,
tomorrow will still come. 
You penetrate deep into the smile's light,
understanding yourself, increasing your own being,
That's you, truly; otherwise,
everything changes!
Not every violin sings as
the soul feels, it happened to you

People differ
through the spoken words, just facts make us 
heroes. 
If I draw the median I see excellence,
the sublime of feeling giving birth to life or gods. 

**)
Tu yilii nâ mutrimu t'as nâ videmu fârâ di câsuri…

How far youare from yourself, when you forget
the seed light planted

Under your eyelids large pearls gather
and in your heart, the clouds of the lack float. 

The mirrors explode through the iced gate,
you go hand in hand through the fire
that turns off the water of your eyelids. 
She smiles from beyond the time,
she wears the perfume
of the beginning on her lips,
She turns to kiss her lover
from beyond the time, in this sick time. 

Oh, sweet death!
You can not go up, she can not go down!
Those who will know the love, 
will break the Gates of Death! 

They say they will always seek to become a whole,
but until then,
they will return to their dear places,
so in the death that will unite them
to be only the star of a Circle of Light. 

Listen to songs from the deep
Translated from romanian 

by Simona Mihalca

Luţziafiru di dzuâ şhi'di noapti, 
un primitu eshţzâ cu pirpirunji aroşhii, 

*)şhi njirli, şhi limunii, şhi pirâ, tuti di anvârliga!  

Mind's sleep has no purpose,
A flight over watery mirror of stars
A sea with waves
which break on the shores of our souls,
A fire overcame water
A stunning moment of love!
Where a star falls everyone
Comes out to feed
All the birds are singing in their language,
even if not all have musical ear. 
They were not awakened yet; those who have
To feel the beauty of this time!

The moment particles impact,
colliding with each other,
the moment that will change their destiny
forever. One moment, only!

Letters make love to each other,
United in a silk thread. 
To taste the water you must seek
Drought drops. It can be
With excitement, only for you to burn and live!

You, sun dancer, oscillate
like a compass needle between North and South,
between East and West! The key is in you
You just now realized 

*)
Morningstar and Eveningstar,
you are a story of red poppies
and blue, and yellow and the flame around. 
(translated from Aromanian)

**) In the mirror we look to see ourselves with no mistakes 
(translated from Aromanian)
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Petru SOLONARU ca al Său întâiul soare procreat
ce prin jertfa castă-i a salva cel Os

al adamității prins de vii erori… 
Nu reflexii oarbe'în timpii apiori,
ci etern Oglinda, iată, o dădu
drept a contopirii'înfășurare-a zori,

înlesnind chiar golul unui trup trecând
de-a-învăța din iris al pustiei gând
ce scrutează-în alții la nimicul lui. 
El e ruta care, tâlc anagramând

miez în miezătatea-i de mântuitor,
are paza legii spre'întreit sobor
ce ar ști egalul între arc și scop. 
Fără fum văpaie, neclintit izvor… 

Lumi ce au cuprinde… 

Lumi ce au cuprinde alte lumi se-abat
să anime cuibul Sinei calchiat
pe înalta lege că misteru-i doar
dincolo de forma ce-o privim mascat… 

Pacea de afară-i cu lăuntrul calm
când cea minte-i goală – drept pustiu cohalm -
și glosăm tăcerea, traversând de văl
spre oglinda – școală bizuită'în psalm

unde calapodul ni se pierde șir
pe-a luminii calme vrednic tibișir. 
Devenind o flamă ce se scaldă-în foc,
vom primi din palma bunului Sotir

calea îndoinței reîntoarsă'în Tot. 
Însă multe aste-abia dacă'în devot
vom înfrânge teama de miraj, iar sus,
ne-om desface-apururi de zadar colbot… 

În gol e taina… 

Toate-s prin făptură după bunul plac,
orb, al numărării celora ce tac
și'în gâlceava lumii, apărând prisos,
știu că'în gol e taina plinului Colac. 

Straiul nou și zreanța, fiecare,-au cost
după cum e vremea celui adăpost
unde și veninul poate chiar hrăni,
când belșug de vipturi trece van compost. 

Vorbele prin vorbe într-un joc succint
răsplătesc iluzii și'înțelesul mint,
cât prin pânza veche, petic repetând,
chibzuit brodează-al minții mărgărint. 

Din aceste-învață: -Ce-i puțin e mult
decât multul care a puțin fu smult. 
Clipa, două văluri poartă spre orar,
unul tihnă, morții, altu'în viu, tumult… 

Nu purta clintirii grija spre ce nu-i

– Nu purta clintirii grija spre ce nu-i,
ci iubește Clipa, ca jertfire Lui,
duhul lumii drepte fără de hotar!… 
Când ursita-ți umple'înfrigurat cățui

cu reflecții goale, ia aminte dar:
„Trandafirii vieții, legilor cum par,
sunt să cadă-în stropii colbului sub frupt
rămânând doar nume pe un van stihar,

dacă nu poți trece de natura-gând
ce iluzionează frica rând pe rând,
pe „a fi”-în nuime, pe „a nu”-în fiimi. 
Două ori născută sinea ta văzând

roata numenală'în veșnicul cerut
n-are astfel faptă firii de făcut. 
Sinelui asemeni toate-i curg egal… 
Somnu-i și vegherea-i se resorb tălmut… 

Mântuit monarc… 

Zdrențe-adună mintea drept stihar de gând
înadins să-l poarte prin deșert orând
chiar de-ar ști Poetul sta primi în zeu
inspirata noimă-a zvonului tăcând. 

Mări de limbă'în pasul parimiei vers
cumpănind cuvinte lesne semne-au șters
spre asemuirea revelatei morți
când în colb s-ar trece a mirunii mers… 

Numai cu răbdare porți i se deschid
castelor vocale'în consonantul ghid
și, ascet călugăr, prinde roua dar
chibzuitei ape de un mantic vid. 

Frânghia iubirii, veșnicită'în Arc,
răsturnând garafa de-alfabetic barc
întru rătăcirea umbrelor ce nu-s
un Safir sărută-a mântuit monarc… 

Nous-ul

Tatăl fără Nume peste lumi a scos,
când văzu păcatul, Nous-ul –Hristos 



Beiuş, oraşul meu iubit. 
Benenus, Belenus, Belinis Belényes! Toponimele aşezării în limbile latină, germană sau maghiară! , Binsch, 

Localnicii, îi zică la rândul lor, numiţi „binşeni”, prefera să Binş, denumire adoptată încă din timpul când 
habsburgii erau la putere pe aici. 

Beiuș municipiu situat în judeţul Bihor, la poalele Munţilor Apuseni. Populaţie: peste unsprezece mii de locui-
tori. Aşezare istorică cu o vechime de aproape opt sute de ani. 

Dragul meu oraş! Aşa de mult doresc să te revăd, să-ţi aud murmurul vorbirii ardeleneşti… specifică acelei 
zone. 

Anii au trecut cu zecile… dar memoria Binşului mi-a rămas curată, neştirbită. Ce frumoase erau acele vremuri 
şi locuri! Să încep cu Valea Nămăieşti ce trecea „hăpt” prin centrul oraşului şi de care mă leagă multe amintiri 
plăcute. Apa acestui râușor, era nepoluată, curată şi limpede precum cristalul, bogată în peşti. Vara era loc de 

scaldă. Pe malul unde apa era mai mică, erau mulţi pui de peştişori. Îi prindeam cu mâna liberă şi îi beam cu apă 
din râu în ideea că vom învăţa să înotăm ca ei. 

Mai aveam şi un râu mai mare, numit Crişul Negru, care trecea pe la marginea oraşului, dar acesta, nu era 

pentru noi, atât de popular că Valea Nimăieşti. Văd cu ochii memoriei malul râului cu roţile acelea mari, învârtite 
de cursul apei, care duceau în cupele lor lichidul preţios ce uda grădinile de zarzavat ale bulgarilor stabiliţi de 
multă vreme prin acele locuri, bulgari care joia umpleau piaţa cu munţi de legume proaspete. 

În centrul oraşului era atelierul ceasornicarului Leibovici, unde copil fiind, mă fascina zgomotul specific, 

ticăitul zecilor de ceasuri ce îşi făceau rodajul. Admiram chiar, nu ştiu din ce motiv, şi felul cum îi tremurau 

mâinile meşterului… în una ţinea mecanismul fin al ceasului, iar în cealaltă o pensetă cu piesa mică reparată pe 

care reuşea să o aşeze întotdeauna la locul ei. Toate erau în rezonanţă şi în concordanţă, de la ceasornicar la 
arcuşorul de oţel care pulsa ca o inimioară în interiorul parcă viu al instrumentului de măsurat timpul în 
mişcare… Eppur Si Muove… ca şi sintagma celebră declamată de Galileo atunci când a fost forţat să-şi renege 
heliocentrismul. 

Apoi, pe drumul amintirilor vine „dobaşul”, toboşarul satului care bătea în tobă şi anunţa ştirile: 

„'tenţiune,'tențiune! Puuuu-blicaţiune! Tătă lumè să ascultie, ordin dă la primărie!” Bineînţeles, ştirile erau în 
marea lor majoritate ştiri locale, dar pentru noi binşenii… Beiuşul era centrul lumii. Cetăţenii ieşeau în mare 
grabă pe la porţi, sau chiar în mijlocul străzii să audă ce zice dobaşu'. 

Ştirile erau destul de naiv concepute, dar în majoritate utile pentru cetăţeanul de rând. Şi acum îmi mai suna 

în urechi una simpatică, o ştire de avertizare: „Astăzi nu lăsaţi vitele la leghelit (păscut) că vin cătanele la 

puşcălit (exerciţii de tragere) şi pă care-o nimereşte, statul nu feleleşte (răspunde)!!!”.

Nu-l pot uita, şi nici nu vreau, pe profesorul de educaţie fizică, Mircea Bolcaş, poreclit (toţi aveam porecle!) 

„Bendeu” care înseamnă „pântece” pe ardeleneşte, şi care mai târziu s-a metamorfozat întrutotul cu aceasta 
poreclă… încât a devenit un tot unitar cu apelativul simpaticului domn. Toată lumea îl cunoştea sub denumire 
„Dom' Bendeu”. Inclusiv elevii! Prietenii când îl întâlneau pe strada îl salutau cu formula „Foaie verde lipideu, să 
trăiască dom' Bendeu!”. Profesorul Mircea „Bendeu” Bolcaş a fost unul dintre cei mai iubiţi profesori de la Liceul 
Gojdu din Oradea. Fie-i ţărâna uşoară!

Un alt personaj simpatic de prin zona Beiuşului a fost, Ioșca Abrudanului, poreclit şi „Moş Piţulă”. Distinsul 
domn, Iosif Abrudan, avocat orădean de prestigiu, poet, pamfeltist, actor, boem… a compus o serie de 

pamflete în versuri avându-l ca personaj principal pe „Moş Piţulă”, un fel de Păcală local. A prezentat mai multe 

spectacole de comedie pe scena teatrului din Oradea, interpretându-l pe simpaticul „Moş Piţulă”, care 
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repezenta un ţăran ardelean şugubăţ din părțile Șteiului și a Ţării Beiuşului, folosind vorbirea şi apucăturile 
celor din această zonă. Deseori pamfletele sale începeau cu „Sara bună, dragii mei, io-s Piţula cel din Ştei… ”

Reproduc din memorie una din poeziile care era pe buzele tuturor în acea vreme drept dovadă că o mai ştiu şi 
acum: „Frunza verde ca lipanu'/ Asta toamna era anu'/ Când s-o gătat cu culesu'… / Domnii cei mari cu 

Congresu'/ Ni-or poftit la Bucureşti/ Să vedem nadraji nemţeşti/ Şi case mari boiereşti. // Ne-am dus din 

Oradea-Mare, / Io Pițula lui Căldare/ şi cu Petrè lui Poţoc/ Cu gheizăşu' cel de foc. // Geizăşu' bătu-l-ar sfântu'/ 

merea iute ca şi vântul/ Amu-l vezi şi minten nu-i, / Tune dracu-n roata lui!// Am plecat la drumu' mare, / 
Îmbrăcaţi nevoie-mare, / Cu bocoacele în picioare, / Cistăliţi (curaţi) şi puţăliţi (curăţaţi)/ De parcă eram doi 
sfinţi/ Vini unu' cu clop roşu/ Şi zâsă că-aista-i ghiorşu'(trenul rapid)/ Şi apoi un alt domn cu sula/ Să ne 
hudească ţâdula/… ” Am încercat să reproduc întocmai dialectul bihorean folosit de autorul pamfletului pentru 
a sublinia mai bine ilaritatea textului conceput pe înţelesul oamenilor din acea zonă!

* * *

Ziua de joi era zi de târg la Binş, zi în care săteni din satele apropiate umpleau oraşul. Era de admirat 
frumuseţea portului naţional. Fetele mai faine, înainte de a intra în oraş, îşi schimbau opincile cu „ţipèlè” 

(pantofi) domneşti. Cred că de aici vine şi zicala „Ţi-ai lăsat opincile la barieră!” La bariera oraşului, desigur! 

Mama mergea şi dânsa săptămânal la târg să facă aprovizionarea cu cele de-ale gurii. Deseori mă luă şi pe 

mine… He, he! Când am crescut puţin mai mare mă duceam sângur!!! Eu nu pentru cumpărături, ci mai mult 
pentru „spectacol”! Era o atmosferă plină de farmec! Pe acea vreme nu erau pungi de plastic. Marfă se căra cu 
desaga, cu sacul sau dacă erai „mai de la oraş”, cu plasa. Plase de la Huedin, făcute din sfoară de cânepă, 

având mânere de lemn! Mai târziu hoidanţii și-au modernizat „plèsilè” folosind fire de rafie!
Cumpărătoarele care veneau la piaţă îşi luau de– acasă câte o lingură cu ajutorul căreia gustau produsele 

lactate: lapte, smântâna, brânză… 
Bulgărele de unt se vindea împachetat în frunze de viţă de vie. Ambalaje nu prea erau! Carnea se punea pe 

frunze mari de loboda, pe prosoape aduse de acasă, sau chiar în hârtie de ziar pentru cei care nu erau prea 

pretenţioşi. Galiţele, adică păsăretul, găini, raţe, gâşte, curci, se vindeau numai vii pentru a-şi păstra 

prispeţimea. Frăguţe, mure, căpșune, coacăze, agrişe se vindeau cu cană… sau în cornete de hârtie. 

Prin piaţă circulau diferite precupeţe care ofereau celor însetaţi „apă-rece”, iar celor bolnavi „nadái” (lb. mag. ) 

adică „lipitori” de pus pe spinare, care mişunau într-un borcan cu apă purtat cu grija de vânzătoarea 
ambulantă… Mai apărea prin zonă şi câte o nană cu o tipsie de scoverzi (plăcinte) cu brânză sau croampe 
(cartofi), pancove (gogoşi) sau castane prăjite. Revăd piaţa şi masa lungă a opincarilor care meştereau 
încălţări durabile din anvelope de camion uzate – opinci diverse de diferite mărimi. 

Îmi amintesc cu simpatie de un ţăran căruia îi zicea Pilu, şi care, în fiecare zi de târg ne făcea noua copiilor o zi 
de amuzament! Se îmbăta şi mergea mai apoi spre casa pe „două cărări”, adică în zig– zag perfect… dar atât 
de mare încât atingea casele din ambele părţi a străzii. Cânta cât îl ţinea gura de mare: „Pilu bè, Pilu plătèşte, 

coată-n jeb (buzunar) şi nu găsèşte!” Pe acest personaj veşnic „cherchelit”, grupul nostru de copii îl urmărea 

deseori pentru a vedea cum va trece valea râului în drum spre casă, spre satul Nimăieşti. Problema mare era 

că în acea vreme nu exista podeţ peste râu, ci doar un trunchi de lemn lung care lega ambele maluri. Puntea era 
atât de instabilă încât şi pentru un om treaz crea probleme şi necesita balans şi îndemânare pentru fi trecută. Şi 
totuşi… era o enigmă cum acest om, căruia nicio stradă nu îi era prea lată, atunci când trecea puntea, ba pe 

două picioare, ba în patru labe… niciodată nu făcea bâldâbâc în apă. Baciu Pilu era de pomină! Râdeau cu toţii 

de el! Într-o zi, tot de joi desigur, l-a trimis nevasta la târg să cumpere o capră, să aibă lapte pentru cei patru 
copilaşi ai lor. 

Înainte de a o lua spre casă, a făcut o escală la crâşmă. A legat capra afară, de un cârlig, şi s-a dus să se 

„sfinţească” o ţâră cu doi dèţi de pălincă. Mai mulţi consăteni au vrut să-i joace o festă şi au schimbat capra cu 

un ţap. Ajungând acasă, cu „flăcăul cu barbă şi patru picioare”, nefăcător de lapte pentru copii, a luat-o pe cojoc 

de la nevastă! Trei zile s-au auzit prin sat sudalmele şi blestemele distinsei „doamne”. Până la urmă, prietenilor 

glumeţi, fiindu-le milă de el, i-au dus capra înapoi şi astfel s-a sfârşit războiul în familia lui Pilu!
Oraşul fiind mic ne cunoşteam cu toţii. Eram OAMENI, ne salutam şi ne zâmbeam atunci când ne întâlneam. 

Nu ţin minte să fi fost vrajbe, fapte rele, focuri intenţionate sau furturi. Scriind aceste rânduri îmi amintesc cum 

mi-a povestit draga mea mamă ce vorbiseră două ţărănci atunci când le întâlnise la cişmeaua de pe stradă de 
unde luam apă cu găleata:
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– D'apoi nana mè, asară am adus acasă de pă câmp doauă coşeri de tenchi (două coşuri de porumb) să am 
ce da la purcel şi la găinuţe. 
– Să nu mai faci aşè, că te bate Dumnezeu! Ăsta-i furt curat… Dacă te prinde miliţistu' te duce la proces!

– Tulai Doamne! Doamne puşcă-l… Da ce, statu' n-o furat pământu' nost şi l-o dat la colectiv? Amu nu mai 
avem nimică şi murim de foame cu tăţi. 

În oraşul Beiuş era veşnic ordine şi curăţenie. Se matura şi se uda foarte des uliţele. Oamenii erau muncitori 
şi nimeni nu tăia frunză la câini. Meseria de hornar era respectată. Când trecea pe strada striga cât îl ţinea gura 
„Hornaru!” ca să ştie lumea că e un coşar prin împrejurimi. Noi copii îl irmăream ca să îi furăm un fir din kèfe 
(perie) care să ne aducă noroc. Hornarul era simbolul norocului şi toată lumea îl saluta încercând să-l atingă. 

Din acelaşi cor făcea parte şi geamgiul care striga „Ooooblac” sau „Jaaamuri!” şi sifonaru' care în goana 
calului ce trăgea căruţa plină cu sticle cu sifon striga „Sodaaaa!” sau „Haló it a szodáș!” (lb. mag. ), adică „Alo, 
aici e sifonarul!”. 

O meserie interesantă, de mult uitată cred, era cea de „doctor de oale sparte”, adică cel care ştia să refacă din 

cioburi o oală de pământ sparta, dregând-o cu sârmă asemeni unei plase. cesta striga „Drotoş” – cuvânt derivat 
din maghiarul drótostótok. Acesta era şi pe post de sperietoare pentru copii zburdalnici deoarece avea haine 
destul de ponosite si nu prea era simpatic… carând mereu in spinare colaci de sârmă. Ca să-i potoleasca pe 
copii parinţii îi ameninţau că dacă mai fac rele vine „drotoşu” şi îi duce!

Eu am fost cam zvăpăiat de mic, dar vesel, prietenos şi destul de respectuos. Erau familii mai înstărite ale 
căror copii erau mai „apatici", iar părinţii lor mă rugau să merg să mă joc cu ei. Aceştia aveau jucării multe. Reţin 
doar că am dorit să aflu ce este înăuntru acestor jucării… aşa că am aflat doar când am herelit (tăiat) burta unei 
păpuşi din care nu a curs decât „firizpor” (lb. mag. ), adică rumeguş de lemn… Jucăriilor mecanice, le scoteam 
arcul pentru a le studia mecanismul. De mic eram pasionat pentru tehnică!

Recunosc că şcoala nu-mi prea plăcea. Aveam convingerea că talentul şi dragostea de muncă asigura 

succesul în viaţă, aşa că, clasa a şaptea, obligatorie, nu am mai făcut-o. Totuşi insistenţele unei învăţătoare cu 

inimă mare m-au lămurit că fără cele şapte clase nu pot merge mai departe… rămânâd departe de căruţa 

educaţiei în care vor fi ceilalţi copii… Aşa că, la vârsta de 16 ani, având colegi copii de 12 ani, am terminat cu 
brio clasa a şaptea. Recunoştinţă veşnică acelei doamne învăţătoare!

Vorbind despre şcoală, îmi aduc aminte cum în oraş mergeau frumos încolonate fetele dela şcoala primară. 

Printre ele şi o fată blondă, frumoasă, care a fost prima care a trezit în mine dragostea. Se numea Popa Maria şi 

era pasionată de filatelie. Avea o colecţie bogată de timbre pe care le ţinea într-un album. A fost turnata de o 
colegă că are în colecţie un timbru cu chipul regelui, şi incredibil, a fost arestată şi de atunci nici până azi nu mai 
ştiu de soarta ei. Ce vremuri… 

Beiuşul meu drag, mi-e dor de tine… de acele vremuri când învârteam cercul pe stradă. Un joc simplu care îţi 
dădea dexteritate şi echilibru. Un cerc de metal sau chiar o roată de bicicletă fără cauciuc şi un băţ… Aceasta 
era jucăria care trebuia să o faci să alerge… şi tu după ea desigur… până când scoteai limba de un cot! Mi-e dor 
de strada Burgundia Mare unde am locuit când eram mic. Întotdeauna în chirie. Cu mult drag şi admiraţie mă 
gândesc la dragii mei părinţi cum au reuşit numai din muncă cinstită să crească doi copii in acele vremuri destul 
de sărace de dupa război… 

. Copilăria mea s-a terminat în 1940, atunci când, după predarea Ardealului, hoardele ungureşti se aflau cam 

la 30 kilometri de Beiuş iar familia mea, părinţii şi fratele, împreună cu mai mulţi intelectuali români am urcat în 
ultimul tren cu destinaţia finală oraşul Vaşcău. Dar despre asta aş mai avea multe de povestit, iar acele 
întâmplări le voi descrie când mă va apuca din nou dorul de… acei minunaţi ani ai tinereţii. 
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Güner Akmolla este membră a Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, membră a Uniunii Scriitorilor din România, 
filiala Dobrogea.

Încă auzim vocile tătarilor surghiuniți la 18 mai 1944, după kalmuci, ceceni – inguși (200.000 omorâți), 
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: „112.000 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 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). 

Güner AKMOLLA



– 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 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 

Grupul partizanıior antifascişti din zona de sud unită (1942-1944) preluare din revista Nenkecan
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(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”. 

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 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)



Cap. 8 al operei citate cuprinde perioada întoarcerii în patrie, „avdet” cum spunem noi, și are ca subtitlu o 
semnificativă 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 educe 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 
falsificarea adevărurilor socialiste, precum a suferit poporul tătar crimeean, cei „desemnaţi”, cei „deştepţi”, vor 
sări ca la un semn! Şi acel atac, venit de pretutindeni, dintr-odată, 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 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 octombrie 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 inima 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 
evenimentului, 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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Veronica BALAJ

Noutate în felul cum se poate desfășura un cenaclu literar,
cu participare simultană din mai multe țări. 

Confrații noștri din afara granițelor țării, sunt, uneori, mai 
inventivi, mai dornici să-și arate dragostea pentru limba maternă. 
Nu am auzit nici în SUA, nici în Canada, nici în Spania, folosind 
fraze hibride, în care să fie amestecat și câte un cuvânt din altă 
limbă pe care ei, de altfel, o exersează zilnic la locurile de muncă și 
pe care și-au însușit-o ca pe a doua formulă de exprimare. Lucru 
absolut firesc din moment ce au ales o viață în alt teritoriu geografic 
și cu alte coordonate socio-culturale. Aduc drept argument doar o 
recentă acțiune culturală, desfășurată luni, 17 februarie, la sediul 
cultural din Cotes – des – Nieges, Montreal, din cele multe pe care 
aș putea să le enumăr nu doar eu, ci, mai cu seamă actanții care se 
implică în varii asemenea moduri de comunicare și de păstrare a 
limbii materne. La Montreal, Canada, unde, se știe, conviețuiesc 
foarte multe naționalități și unde, prin lege, fiecare își poate 
prezenta aspecte ale culturii lor, în deplină libertate, adesea, 
acestea, pot intra într-un plan de susținere financiară din partea 
forurilor canadiene, aici deci, sunt multe manifestări culturale 
românești. Nu insist asupra detaliilor pentru că, în cazul acesta, la 
care mă refer, este vorba de o exemplară dăruire emoțională, de 
consecvență în organizarea unor manifestări, diverse, în numele 
limbii române, iar pentru buna reușită și rezistența în timp, oameni 
de calitate aleasă, români stabiliți în Canada, și nu numai aici,{dar 
azi, mă refer doar la acest loc}, mulți români – canadieni, scot bani din buzunar pentru organizarea unor 
manifestări în care limba română și cultura moștenită sunt la rang de emblemă. Nu ni se pare puțin lucru ca, 
timp de trei ore, scriitori, din Canada, din SUA și România, profesori de la Université de Montreal, pictori, 
designeri, Marc Marinescu organizatorul festivalului de renume „Juste pour rire”, să participe la înființarea unui 
cenaclu literar. Ei bine, nu e chiar un lucru banal. Cenaclul revistei „Destine Literare”, o publicație recunoscută 
ca fiind internațională, cu o vechime de 14 ani, înființată de cunoscutul mecena cultural, poet Alexandru 
Cetățeanu, și… care deține cred un record în numărul de prieteni, artiști de toate genurile pe care-i are pe 

mapamond, a mai avut o inițiativă. Este chiar o 
noutate în felul cum se poate desfășura un cenaclu 
literar. Mai exact spus, a fost utilizată tehnica întru 
folosul comunicării la distanță prin voce și imagine, 
chiar dacă invitații erau din SUA, precum Florentin 
Smarandache, profesor renumit, în matematică 
existând un semn care-i poartă numele, autor al 
unui număr impresionant de volume, acum, 
Vicepreședinte al noii formațiuni literare, „ASRAN, 
Asociația Scriitorilor Români din America de 
Nord”, fondată de același inimos, inventiv, Alex 
Cetățeanu. S-au adăugat, din SUA și Canada, 



mesaje de la poetul filosof preot Dumitru Ichim, poetul româno-american Mircea Ștefan, de la doctorul în 
filologie Dana Opriță, scriitoare și noul Redactor șef al revistei menționate, jurnalista Cristina Balaj Mihai, din 
Ottawa, de asemeni Vicepreședintă a ASRAN. Din România au transmis cuvinte de apreciere pentru 
înființarea ASRAN, prof. dr. Liviu Pendefunda, medic renumit, membru al Academiei Române și scriitor și 
Constantin Lupeanu, scriitorul care-i greu de egalat în traducerile realizate din literatura chineză și lista va 
continua să se lărgească în următoarele ședințe ale cenaclului Destine literare. Din sala închiriată pentru 4 ore, 
una fiind rezervată pregătirii evenimentului, Alexandru Cetățeanu în calitate de fondator al revistei menționate, 
dar și ca Președinte și fondator al ASRAN, a condus lucrările în stil elegant, deschis, colocvial. În deschiderea 
intervențiilor din sală, a vorbit doamna Melania Caragioiu, poetă și deținătoarea multor premii literare, implicată 
activ, în toate acțiunile comunității, mai cu seamă în cele literare, și dumneaei fiind membru fondator și 
Vicepreședintă ASRAN. Intervenţia lui Marc Marinescu, artist, grafician de renume, a fost un deliciu intelectual 
prin cele spuse și, deopotrivă prin surpriza de a prezenta primul număr al revistei Destine literare, de acum 14 
ani, unde a semnat un logo, a făcut grafica coperților exterioare și a întregii reviste. Fapt remarcabil și unic – la 
paginile 16 si 17 se găsește o fotografie inedită a lui Mircea Eliade (făcută de Stelian Pleșoiu, prieten cu Mircea 
Eliade și cu Alex Cetățeanu) din care a reușit să individualizeze și să scoată la vedere câteva dintre titlurile 
cărților din biblioteca lui Eliade (distrusă de un incendiu) care, apărea discret în fotografie. Un fapt de restitutio 
în istoria literară. Prezența lui H. D. Silvian a fost și de astă dată un mic spectacol, dat fiind meseria sa de actor 
dar și artist grafic și scriitor; a recitat versuri în stil propriu și a primit aplauzele bine meritate. Maria Palcu, sora 
renumitului compozitor, interpret și poet Gheorghe Palcu, membru al ASRAN, a vorbit cu dragoste și dor de 
fratele ei din România, ținând în mână cu două cărți de poezie ale acestuia – ŞI MUZICA ȘI VERSUL și CAUT 
CUVÂNTUL. Doamna Ana Maria Surugiu, având la activ 45 de ani de jurnalism, a interacționat plăcut cu 
publicul, de mai multe ori în luările sale de cuvânt, iar momentul când Carmen Doreal, poetă și artist plastic, 
descendentă din familia pictorului Țuculescu, a fost investită în funcția de Președintă a cenaclului care 
secondează revista Destine literare, a fost unul de entuziasm. Prietenia, încrederea, dorința de-a sluji limba 
română împreună a fost evidentă. Alt moment de coloratură, foarte spumos exprimat, l-a susținut poetul 
George Filip (ca invitat al lui Alex Cetățeanu), care-și asumă titlul de Poet total, renumit, recunoscut, vechi 
promotor al culturii române în metropolă și în țara de adopție. Lucrările picturale semnate de Patricia Medana 
Mihai, au fost element de coloratură mai ales la momentul fotografiilor. De remarcat aportul lui Valentin Luca, 
specialist în realizarea vizuală a multor materiale media, secondat de Laurian Treboniu, așa că, filmarea 
întregului eveniment va intra în portofoliul cenaclului, așa cum vor intra toate evenimentele viitoare, care vor fi 
filmate. Prezentarea unui nou membru, în persoana unei poete cu talent spontan, Carmen Stănescu, a fost 
întâmpinată cu bucurie, primirea fiind un semn de amiciție garantată. Nu am stabilit o ierarhie a prezentărilor, 
de aceea, a nu se lua în nume de rău că notez spre încheiere, prezența profesorului Andre Seleanu, care a ținut 
un discurs despre lucrarea sa de critică de artă comparată. Doct, cu idei proprii, a conturat succint o imagine a 
artei contemporane de sorginte latină. Cultura, în oricare epocă, nu s-a putut face cu doar câteva persoane ci, 
în largă comunicare, așa că, trebuie să luăm în seamă strădaniile care aduc un plus, oricât de mic, în mersul 
istoriei. Să nu uit… cu multă bucurie a fost primită știrea că Sergiu Cioiu, despre a cărui cunoscută faimă nu 
trebuie să mai scriu, a devenit membru al Asociației. 

Drum lung revistei Destine Literare și, desigur, pentru ASRAN, urări de succes! 
Veronica Balaj, membru fondator ASRAN
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Mariana PÂNDARU-BÂRGÃU MÂINILE 
– O PERECHE DE ARIPI

Acestea sunt mâinile mele
de pământ sunt!

şi eu mă rotesc în jurul lor
ca un bulgăre mirosind 

a iarbă şi flori

O hartă întipărită în palmă
se încăpăţânează să ameninţe

cu drumuri tot mai înguste

Iată, eu ştiu. E harta destinului! 
– vă spun: E harta vieţii! 

continui să repet cu încăpăţânare
în timp ce voi priviţi 

stolul de grauri
iubind libertatea 

şi cerul împânzit de lumină. 

„Dar nu uitaţi nisipul din oase“
spun înţelepţii, 

la vreme de înserare
Nu uitaţi! 

– repet şi repet eu 
în zadar… 

Acestea sunt mâinile mele
luaţi-le şi faceţi din ele

o pereche de aripi. 

ÎN LUMINA SCORUŞULUI

Îmi veneau atâtea idei despre lume
când stăteam în lumina scoruşului

din livada mea de pe munte
Îmi veneau atâtea idei

încât mă simţeam o pasăre
cu gâtul aprins de cuvinte… 

Şi toate luau forma
unor peşti zburători

plimbaţi prin imaginare acvarii
Iarba devenea o apă verde-verde

şi neliniştită
Scoruşul – ah! – scoruşul

o flacără vie şi miraculoasă era!

Nu mă mai putea nimeni întoarce
din această visare de albă duminică

viaţa era undeva, ca o felie de pepene
din care lacom muşca

ba unul, ba altul!

Debut literar: 1976, în revista „Tribuna“ Cluj. 

Debut editorial: 1987, cu vol. de poezii 

„Dincolo de râu, câmpia“, Ed. „Facla“ 

Timişoara. 

A publicat în majoritatea revistelor literare 

din ţară şi străinătate, precum: Astra, 

Contrapunct, Convorbiri literare, Conexiuni 

literare, Familia, Luceafărul, România 

literară, Tribuna, Vatra, Viaţa românească, 

Viaţa Basarabiei (Chişinău), Balada (Bonn), 

Universul românesc (Mardrid), Lumină lină 

(New York), Destine literare (Montreal), Plai 

românesc (Cernauţi), Lumina (Novi Sad), 

Mihai Eminescu (Sydey), etc. 

Cărţi publicate – selecție: Dincolo de râu, 

câmpia, Salt mortal, Daruri – jucării, Ferigi 

înzăpezite, Lacrima de ambră, Parisul din 

inima mea (jurnal de călătorie), Fulgere pe 

mare, Memoria faptelor (eseuri), Medicina ca 

misiune (interviuri cu dr. chirurg cardio-

vascular Dan Cioată). 

Poezii traduse în limbile: engleză, franceză, 

albaneză, letonă. 

Prezentă în numeroase antologii lirice din 

ţară şi din străinătate. 

A obţinut mai multe premii literare. 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România – 

Filiala Alba –Hunedoara. 

Membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti 

din România. 

Membră a Academiei Româno-Australiene. 

Redactor-şef al Editurii CĂLĂUZA v. b. şi al 

revistei ARDEALUL LITERAR. 

Preşedinta Asociaţiei Scriitorilor din jud. 

Hunedoara



UMBRA 
BUNICULUI MEU

Voios era bunicul meu
când urca dealul spre via lui

cea frumoasă
De-acolo de sus

privea satul ca un împărat
puternic şi mulţumit

de viaţa lui pământeană. 

Îl urmam pas cu pas
ca un purtător de cuvânt

învăţând tainele
din miezul ţărânii

Învăţăturile lui erau pentru mine
legi şi porunci fără moarte

Apoi îmi cânta
rotindu-mă-n soare:

„Tu eşti pasărea mea aurie
Tu eşti pasărea mea aurie!“

lăcrimând de prea multă lumină… 

De-atunci
în fiecare bob de strugure copt

văd chipul lui
răsărind ca dintr-o veche icoană

De-abia clipeşte
din ochii lui obosiţi
Semn că avea încă 

 Atâtea lucruri să-mi spună…

PLUMBUL 
GÂNDULUI

Am devenit cetăţi
Cu porţile bine închise

Intre ziduri – nici o mişcare
Doar veghe şi auz încordat

Temerile ne-nvăluie trupul
Precum fuiorul de iederă

Să nu mai răzbată
Iubirea – acest sentiment 

De-acum perimat
Pentru aproapele

A rămas doar inima vie
În tinicheaua carcasei

Măsurând îngrozită
Plumbul gândului venit dinafară. 

MAMA

Mamă – 
Născătoare a cuvintelor mele

Prin ochii tăi 
Văd lumea din urmă

Aşa cum prin ochii fiului meu
Văd lumea ce va să vină

Tu eşti rădăcina
El e coroana

Trumchiul ce poartă
Pecetea de la tine la el

Sunt eu
Buna mea mamă

Eu – lujer crescut
Din plăpânda ta

Tinereţe. 

IUBITORI DE 
FRUCTE EXOTICE

Bunica vindea scoruşe
în piaţa oraşului nostru

Grămezi de scoruşe
pe care ea cu greu

le mai aduna din pomii
atârnaţi pe dealul livezii

În fiecare dimineaţă
venea cu roua pe tălpi

îşi aşeza în tăcere marfa
apoi aştepta să vină cumpărătorii –

iubitori de fructe exotice

Şi ei, de cele mai multe ori
treceau

obişnuiţi fiind cu aceste
grămezi de scoruşe

care creşteau şi creşteau
parcă invadaseră lumea 

Numai bunica mea 
răbdătoare din fire

îi aştepta pe cei cu gusturi alese
să râvnească

şi la grămezile ei de fructe ciudate
parcă venite odată cu ea

dintr-un timp al tinereţii amare. 
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STARE

Locuiesc într-un oraş
Cu ferestre închise

Pe o stradă 
Cu ferestre închise

Într-o casă
Cu ferestre închise

Ce mai aştept?
LUMINA!

INSOMNII
INUTILE

Tatăl meu n-a existat niciodată
pre cât l-am iubit

El respira întotdeauna
doar în ritm vegetal

încercând a prinde din urmă
legea nescrisă a vremii

Şi căuta veşnic în umbra pământului 
cărarea celui cu suflet aprins… 

Chiar dacă-i spuneam
că viaţa omului

nu e decât o căruţă de fleacuri
El ştia dinainte şi se mira

că atât de tânără fiind
nu mă încumet să-mi trăiesc tinereţea

Eşti ca o pasăre
cu zborul în somn

fata mea cu inima albă
şi nici nu mai ştiu

între atâtea cuvinte
pentru cine alergi

Iată eu,
din livada cu meri auriţi
mă tot uit cât de firesc

se leapădă iarba de floare… 
Numai tu

cu privirile tale împovărate
împarţi lumea

în cuvinte şi insomnii inutile. 



Melania RUSU CARAGIOIU

Aş scrie un sonet despre iubire
Să plăsmuiesc in el doar flori şi fluturi
Dansând sub soare-n raze de săruturi. 

Aş scrie un sonet despre iubire
Cum n-a mai scris nici Byron, 
nici Shakespeare,
Şi-n stele-aş sfredeli să mă inspir! 

limpeziri

Din aurul, podoabă-n chip de plete,
Aureolă-n zborul viu, de mai,
Sub gene grele-n roua tinereții –
Aripi de mici colibri-n evantai,

Mă-nduplecă să las gândiri de iarnă
Și ce-a mai fost, și-ar trebui să vină
Și pulberile stelelor să cearnă;
Să mă înalț din scoica mea de tină… 

Îmbrățișări mă strâng din neființa
Ce mă cufundă-n marea limpezirii
Și mă aruncă-n sumbra mea căință. 

Ca un Icar iau drumul către soare
Și-o clipă-nfiorat în biruință
Simt timpul stând pe – o stea nemuritoare…

flori

Privesc candoarea florilor albastre
Ce se desfac în vasul de pe masă,
Mesaj al primăverii – a lor mireasă,
Ce nu le-a amăgit să o adaste… 

Oglinda apei lujerul le-a frânt
Şi transparentele nervuri de-opal;
Fragile stau – lungi fire de cristal… 
Doar eu pot să le văd! Mă tot frământ

Să mi le-apropii, să vorbesc cu ele
Şi să găsesc în frunze şi sepale
Cleştarul ce-a căzut cândva din stele. 

Staminele – accente de mărgele
Aruncă pudra lor peste petale
Şi peste gene-mi, când se-ating de ele. 

Timişoara, 1986

flori de lotus

Tulburătoare flori de lotus, albe
Exală din corole gânduri blânde;
Din smârcurile calde, lâncezânde,
Cresc acaparator, ca nişte salbe. 

Apăsător, parfumul se depune
Peste oglinda plină de miasme;
Pluteşte ca virtutea pe fantasme,
Imaculata floare, în lagune. 

Aduce prospeţime şi candoare,
Şi din balastul din împrejurimi
Ia rodul humusului care moare.. 

 – „Nervuri fragile, fără de culoare,
 Petale aduse-n calme rotunjimi, 
Nu-ţi cer culori, ci doar o albă floare!”

despre iubire

Aş scrie un sonet despre iubire
În care dragostea nu e o farsă
Şi sentimentul nu-i o pâlpâire,
Nici frunză ce-a ieşit din vară, arsă. 

Aş scrie un sonet despre iubire,
Mistuitor, pătruns de nostalgie
Şi printr-o diafană melodie,
De sentimentul meu aş da de stire… A.C.

Canada
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George FILIP

VENIM ACASĂ… 
românilor de pretutindeni

 
 Când bat pe cerul vieţii vânturi rare

Şi norii lumii fac prin cer scandal,
Noi, Oamenii… în veşnică migrare,
Zburăm către tărâmul drag – natal. 

 
Întoarcerea acasă nu-i o fugă

Din plaiul ce vremelnic ne-a hrănit. 
Întoarcerea acasă-i ca o rugă

Către părinţii ce ne-au zămislit. 
 

La noi acasă porţile-s deschise,
Spre ROMÂNIA – insula de dor, 
Venim cu-agoniseală şi cu vise
Pe care le plantăm spre viitor. 

 
Ne-aşteaptă nunţi frumoase A NUNTIRE. 

Mirese suntem… tineri bravi – bărbaţi. 
Hai să ne logodim cu devenire

Şi să-i dăm Ţării pui de oameni – fraţi. 
 

Acasă… ca acasă nu-i niciunde. 
La noi mai cîntă doinele-n clondir. 

Şi dacă timpul vrea să ne scufunde
Noi îl stropim cu mir şi elixir. 

 
Că nu îşi strică Dumnezeu lucrarea

La care şapte zile a trudit. 
Nu ne ia EL nici Dunărea, nici Marea

Şi nici colţul de rai – neprihănit. 
 

Noi, Oamenii – pe Terra în migrare,
Între trecut… prezent… şi viitor,

Când bat taifunuri ameninţătoare
Zburăm pieptiş – spre ţările din dor… 

 12 martie – 2020, la Montreal. 

CHEMAREA POETULUI

Sunt de la TUZLA – acel FILIP George,
Ce-i biciuiesc cu versul românesc

Pe cei ce cu hodorogite orge
În loc să-şi cînte ŢARA – o cobesc. 

 
Vorbesc deschis de la tribuna erei

Şi-mi chem românii – cu vigoare-n glas,
Să vină la prosperitatea terrei

Pe buza gliei… ce ne-a mai rămas. 
 

Acum e cazul: ne încearcă veacul
Şi ne împroaşcă cu microbi mortali. 

Veniţi – să-l potcovim pe domnul dracul
Şi prin intemperii să fim vitali. 

 
Planeta cea albastră ne e casă. 
Veniţi români – dereticaţi prin ea

Şi-o să vedeţi că acest junghi ne lasă
Şi iar va rîde-n soare Ţara mea. 

 
Au mai trecut pe-aici şi alte ciume

Care prin secoli trişti ne-au decimat,
Dar nu ne-au şters de tot din „ceastă lume

Că noi uniţi în crez – am rezistat. 
 

Mai au Carpaţii aer să ne-alinte,
Râuri – să care apă din pământ. 
Aici este grădina Maicii-Sfinte,

Printre câmpii cu plete dalbe-n vânt. 
 

Veniţi români la savgaldarea erei. 
Veniţi – cei cu hulubi de pace-n glas. 

Să fim zidari vestiţi pe zidul Terrei,
Cu demnitate, calmi şi – pas cu pas. 

 13 martie – 2020, la Montreal. 

GEORGE FILIP s-a născut pe data de 22 martie, 1939 – deci… 
LA MULȚI ANI și sănătate Poetului exilului românesc! 

„O să fim mandri că am trăit pe vremea lui George Filip” 
– așa au spus mai mulți iubitori de poezie, inclusiv patriotică. 

Canada



 
Să fie mai greu păcatul,

Pe al satului pământ,
Monştrii au ucis fântâna

Şi-au ascuns-o în mormânt. 
 

Dar pruncul plecat departe,
Alexandru – om de rasă

Şi prin lumi poet de seamă,
S-a întors la el – acasă

 
Şi în curtea părintească

A zidit o casă mare
Şi a dezgropat fântâna,
Să bea apă mic şi mare. 

 
Nu sunt breji cârmuitorii
Însă timpul… îi petrece
Ei – nărozii, fac păcate

Zilnic – patru… şapte… zece. 
 

Dar noi vrem pământ şi apă,
Dumnezeu ne dă de toate

Dacă trudim în unire
Om cu om – frate cu frate. 

 
Să ne bucurăm prieteni
Pentru-a satului victorii. 
Balada fântânii noastre 

Ne va duce în istorii. 
 

Dragi români – ce sorbiţi apă,
Iarna… vara… câtu-i anul,

Nu uitaţi: aici trudit-a
Alexandru Cetăţeanu… 

 2017 – la Montreal. 

LA FÂNTÂNA 
LUI COSTEANU

balada se dedică 
poetului din Amărăşti,
Alexandru Cetăţeanu, 
nepot de-al Costenilor

 
Jos – pe valea lui Costeanu,

Printre dealuri şi vâlcele,
Era secetă de apă

Şi-a rostit un glas din stele:
 

– Măi Costene, măi vâlcene,
Dacă îţi e dor de apă,
Ia în braţe târnăcopul

Şi-n pământul reavăn sapă. 
 

Sparge stânca joasă, dură,
Scoate din pământ pământul

Şi-o să dai de apa pură 
Când nici nu ghiceşti cu gândul. 

 
Şi-au săpat amărăştenii

Printre gresiile sece
Şi-ntr-o seară-au întins masa
Şi-au cinstit… cu apă rece. 

 
De aici, când Tara plâns-a,
Un Costean din Amărăşti,

S-a dus să-şi apere neamul
Brav oştean – la Mărăşeşti. 

 
O vâlceancă credincioasă

Ciuturi a vărsat – de lacrimi
Şi-l ruga pe Domnul mare
Să scape Ţara de patimi. 

 
Atunci a sorbit răcoare
Şi poetul ce azi scrie
Balada despre izvorul
Fântânii din veşnicie. 

 
… Au săpat din greu vâlcenii

Printre gresiile sece
Şi-ntr-o seară-au întins masa

Şi-au cinstit cu apă rece. 
 

… Şi-au cântat lângă fântâna
Ce intrat-a în istorii,

Dar a fost să dea năvală
Peste sat – cotropitorii. 

 
Amărăştii… a fost jale

Când o mână blestemată
A distrus sfânta fântână

Şi-a lăsat-o-n câmp secată. 

ªOAPTA APELOR PLÂNSE

CAMELIA-CARMEN STÃNESCU

A.C.
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Vasile MIC

Il Paradiso

Il Paradiso
non è una distesa qualunque
è una primavera,
una stella alpina. 

È un cielo
simile a
questo cielo. 

Il Paradiso
è la donna
accanto a te,
accanto a voi. 

La donna nel cuore
del poeta. 

Quando restiamo soli

Talvolta
restiamo soli
con le nostre tardi
serate. 

Con i nostri sogni
che non ricordiamo più
di mattino. 

Talvolta
restiamo 
soli
col paese natale 
dove non siamo più passati
da molto tempo. 

Ma soprattutto
restiamo
soli
con il volto di quelli
che 
abbiamo ancora
solo in sogno. 

cu satul natal 
prin care nu am mai trecut 

de mult. 

Dar mai ales 
rămânem 

singuri 
cu chipul celor 

pe care 
numai în vise 
îi mai avem. 

Paradisul 

Paradisul 
nu este un ţinut oarecare. 

Este o primăvară, 
floarea-de-colţ. 

Este un cer 
asemenea cerului 

acesta. 

Paradisul 
este femeia 

de lângă tine, 
de lângă voi. 

Cea din inima 
poetului. 

Când rămânem singuri 

Uneori, 
rămânem singuri 
cu serile noastre 

târzii. 

Cu visele 
pe care nu ni le mai reamintim 

dimineaţa. 

Uneori, 
rămânem 

singuri 



Vasul bogăţiei 

Făurirea
vasului bogăţiei 

s-a făcut în ziua de foc, 
atunci când trădările

nu erau posibile. 

Restul lumii 
era la plimbare -

nor cu furtună dezlănţuită… 

Pescăruşul pe catarg, 
peste valuri, 

singur între ape şi cer. 

Vasul bogăţiei 
e făurit 

să fie
al zeilor. 

S-ar fi putut 

S-ar fi putut 
să nu se poată 

să se mai învârtă 
roata… 
Roată. 

S-ar fi putut, 
apoi, 

într-un târziu, 
să nu mai vrea 

să vină 
apă 

pe râu… 

Pe când 
comori să se nască 

din comoară, 
dar să nu mai vină 

apă 
la moară?

Aşa, făină-n sat 
să fie mai puţină, 

bucata de pâine… 
pruncul 

să n-o aibă 
la cină. 

Fuior 
s-ar prea putea 

să nu mai fie, 
să nu aibă 

mama 
pânză de-o ie. 

La cornucopia

La creazione
della cornucopia
è stata fatta un giorno di fuoco
quando i tradimenti
non erano possibili. 

Il resto del mondo
faceva una passeggiata -
nuvola e tempesta scatenata… 

Il gabbiano sull'albero della nave,
sulle onde,
solo tra le acque e cielo. 

La cornucopia
è stata fabbricata
per appartenere
agli dei. 

Sarebbe stato possibile

Sarebbe stato possibile
che non potesse più
girare
la ruota… 
In cerchio. 

Sarebbe stato possibile,
poi,
molto più tardi,
che non volesse
più scorrere
acqua
sul fiume… 

A quando
tesori che nascano
dal tesoro,
e che non arrivi più
acqua
al mulino?

E che così
scarseggi la farina nel paese
e che il bimbo
non abbia più 
il tozzo di pane
a cena. 

Sarebbe possibile
che non vi sia più
filo da torcere,
e la madre 
non abbia più
tela per la camicia. 



Prin toată lumea 

Aş merge
prin toată lumea. 

Aş afla 
clipa 

care nu torturează, 
nu ucide, 

care nu ucide 
vise, 

care lasă liber 
gândul de pace. 

Zborul… 

Aş merge prin toată lumea 
şi nu aş căuta 

pietre preţioase, 
comori. 

Doar primăvara
s-o găsesc, 

s-o iau, s-o aduc 
în satul meu, 

s-o aşez 
în inimile 

tuturor. 

Dorul de ţară 

Dorul de ţară 
e mai de mult

decât America, 

E de dinaintea 
sinodului 

de la Niceea, 
chiar de dinaintea 

proiectării 
Drumului mătăsii. 

Dorul de ţară 
e de dinaintea 
naşterii râului, 

E de dinaintea 
cântecului de leagăn. 

E de dinaintea
dorului 

de ţară.

Per tutto il mondo

Viaggerei
per tutto il mondo. 

Sentiei
l'attimo
che non tortura,
non uccide,
che non uccide
i sogni,
e lascia libero
il pensiero della pace. 

Il volo… 

Camminerei per tutto il mondo
e non cercherei
pietre preziose,
né tesori. 

Soltanto la primavera
vorrei trovarla,
prenderla e portarla
nel mio paese,
e metterla
nei cuori
di tutti. 

La nostalgia del paese

La nostalgia del paese
è più
dell'America,

È prima
del Sinodo
di Nicea,
persino prima 
della progettazione
della Via della seta. 

La nostalgia del paese
è prima
della nascità del fiume. 

È prima
della ninnananna. 

È prima
della nostalgia
del Paese. 
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Un an 

Un an 
de lemn 

vine 
după un an de apă. 

Un an de piatră 
vine 

ori nu vine. 

Oricând, 
cântând. 

Pe jăratic 

Pe jăratic 
poţi să juri 

plin de blândeţe 
şi să semnezi 

cu cerneală
simpatică 

pe inima cerbului-trofeu. 

Te întrebi, 
sigur, 

dacă poţi 
condimenta, 

în voie… 

Cu praf de puşcă. 

Vulturul

Vulturul – 
să se înalţe deasupra 

lumii,
să se lupte
cu furtunile

şi cu extratereştrii 
ce îndrăznesc 

să îi stea în cale. 

Vulturul 
să presare 

bineţe 
peste lumi. 

Să iubească şi el, 
să se ducă 

de aici acolo, 

de acolo, 
mai departe. 

Un anno

Un anno 
di legno
segue
ad un anno d'acqua. 

Un anno di pietra
viene
o non viene. 

Ogni volta,
cantando. 

Sulla brace

Sulla brace
puoi giurare
pieno di bontà
e firmare
con inchiostro
simpatico
sul cuore del cervo – trofeo. 

Ti domandi,
certo,
se puoi 
condirlo
a volontà. 

Con polvere da sparo. 

L'acquila 

L'acquila
si alzi sopra
il mondo,
a combattere
con le tempeste

e con gli alieni
che hanno coraggio
di mettersi contro. 

L'acquila
semini
bontà
nei mondi. 

Che ami anche lei,
e vada
da qui là, 

e di là
ancora più lontano

Traducere în italiană de Ștefan Damian
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elegie de toamnă

te vei retrage cândva la sulița, la țară
obosit într-o zi mai spre seară
să asculți la nesfârșit cântecul broaștelor
printre flori ori scâncetele de iubire ale câinilor
tăi, așezat pe o buturugă lângă o

masă de brad vei întinde mâna
spre paharul cu vin
alb ori negru ori roze
pentru resveratrol-ul necesar
metabolismului zilnic și nu 
vei mai dori decât să privești spre cer

nu ca spre o victorie
nu ca spre o întâmplare cotidiană
pur și simplu vei privi spre cer

că vei fi așezat cu fundul pe un 
bloc de gheață ori pe o plită încinsă
centrul universului acolo va fi

nu vei mai dori să auzi soneria telefonului
nici claxoanele sau tunetul timpului
doar ciripitul păsărilor căzut peste stropii luminoși
de rouă proaspătă te va învia
ca pe Iisus dragostea de semeni

așa încătușat în această pace sublimă
în care verdele țâșnește vulcanic din frunza ce
adăpostește brotăcelul
împușcându-ți irișii cu clorofilă și
anunțând ploaia

încătușat în această stare inundată de roșul
cu miros de viață al trandafirilor
vei traversa ziua liniștit
așteptând înserarea
privind nestingherit spre cer 

Vlad SCUTELNICU veșnica întrebare

în seara aceasta vei pune
trei pulpe de curcan la baiț
una pentru tine
una pentru iubita ta soție
a treia pentru fiul tău
vei presăra peste carnea proaspătă
ierburi uscate de provence
un pahar cu vin alb și de trei ori
pe atâta apă lăsând-o la maturat până mâine
dimineață

în noaptea aceasta vei dormi liniștit
ori te vei juca un timp 
(! de când te așteaptă… )
cu câinii tăi sub clar de lună ori lângă
cântec de broaște

temperaturi caniculare stopate de briza
nopții vor încerca
să-ți mângâie sau să-ți înjunghie visele
și faptele
oriunde ai pleca, dacă l-ai început,
du drumul până la capăt

acum se pare că vântul începe să adie
peste fluierul lui abia auzit se strecoară
o cucuvea
așa, ca taina nopții să devină întreagă

mâine dimineață dacă ares nu va lătra
va fi pustiu
pustiu peste tine pustiu peste lume
și tu știi asta dar nu ai avut niciodată
puterea
de a învia privighetori
nici cântecul cucului nu ți-a locuit vreodată
glasul
ai fost și vei fi
omul simplu, necomplicat 
care a primit lumina direct ori
a furat-o de la cei care
au tot timpul ochii închiși

și-atunci te întreb pentru că știu
că și tu te vei întreba

? poți să porți un la(n)ț în jurul gâtului
toată viața



! atât

când într-o zi vei pierde telefonul
4 G, la modă astăzi
să nu te aștepți din partea celui
care-l va găsi să te sune

ai zile când nici tu nu
te cauți pe tine
ești atât de învins de orgasmul cotidian
încât un telefon în plus ori în minus
nu mai contează

e multă noapte afară 

e multă noapte afară
prin dreptul ferestrei trec furișându-se umbre
măști ce ascund fețe cu cuțitul în gură
purtând în spate saci cu bani zornăitori

o barbă albastră umple careul negru al geamului
din care întunericul a supt orice strop de lumină
o barbă albastră care devine verde, apoi galbenă, 
apoi roz… 

tu singur și orb
naiv ca o pradă,
ca puiul de lup orfan din poiana înflorită
ce nu simte pasul viclean și încordat al râsului 
oprit și cambrat în spatele tufei de măceș
la doi pași de el,
aștepți ivirea lunei și stelelor
ca pe un prolog de nuntă și fericire

până la urmă barba aceea nu e chiar
atât de albastră
ea poate fi verde poate fi galbenă
apoi chiar roz
poate deveni albă ca sfatul 
unui bătrân înțelept
? de ce atâta neliniște peste
suflete peste fire

nu e nimic de speriat
totul e normal în această noapte
sau cel puțin așa ți se pare
sau cel puțin așa ar trebui să fie

e multă noapte afară
solstițiul îți vinde chei de la lacăte
ce păzesc cu sfințenie adevăruri nedezvelite
tu doar trebuie să încerci
să deschizi foarte bine ochii din piept
să asculți și să înțelegi potopul de șoapte
să înțelegi și să alegi calea de urmat
în rest nu ai nicio teamă
totul este sub bagheta ADN-ului ancestral
ce-ți umple CV-ul
doar suntem urmașii lui cain 

să-i mulțumești domnului pentru aceasta
și să privești atent
atent nu cu frică
la geamul deschis spre întuneric

! e multă noapte afară
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După aproape jumătate de an de relație, se aflau amândoi în garsoniera lui Dan, iar Felicia, simțind că ceva 
nu este în regulă cu el, a tot insistat să-i spună ce are. Până atunci nu discutaseră niciodată despre problemele 
lor de serviciu, situație care lui îi convenea, fiindcă dacă ea i-ar fi cerut „la paritate” să-i relateze despre așa 
ceva, el nu ar fi putut să-i satisfacă cererea din cauza domeniului în care activa. Atunci însă, după multe 
insistențe din partea ei, el i-a spus:

– Ei, am de anchetat un caz mai deosebit, cu care nu m-am mai întâlnit până acum și nu prea știu de unde 
naiba să-l apuc. 

– Ce caz? Spune-mi ce-mi poți spune, poate te pot ajuta – i-a răspuns ea. 
– Păi, până acum am avut de-a face numai cu furturi, tâlhării, violențe între bețivi sau domestice și alte 

asemenea, pe care le-am rezolvat fără probleme. Acum, pentru prima dată am de anchetat un viol. 
– Ahaaa, da, am înțeles! Ascultă-mă cu atenție! Deși sunt femeie și desigur ai putea crede pe bună dreptate 

că sunt subiectivă, niciodată să nu dai crezare absolută victimei! De ce? Fiindcă un bărbat singur nu poate viola 
o femeie decât în două cazuri: adormită cu somnifere puse în băuturi ori leșinată în urma bătăii pe care i-a 
administrat-o. 

– Cum așa? – a întrebat-o Dan foarte mirat. 
– Este așa cum ți-am spus: un bărbat singur nu poate niciodată viola o femeie aflată în stare normală, 

conștientă, decât dacă se lasă ea violată!
– Tot nu înțeleg ce vrei să-mi zici. 
– Dacă nu înțelegi, sunt dispusă să-ți demonstrez! Hai să experimentăm un viol! Uite, deși la începutul unui 

viol este de presupus că și violatorul și victima sunt îmbrăcați, eu mă dezbrac la pielea goală. Fă și tu la fel!
Felicia și Dan s-au dezbrăcat în tăcere și stăteau față în față, Dan neștiind ce să mai facă. Ea, văzând că stă 

în fața ei nemișcat ca un popândău, i-a zis:
– Acum, hai, violează-mă, uite, mă întind singură pe pat! Și reține: până a ajunge în această fază, violatorul 

trebuie să muncească, nu glumă, iar în unele cazuri nici nu poate să ajungă până aici. 
Felicia si-a încrucișat strâns picioarele iar Dan s-a așezat peste ea. Pentru că el tot ezita, neștiind ce să facă, 

ea i-a cerut imperativ:
– Hai, măi, ce naiba faci, comportă-te exact ca un violator, fii brutal cu mine, nu-ți fie teamă, eu rezist!
Atunci Dan i-a prins brațele deasupra capului și cu brațul lui stâng i le-a imobilizat în această poziție. Deși 

Felicia putea foarte ușor să-și desprindă din strânsoare un braț, n-a făcut-o, vrând să vadă ce va face el în 
continuare. Dan și-a strecurat cu destul efort mâna dreaptă între picioarele ei încrucișate încercând să i le 
desfacă. N-a reușit, deși a încercat de mai multe ori. Atunci, Felicia, plictisindu-se de încercările alea ale lui 
nereușite, și-a smuls brusc brațul drept din strânsoarea brațului stâng al lui și, apucându-l rapid de același braț, 
i l-a mușcat cu putere. Dan, țipând de durere, a sărit ca ars de pe ea strigându-i:

– Ești nebună? Uite ce mi-ai făcut, m-ai mușcat de mi-a dat sângele!
– Eu n-am făcut decât să mă apăr de tine, violator prostuț ce ești! Și încă n-am făcut-o exact ca o femeie aflată 

realmente într-o astfel de situație și care nu vrea cu adevărat să fie violată. 
Dan a înghițit în sec neștiind ce să mai spună. Felicia, văzându-l total descumpănit, a mers mai departe: 
 – Ei, și acum să presupunem că tu, violatorule, fiind un bărbat foarte puternic, ai reușit să-mi desfaci totuși 

picioarele. Uite, mi le desfac singură. Ei, ia încearcă să mă violezi și acum, o fi mai ușor crezi, nu?
Dan, sigur de reușită, s-a repezit asupra ei… Dar, ce să vezi, nu reușea cu nici un chip să-și introducă penisul 

în vaginul ei, fiindcă se tot mișca, nu foarte mult, doar atât cât să-l facă pe el să rateze. În plus, cu degetele a 
constatat că mușchii ei vaginali erau foarte strânși, de parcă ar fi fost virgină. 

– Și, reține – i-a spus Felicia – în tot acest timp, victima crezi că va sta de pomană? Nu, măi, te va zgâria pe 
față, îți va scoate ochii, îți va da capete în gură, te va mușca. În aceste condiții vei mai avea chef de viol? 

– Pe naiba, nu, desigur!… Și, ia mai lasă-mă în pace cu demonstrația ta, chiar crezi că tu le știi pe toate și de 
aici aerele tale de superioritate pe care ai impresia că eu nu ți le observ? – i-a mai zis după câteva clipe Dan 
rănit în orgoliul propriu și devenind brusc nervos. 

Marian PÃTRAªCU

Un viol experimental



Atunci Felicia a schimbat și ea îndată foaia, cum se spune, și dând dovadă cel puțin de cinism, dacă nu chiar 
de cruzime, i-a spus cu ironie și în același timp cu o asprime de care nu o credea în stare:

– Ce-i tovarășe procuror, la facultatea aia de drept, pe care ai absolvit-o magna cum laude, așa cum mi-ai tot 
dat de înțeles, nu vi s-a făcut o astfel de demonstrație ca să știți și voi, viitori vajnici apărători ai legii, cum să 
abordați un caz de viol? Se pare că nu, din moment ce singur ai spus că nu te-ai mai întâlnit cu un astfel de caz. 
Eu dacă eram în locul tău aș fi cerut cu insistență să mi se arate practic ce înseamnă un viol! Și, apropo de 
absolvirea cu brio a facultății: dacă eu am să-ți arăt foaia mea matricolă, o să cazi pe spate! De ce? Fiindcă 
acolo nu există alte note în afară de 10! Da, măi băiete, să știi și tu: am absolvit facultatea cu 10, puteam să 
rămân asistentă acolo sau să iau repartiție la un liceu renumit din București, am preferat însă orașul natal, 
pentru a fi lângă părinții mei și a trăi așa cum am fost obișnuită de când am deschis ochii pe lume, adică la un 
standard superior, inaccesibil multor muritori de rând. Și când spun standard superior nu mă refer la ghiolbănia 
de neam prost în care-și duc existența nomenclaturiștii inculți și din topor, sau unii țărănoi care au reușit și ei să 
facă o facultate și au dat de bani prin diverse mișmașuri la care s-au pretat, dar apucăturile de țărănoi le-au 
rămas. Fac prinsoare pe orice, că, cel puțin la început, erai și tu convins, ca mai toți masculii români, că sunt o 
blondă proastă, ușor de dus în pat. De altfel, m-am convins demult că cei mai mulți dintre voi sunteți de un 
misoginism absolut grețos, considerând femeia bună doar în două locuri: la pat și în bucătărie! Mai mult, unii 
dintre voi considerați că uneori nici acolo nu este bună! Sunteți atât de orbiți de orgoliul vostru masculin, încât 
nu vă vine să credeți că unele femei vă pot fi superioare din toate punctele de vedere, și deveniți și mai frustrați 
atunci când e vorba de blonde, tot eșafodajul vostru conceptual despre noi prăbușindu-se ca un castel de nisip 
luat de cel mai neînsemnat val de apă. 

După câteva clipe de la acest perdaf, care l-a lăsat pe Dan fără cuvinte, Felicia a țâșnit în picioare de pe 
marginea patului și a început să se îmbrace cu o repeziciune uimitoare spunându-i nervoasă:

– Știi ce? Acum nu mai am deloc chef să fac sex cu tine! – și a plecat îndată fără a-și lua rămas bun și fără a 
mai stabili de comun acord următoarea întâlnire, așa cum făceau de obicei. 

Dan a rămas multă vreme năucit, așa cum era – gol-pușcă, pe marginea patului… Primul gând coerent care i-
a apărut în minte după multă vreme în care acolo îi fusese un vălmășag fără nicio logică, a fost: „Ce-o fi vrut să 
spună oare prin sintagma masculii români?… Și de ce-o fi zis oare să fac sex în loc de să fac dragoste? Să fi 
fost eu pentru ea până acum doar o jucărie sexuală, în timp ce eu o iubesc la nebunie?”. Apoi, a realizat cu 
groază că nu stabilise cu ea următoarea întâlnire și o bănuială și mai îngrozitoare îi încolți în minte: „Dacă asta 
a fost ultima întâlnire cu ea? Dacă nu va mai vrea să ne vedem?”. Cum între timp începuse a-i cunoaște 
hotărârea și tăria de caracter, la Felicia era posibil orice! „Dar nu înțeleg totuși – ce i-am făcut?” – a continuat el 
tot în gând… 

Seara și noaptea următoare au fost un coșmar pentru tânărul procuror, îl îngrozea gândul că o va pierde 
definitiv pe Felicia. O iubea sincer și spera ca, într-o bună zi, s-o facă să renunțe la interdicția ei de a fi cerută de 
soție. Avea numărul ei de acasă, obținut greu, cu multe insistențe din partea lui și cu condiția de a suna acolo 
doar în caz de extremă urgență, în principal să o anunțe că nu poate veni la întâlnire din cauza vreunei 
probleme apărute, în special la serviciu, și să stabilească alta. De altfel, Felicia nu-l invitase niciodată la ea 
acasă, darămite să-i mai facă și cunoștință cu părinții ei. Nu-i vorbă, aceștia, tatăl – chirurg și mama – neurolog, 
erau arhicunoscuți și respectați în urbe prin prisma profesiei lor, practicată cu înaltă competență și 
profesionalism recunoscut. Evident, el nu avea telefon, trebuia să folosească unul public, erau la tot pasul, se 
putea suna cu fise de 25 de bani, dar până atunci n-o făcuse niciodată fiindcă ea era foarte punctuală la 
întâlniri, întotdeauna îl aștepta, nereproșându-i asta câtă vreme el venea până la ora convenită. O singură dată 
el a întârziat mai puțin de cinci minute și ea plecase în secunda următoare orei stabilite, a trebuit să alerge după 
ea ca s-o prindă din urmă; atunci ea i-a spus pe un ton tăios, aruncându-i o privire încruntată, care aproape că i-
a înghețat sângele în vene:

– Dacă încă o dată se mai întâmplă să întârzii, nu mai am ce discuta cu tine, ai înțeles? 
Câteva zile s-a tot frământat: să sune sau să nu sune? În fine, într-o seară și-a luat inima-n dinți și a sunat. A 

avut norocul să răspundă ea, Felicia:
– Credeam că n-ai să mă suni niciodată, prostuțule!
Lui Dan i-a venit inima la loc și aproape strigând de bucurie i-a zis:
– Păi, eu credeam că tu ești cea care nu vrei să ne mai vedem!
– Te rog să mă ierți pentru ce ți-am făcut, n-ar fi trebuit să fiu atât de dură cu tine, pur și simplu ai reușit să mă 

scoți din sărite supărându-te ca văcarul pe sat, când eu vrusesem doar să te învăț de bine! Haide să trecem 
peste asta, da?

Și așa relația lor s-a reluat cu și mai intensă pasiune ca până atunci… 
Interesant este că violul acela experimental, din cauza căruia Dan și Felicia erau cât pe ce să se despartă, l-a 

ajutat pe tânărul procuror să rezolve cu succes primul său caz de viol, sau mai degrabă „viol”, și veți vedea de 
ce. 

O femeie în jur de treizeci de ani dintr-un sat din nordul județului s-a prezentat cu ceva timp în urmă la postul 
de miliție din comună pentru a denunța un viol al cărei victimă susținea că fusese. 



– Domn' șăf, am fost violată!
– Aoleu! Și când s-a întâmplat asta?
– Alaltăieri. 
– Și de ce n-ai venit imediat la mine să reclami violul?
– Păi, ierea deja sară șî a doua zî a trebuit să merg cu bărbatu-mieu că avea tura liberă, știți că e ceferist, face 

naveta, la polog, mi-erea că plouă și ni se strică iarba pe care o cosâse iel cu o zî înăinte. Am ven't az' că ie 
sărbătoare șî nu să lucră. 

– Povestește-mi în amănunt cum s-a întâmplat totul!
– Păi, să vedeț' cum a fost… După prânzu' ăl mare l-am văs't pă Gică Honț că vine acas' cu coasa pă umăr, 

crez că trebuia să să ducă la servici, e ceferist ca șî bărbatu-mieu, care atuncea ierea de zî, șî l-am rugat să vie 
să-m' taie un cocoș. 

– Asta nu-i este porecla? E vorba cumva de Gheorghe Mocanu?
– Da, domn' șăf, așa ie, îi zâce Honț după poreclă, Gheorghe Mocanu îl cheamă după nume. 
– Așa, și? Zi mai departe!
– Gică a ven't, am mers în curte, mi-a tăiat cocoșu' la care nu-i măi dădusem de dimineață drumu' din 

coteț șî după aia a ven't pă la spatele mieu, mi-a pus palma la gură ca să nu măi poci țâpa, m-a târât în 
grajdi șî m-a violat în iesle pă ogrinj'. 

– Păi, nu te-ai zbătut și tu, n-ai putut țipa chiar deloc?
– Ba da, domn' șăf, m-am zbătut, am șî țâpat la un momen-dat, da' știți doar că Gică Honț e o namilă de om, 

ieream șî în în fundu' curțî, după casă, departe de drum, n-avea cin' să mă auză…, ce măi, n-am avut nicio 
șansă, m-a violat nenorocitu'!

– Bărbatului tău i-ai spus că te-a violat?
– Nu, vai de mine, cum să-i fi spus așa ceva, m-ar fi omărât în bătaie șî s-ar fi dus șî la Gică să-l omoare!
– Ți-a rupt hainele de pe tine, chiloții? Astea pot constitui probe. 
– Ce chiloț' să măi port pă căldura asta, domn' șăf? Iar hainele nu mi le-a rupt, aveam pă mine doar o fustă șî o 

bluză, după ce m-a trântit în iesle, mi-a ridicat fusta șî m-a violat. 
– Dar vreun martor ai, cineva care să-l fi văzut că ai intrat în curte cu el, ori când a ieșit el din curte, după viol. 
– Nu știu să mă fi văst cineva du pă drum cân' am intrat cu iel în curte, da' cân' a ieșât am văzut că trecea pă 

drum la vale lea Safta lu' Ciupitu, adică Pioariu după nume, trebe să-l fi văst că ierea să dea piste iea din fugă 
cân' a traversat drumu'. 

– Da, am înțeles! Acum, uite-aici hârtie și pix, scrie tot ce mi-ai spus mie până acum. 
Pentru că femeia se tot moșmondea după ce șeful de post i-a dictat începutul-standard al plângerii, acesta i-a 

zis:
– Uite, îți dictez eu ce să scrii, am cam reținut tot ce mi-ai spus, tu doar să-mi spui dacă este adevărat înainte 

de a scrie ce-ți spun. 
Șeful postului de miliție venise în comuna aceea de vreo trei ani, era de prin județul Dâmbovița și avea sub 

comandă trei subalterni și ei de prin alte părți ale țării, nu localnici, căci pe atunci asta era regula: să nu fie 
localnici, pentru ca munca lor să nu fie cumva afectată de subiectivism ori chiar de cine știe ce interese 
personale; plus că periodic erau mutați, pe rând, prin alte părți ale țării. Își cunoștea bine meseria, fiind și 
student la drept, în anul doi, la fără frecvență. Începuse să-i cunoască destul de bine pe localnici, cel mai bine 
pe cei din satul reședință de comună, din care era și femeia aceea. 

După ce femeia a terminat de scris plângerea adresată lui, i-a zis:
– Acum du-te și așteaptă pe hol până te-oi chema eu. 
Șeful de post a chemat apoi la el în birou pe unul dintre subordonați, singurul de altfel care rămăsese la post, 

ceilalți fiind plecați pe teren. Când acesta a intrat în birou, fiindcă mai zăbovise puțin în biroul cel mare, șeful lui 
tocmai vorbea la telefon și i-a făcut semn să ia loc. 

– Alo, centrala? Dați-mi vă rog legătura la dispensar… Alo, bună ziua! Sunt șeful postului de miliție. 
Domnișoara doctor, vezi că-ți trimit cu un subaltern o femeie care susține că a fost violată, te rog s-o dezbraci la 
piele și s-o consulți în amănunt să vezi dacă prezintă zgârieturi, echimoze și alte semne de violență fizică. 

– Bună ziua! Dar, tovarășe plutonier major, eu nu sunt medic legist și am și mulți pacienți care așteaptă să-i 
consult, or să facă scandal – i-a replicat doctorița. 

– Știu că nu ești medic legist și nu-ți cer nicio hârtie oficială, vreau doar s-o consulți după care să mă suni și 
să-mi spui ce-ai constatat. Eu o să-i spun că am trimis-o la dispensar că poate are nevoie de ajutor de 
specialitate, fă-i și tu o rețetă cu ceva banal, dacă într-adevăr nu are nimic. Iar pacienților care așteaptă să-i 
consulți spune-le că e o urgență. De altfel, nu cred c-o să-ți facă probleme văzând că e adusă acolo de către un 
om al legii. 

– Am înțeles! Vă sun imediat după ce o consult. 
Șeful de post a pus receptorul în furcă și i-a spus celui pe care tocmai îl numise măgulitor „un om al legii”:
– Ai auzit ce-am vorbit cu doctorița, da?
– Da, să trăiți!
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– O iei pe femeie și o duci la dispensar, după care te duci la ea acasă și îi ceri să-ți arate locul și cum a avut loc 
violul. De fapt, tu trebuie să fii atent la un singur amănunt: dacă pe tocătorul de lemne din curte există urme de 
sânge, fiindcă ea susține că a fost violată de un vecin pe care-l chemase să-i taie un cocoș. 

Apoi, șeful de post a sos un formular de trimitere la spitalul județean, pentru medicina legală, pe care l-a 
completat meticulos, trăgând cu ochiul din când în când la reclamația femeii, după care i-a spus subalternului:

– Acum cheam-o înăuntru și stai și tu aici. 
După ce femeia a revenit în biroul șefului de post, acesta i-a spus:
– Uite, îți dau trimiterea asta la spitalul județean, ca să fii consultată de medicul legist. Să te duci neapărat 

acolo mâine, pleci cu trenul de patru și jumătate. Acum, te duci cu tovarășul milițian aici de față la dispensar, să 
fii consultată, poate ai nevoie de vreun tratament. Apoi, tot cu dumnealui te duci acasă și-i arăți la fața locului 
cum ai fost violată. Ai înțeles?

Atât dispensarul cât și casa femeii erau destul de aproape de postul de miliție care funcționa în clădirea 
masivă, cu două etaje, a primăriei, așa că subalternul șefului de post s-a întors destul de repede și i-a dat 
raportul:

– Să trăiți! Cercetarea la fața locului a indicat faptul că tocătorul pe care zice femeia că violatorul i-a tăiat 
cocoșul nu prezintă nicio urmă de sânge!

Între timp, șeful de post fusese deja sunat de doctorița de la dispensarul comunal care i-a spus că femeia nu 
prezenta nicio urmă de agresiune fizică și nici un simptom dureros la palpare. În aceeași zi, șeful de post l-a 
trimis pe același „om al legii” la Gheorghe Mocanu și Safta Pioariu cu câte o citație de prezentare în cel mai 
scurt timp la postul de miliție. Bâtrâna Safta s-a prezentat a doua zi iar Gică Honț – în ziua următoare. 

– Da, maică, l-am văst pă Gică Honț ișând din curtea Lenii lu' Bort, chiar cân' zâci tălică, ierea să mă dea 
grămadă, afurisitul, avea hain'le cam dehulate pă iel. Da, de ce mă-ntrebi tălică asta?

Atunci șeful de post i-a spus bătrânei că femeia îl acuzase pe Gică Honț că o violase. 
– Fugi d-acii, maică, eu nu crez nici în ruptu' capuli așa ceva! Păi, aia ie cam rea de muscă, de, dacă bărbat-so 

nu prea-i dă ce-i trebe! 
– Mamă Saftă, ai putea matale să-mi scrii o declarație în care să scrii tot ce mi-ai spus mie acum? – a întrebat-

o șeful de post. 
– Cu dragă inimă ț-aș da-o, maică, fir-ar iea a bengî de curvă, da' nu știu să scriu, cân' să-ncep șî ieu școala a-

nceput războiu'; dup-aia tata nu m-a măi lăsat să mă duc, aveam vite, aveam oi, pământ de lucrat… 
Când Gică Honț s-a prezentat la postul de miliție și a auzit de ce era acuzat, a sărit în sus ca ars:
– Cum? Așa a zâs? C-am violat-o? Păi, o omor, fir-ar iea a draculi de haimana să fie!
– Gică, fii atent cum vorbești, pentru amenințare cu moartea te pot și aresta! – l-a avertizat șeful de post. 
– Domn' șăf, să mă trăznească Dumnezău dacă a fost așa ceva, ea a tras de mine șî, de, om sânt șî ieu, mi-a 

ven't șî mie chef s-o arz, că ș-a ridicat rochia în cap, nici n-avea chiloț' pă iea!
– Ea zice că te-a chemat să-i tai un cocoș și după aceea i-ai pus mâna la gură pe la spate, ai imobilizat-o și ai 

târât-o în grajd unde ai violat-o după ce ai trântit-o în iesle. 
– Da' n-a fost deloc așa! Domn' șăf, uitaț' cum s-au petrecut lucrur'le. Coborâsem di la coasă din Pleașă, 

trebuia să plec la servici, intram sara în tura de noapte. Iea, cum m-a văst că intru pă poartă, a șî ven't glonț la 
mine că să mă duc să-i tai un cocoș, că bărbatu-so nu ierea acas”, plecase de dimieață la servici, știți doară, ie 
șî iel ceferist ca șî mine. M-am dus la iea în curte, da' nici pomeneală de tăiatu' vrunui cocoș, iea avea chef de 
scărmăneală. Eu, na, ce ierea să fac, punețî-vă în locu' mieu, am încercat eu să nu-i caz în plasă, zâcându-i că 
n-am timp de așa ceva, că trebe să mă pregătesc să plec la servici, da' iea îș' pusese fusta-n cap șî tot trăgea de 
mine, că nu șî nu, hai, hai, că n-o știe nimenea… Cu greu am măi scăpat de nebună, trebuia să plec la gară, 
pierdeam trenu”, șî dumnevoastră știț' doară că la cefere ie ca la armată – ai lipsât o dată, zbori din servici!

– Ea zice că are și un martor. 
– Ei nu că asta-i culmea! Ce naiba, domn' șăf, păi, or'cât de înfierbântat aș fi, n-aș putea călări o muiere dacă 

stă cineva lângă mine!
– Păi, nu așa, cică te-ar fi văzut cineva când ai ieșit de la ea din curte. 
– Aaa, da, pă drum, cân' să-l trec la mine acas”, ierea să dau piste lea Safta lu' Ciupitu, noroc că am prins-o, că 

ierea cât p-aici s-o dau grămadă, mi-am cerut iertare ș-am plecat iute, trebuia, cum am zâs, să mă spăl, să mă 
schimb în uniformă șî să fug la gară ca să nu pierz trenu'. Ieu crez că m-a reclamat tomnai fiincă mă văzuse lea 
Safta cu hain'le cam dehulate pă mine, recunosc, v-am zâs doară că mă grăbeam tare, șî ce ș-o fi zâs proasta: 
„Să vez' că lea Safta îi spune lu' bărbau-meu ș-am dat de dracu! Ia, să mă duc eu măi bine să-l reclam că m-a 
violat!”. Domn' șăf, ieu poci să jur că asta a fost în capu' iei!

– Bine, dă o declarație în care să scrii tot ce mi-ai spus mie și poți pleca. 
După alte două zile de la audierea lui Gică Honț, șeful de post a primit prin poștă și certificatul medico-legal 

semnat și parafat, unde se spunea că nu s-au constat leziuni provocate de vreo agresiune fizică asupra numitei 
Elena Sprânceană și că nu i s-au recoltat probe biologice, deoarece analizele ar fi fost irelevante după atâtea 
zile de la producerea presupusului viol. 
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În fine, șeful de post a înaintat procuraturii dosarul cu toate hârtiile obținute, plus un raport din partea lui, în 
care a relatat sintetic doar faptele, nepronunțându-se cu un verdict personal asupra lor. Și astfel acel dosar i-a 
fost repartizat spre soluționare tânărului procuror Dan Bădescu… 

Acesta, până la „lecția” cu violul experimental „servită” de Felicia, ezita să facă un prim pas în anchetă, fiindcă 
nu întrevăzuse încă nicio soluție viabilă, deși studiase atent dosarul de mai multe ori, de fiecare dată 
minunându-se însă de iscusința cu care șeful de post îl întocmise. De data asta însă, a luat hotărârea de a cita 
la audieri doar părțile, presupusa victimă și presupusul violator. A emis citații corespunzătoare, având grijă ca 
în cazul numitului Gheorghe Mocanu să pună la alegerea acestuia două date consecutive de prezentare, dar la 
aceeași oră – 9:00, deoarece era ceferist iar programul lui de muncă era 12 cu 24. După audierea lor le-a cerut 
să dea aceleași declarații în scris. A avut surpriza să constate că în timp ce declarația lui Gheorghe Mocanu 
corespundea cu aceea dată în fața șefului de post, între declarațiile numitei Elena Sprânceană existau 
numeroase inadvertențe. În plus, la audieri, a fost foarte atent la felul în care se manifestau „protagoniștii”: ea – 
nervoasă, bâlbâindu-se și revenind de numeroase ori asupra a ceea ce tocmai spusese, el – calm și sigur pe 
sine. Soluția finală dată de el a fost clasarea dosarului cu motivarea că plângerea era neîntemeiată; în plus, 
femeii i-a dat o usturătoare amendă penală pentru acuzație nefondată și fals în declarații!

Așa cum am precizat la început, relația dintre procurorul Dan Bădescu și profesoara de engleză Felicia 
Ionescu s-a întrerupt brusc după aproape un an și jumătate… 

Ca niciodată, ultima întâlnire dintre cei doi a fost și cea mai lungă: două zile pline, petrecute închiși în 
garsoniera procurorului, ceea ce nu se mai întâmplase până atunci. Firește, Dan era încântat iar în suflet i-a 
încolțit speranța că ea va renunța, în sfârșit, la interdicția pe care i-o impusese la începutul relației lor – aceea 
de a nu o cere niciodată în căsătorie. 

Când, luni dimineața Felicia se pregătea să plece, Dan a vrut să știe când se vor mai vedea. 
– Știi, Dane, am să profit de restul de vacanță și vreo zece zile sau două săptămâni plec într-un turneu de 

vizite la niște rude în Timișoara, Arad, Oradea și Cluj. Te rog să mă suni peste două săptămâni și stabilim atunci, 
da?

Cele două săptămâni i s-au părut doi ani lui Dan… În cea de-a cincisprezecea zi, spre seară, a sunat la 
familia doctorilor Ionescu. N-a răspuns nimeni. În seara următoarei zile, la fel – nimeni nu ridica receptorul din 
furcă… În zilele care au urmat, Dan a început să sune din ce în ce mai des pe zi ce trecea… Abia după vreo cinci 
săptămâni, a auzit cum era ridicat receptorul din furca telefonului iar o voce feminină a zis: 

– Alo?
– Alo! Bună seara, stimată doamnă! 
– Bună seara, domnule! Cine sunteți și ce doriți?
– Numele meu este Dan Bădescu și aș dori să vorbesc cu domnișoara Felicia, dacă sunteți amabilă, chemați-

o vă rog la telefon, sunt prietenul ei. 
– Felicia și mai cum? – l-a întrebat doamna care-i răspunsese și de care el era convins că era mama Feliciei, 

iar un fior de gheață l-a și străbătut pe șira spinării, temându-se de ce era mai rău. 
– Felicia Ionescu!
– Regret că vă dezamăgesc, domnule, dar familia Ionescu nu mai locuiește la această adresă, au emigrat în 

Israel. Au plecat legal, nu știați că sunt evrei?
În acel moment, Dan a scăpat din mână receptorul care a și început a se mișca într-o parte și alta, lovindu-se 

cu zgomote seci de zidul gangului de care era prins telefonul public, timp în care în el s-au auzit câteva „alo”-uri 
rostite mai tare de la capătul firului, urmate de zgomotul de închidere. După aceea s-a așezat o tăcere 
mormântală, tânărul procuror a rămas împietrit câteva minute bune în fața telefonului, cu brațele sprijinite de 
zid și capul – de telefon, privind pierdut în jos și nevenindu-i să creadă ceea ce tocmai auzise… Niciun trecător 
n-a îndrăznit să-l deranjeze în tot acest timp, deși unii dintre ei chiar aveau nevoie de telefonul acela amplasat 
sub blocul arcuit din centrul orașului, gangul făcând legătura între strada V. I. Lenin și piața centrală, ieșirea din 
el fiind chiar în fața halei-monument istoric, loc în care era un permanent aflux de oameni; absolut toți, 
văzându-l în acea poziție și nemișcat, erau convinși că bietul băiat tocmai primise o veste tare proastă, poate 
că tocmai aflase că-i murise cineva apropiat, unul dintre părinți chiar, cine știe… 

Mult timp după aceea gândul că n-o va mai vedea niciodată pe Felicia îl exaspera, îl îmbolnăvea chiar. 
Treptat însă, un alt gând începuse a-și face loc în mintea lui: gândul că a fost trădat, că a fost mințit și într-un 
final – gândul că el nu a fost pentru Felicia decât un capriciu, un obiect sexual, nimic mai mult. Ei, tocmai acest 
ultim gând a însemnat și „vindecarea” lui de Felicia, „medicamentul” care a făcut-o posibilă fiind chiar ura 
pentru ea. N-avea să știe însă niciodată că ea a suferit cu mult mai mult decât el, de nenumărate ori a fost pe 
punctul de a-și părăsi părinții și a se întoarce în România la cel care a rămas pentru totdeauna iubirea vieții ei… 



Logos
Liviu PENDEFUNDA

Alchimie în Logos
Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era. 

George Bacovia, Umbra

Omul aparţine spaţiilor infinite şi lumilor veşnice. Singurul care poate hotărî să se metamorfozeze într'o piatră 
filosofală, în lumină sau în întuneric, în bine ori rău, este el, îndeplinind în aceeaşi măsură misiunea hărăzită de 
Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în armonie sau disarmonie e o enclavă înlăuntrul graţiei divine. Amintind 
factorii care l-ar putea împiedeca sau limita să se realizeze (arealul nativ al educaţiei, ereditatea, pasiunile, 
temperamentul, viciile timpului…), nu pot să admit decât superioritatea omului asupra acestei lumi. Un fiu al lui 
Dumnezeu nu poate fi decât preot sau rege totodată, rege peste lumea materială, vizibilă şi preot în relaţie cu 
cea spirituală. A te cunoaşte pe tine însuţi înseamnă a realiza tocmai această bibliotecă pe care o parcurgi în 
lectură fiindu'i concomitent şi autor. Ca reflecţie şi reprezentare divină, esenţa noastră se individualizează 
precum o notă, o literă, o imagine a marelui sacru poem. Dar tocmai de aceea fiecare dintre noi, primind harul 
Duhului Sfânt, avem lungimi de undă diferite în reflectarea şi refractarea luminii în athanor şi prin diamantul 
sufletului. Cu cât cunoaşterea este însoţită mai mult de înţelepciune, omul devine mai profund, mai spiritual, 
diferindu'l de ceilalţi. 

Trăind izolat, neputând comunica prea mult cu oamenii, stau adesea cu mine însumi, fac muzică şi când 
găsesc ceva interesant iau note pentru a mi le citi mai târziu. Nu'i vina mea dacă aceste simple notiţe sunt în 
formă de versuri şi câteodată par vaiete – spunea Bacovia, răspunzând interviului luat de I. Valerian. Am recitit 
gândurile exprimate de poet în însemnări, proze, versuri, cum şi cele despre el şi opera sa. Să fi fost omul-poet 
un însingurat, poetul-om un refulat? A fost el un bolnav incapabil să înţeleagă ce se întâmplă cu lumea pe care 
o percepea în gând? Am încercat să'l apropii de Lautréamont prin viziuni freudiene, chiar dacă el se asemuia cu 
Poe sau Verlaine. Am încercat să descriu nu o boală, ci tipul anormal în care s'ar încadra comportamentul liric al 
poetului. Armonie şi disarmonie în acelaşi om, pornind de la premisa că Bacovia, el însuşi a fost o oglindă 
cosmică, iar prin intermediul celulelor sale mnemo-cognitive (reţeaua centrencefalică implicată în cel de-al 

1)treilea arc reflex – noetic) în centrul lumilor, al creaţiei, al geniului uman.  
Simbolismul era un curent literar apărut în Franta, in ultimii ani ai veacului al XlX-lea şi extins apoi în alte 

literaturi, inclusiv in literatura română. Dar romantismul nu se hrăneşte din aceleaşi surse? Eminescu nu se 
îndepărtează de acest model, utilizând simbolurile cu funcţie sugestivă bogată, cultivând sugestia cu ajutorul 
căreia sunt scoase la iveală stări sufleteşti vagi, fluide, confuze (melancolie, plictiseală, spaimă, disperare etc), 
relevând corespondenţele tainice ale afinităţilor care se stabilesc între obiecte şi oameni, natură şi sentimente, 
cultivând elementul muzical, sonorităţile verbale, repetiţa şi refrenul. Aş dori să reproduc un poem excepţional 
care nu dezice filiaţia prezentată. Îţi aduci aminte ziua când ţi-am spus ca eşti frumoasă, / Când cu buzele de 
sânge şi cu ochii sclipitori / Printre arborii de toamnă te opreai încet, sfioasă, / Lasând gândul spre amorul 
înţeles de-atâtea ori?… // Aşteptai să fiu poetul îndrăzneţ ca niciodată / Ca s-auzi ecoul rece-al unor calde 
sărutări / Te duceai mereu nainte înspre-o umbră-ntunecată / Ca o pală rătăcire coborând din alte zări. // Ah, mi-
ai spus atât de simplu ca ţi-i sete de iubire / Neascultând decât şoptirea singuraticei păduri, / Îţi opreai cu mâna 
sânul şi zâmbea a ta privire, / Chinul depărtării noastre neputând să-l mai înduri. // – Ha, ha, ha, rîdea ecoul, de 
râdeam de-a ta plăcere, / Între om şi-ntre femeie mi-ai spus ura din trecut, / Te-am lăsat să-nşiri povestea cu 
dureri şi cu mistere / Pentru mine, ca oricărui trecător necunoscut. // Îţi aduci aminte ziua când ţi-am spus ca eşti 
frumoasă, / Când, în şoaptele pădurii, poate ca te-am sărutat / Ascultând ecoul rece, înspre toamna friguroasă / 
Ce-aducea-ntâlnirii noastre un adio-ndepărtat? (Poveste). 

1) Introspecţie mnemoclastică în oglindă, Dogmă sau Libertatea gândirii, Junimea 2007
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Sufletul bacovian nu reflectă, ci refractă cosmosul precum zi de zi o fac frunzele, pietrele, apa, metalul, dar 
mai ales omul în modul cel mai conştient, doar că surprinde fenomenele şi le redă fără a le mai explica. Citiţi 
vers după vers. Iniţierea vine citind. Ele descriu un peisaj vizual, sonor, olfactiv, gustativ, tactil prin intermediul 
cuvintelor. În plus percepeţi şi acel ceva simţit fără cuvinte. Este harul care coboară prin arcurile reflexe celeste 
spre acest medium a cărui iniţiere nu poate fi încadrată în rosicrucianismul modern, ci în cel ancestral preluat 
de cărturarii evului mediu. Ne trezim adesea în grădinile lui Rosenkreutz, printre etapele, porţile şi treptele 
evolutive spre nunta alchimică, cea pe care o desăvârşeşte dincolo de Hamlet în Romeo şi Julieta, marele 
învăţat Shakespeare. Crengi subţiri cu flori albe… / Spre mai sus/ Mă ridica din/ erori/ Ideealuri ce-au apus… / 
Cu flori roze crengi/ subţiri… / Isus!/ Flori pe zări, în iarbă flori… / Spre mai sus/ Am trăit/ de mii de ori… / E destul 
că tu te-ai dus… / Flori pe zări, în iarba/ flori… / Isus!// Să dorm… / Să dorm, din ce în ce murind/ Deşi oriunde e/ 
o reînviere… / Iată, sunt goale/ Dumbrăvile sacre – Poetul a plecat. / şi/ dacă tu mai cauţi, / Păşind prin tăinuitul 
izvor, / Pe mine nu mă vezi// – Poetul a plecat… / Să dorm… / Să dorm, din ce in ce murind/ Deşi, / oriunde, e o 
reînviere… (Imn)

Mă voi opri, rând pe rând la instrumentele magistrului aflat în peştera lui Paracelsus şi voi pătrunde între 
arcane pentru a descifra operaţiunile desăvârşirii spirituale, trecerii plumbului în aur. 

Timpul etern (în care totul este sub stăpânirea unei legi cosmice, chiar militară). Acest element este 
primordial, precedent cosmosului cunoscut şi Genezei – O zi fără anotimp şi ordine militară (Armura). George 
Bacovia ne aminteşte că A fost odată… va fi odată… / Nu spune zarea, dar spune omul -/Numai acuma e 
niciodată… /Adânc, prezentul, închide tomul… //Mă duc, tot acolo, în marea clădire, /E ora, de la care rămân 
închis –(Belşug). Cel care a fost iniţiat nu'şi poate părăsi cunoaşterea chiar dacă pătrunde, după creaţie în 
lumea făurită de Cuvânt. 

Spaţiul infinit (lumina în frecvenţele vizibile, ceea ce se materializează pentru fiinţele pământului în culori). 
Existenţa sinesteziei, adică perceperea simultană a unui ansamblu de sensaţii (auditive, vizuale, olfactive etc) 
reprezintă încercarea de raliere a primelor arcuri reflexe umane la datele Cuvântului iniţial dătător de 
comunicare a Luminii. Inconştientul văzut de mulţi exegeţi nu e altceva decât placa turnantă a creierului între 
arcurile reflexe telurice şi terrestre. Este cel mai evident exemplu de creaţie sub oblăduirea informaţiilor noetice 
aşezate pe matricea lirică umană. Şi pornind de la lumina albă spre cea neagră, poetul oscilează în descrieri, 
frecvenţele jonglând între sunet şi culoare. Orchestra începu cu-o indignare graţioasă. /Salonul alb visa cu 
roze albe --/Un vals de voaluri albe… /Spaţiu, infinit, de o tristeţe armonioasă… //În aurora plină de vioare, 
/Balul alb s-a resfirat pe întinsele cărări --/Cântau clare sărutări… /Larg, miniatura de vremuri viitoare… (Alb) 
sau Lunecau baletistele albe… /Tainic trezind complexul organic –/Albe, stârnind instinctul satanic, / Lunecau 
baletistele albe. (Balet). Dar curcubeul, legământ atestat de Noe între oameni şi divinitate scaldă ochii adânciţi 
în orbite ai poetului. Cu roşii fanare, galbene, verzi/Trec noaptea strigoii prin lanuri de grâu/Şi câinii în lanuri în 
noapte tot bat -/Strigoii la crâşmă în pod au intrat, /Şi podul se vede bizar luminat/De roşii fanare, galbene, 
verzi. / Strigoii, din pod, îşi iau înapoi, /Lăsate din viaţă, demult, amanete… /Aşa spune basmul ce azi l-am 
uitat/Că noaptea, la crâşmă, apar siluete/Cu roşii fanare, galbene, verzi. /Dar când despre ziuă cocoşu-a 
cântat, /Cad buzna, din pod, grămezi de strigoi, /Şi-n hău, peste lanuri, strigoii se pierd/Roşii, galbeni şi verzi. 
(Strigoii). O realitate aparentă, plină de elemente metafizice îmbină culorile şi nuanţele prin care se sublimează 
materia: Uitaţi-vă ce gol, ce ruină-n amurg -/Amurgul galben m-a-ngălbenit, şi m-apasă, /Cu geamuri galbene, 
cu lacrimi ce nu mai curg. (Scântei galbene), Un clavir îngână-ncet la un etaj, /Umbra mea stă în noroi ca un trist 
bagaj-/Stropii sar, /Ninge zoios, /La un geam, într-un pahar, /O roză galbenă se uită-n jos. (Nocturnă). Nu timpul 
pe care îl întrevede un cititor obişnuit e cel care dezleagă, ci tocmai trecerea din alambic în creuzete'n athanor îl 
încătuşează pe cărturar, pe cel care cunoaşte. Roz/ Galben/ Alb/ Verde/ Cenuşiu/ Covoare/ Peisagii din/zări:/ 
Împăratul alb, /Împăratul negru, / Bogăţii/grase/Într-un ascuns departe, /Utopii/Miragii/După 
urbane/ziduri:/Făuriri mintale. (Feude). Puţini ştiu să întrevadă povestea care se derulează în versurile 
acestea pline de neprevăzut. Pentru că cine să vadă ceea ce e ascuns chiar şi în gingăşia primăverii: Verde 
crud, verde crud… /Mugur alb, şi roz şi pur, /Te mai văd, te mai aud, /Vis de-albastru şi azur. (Note de 
primavară) sau Îngerii deasupra noastră/Vor cânta un imn divin -/Ah, ce clară noapte-albastră, -/Poezie, sau 
destin. (Noapte de vară). 

Cine să înţeleagă metamorfoza aramei, coclirea ei şi nuanţele epocii bronzului, sau griul indigo al plumbului 
ce ascunde strălucirea argintului în calea sa de metamorfozare. E pură istorie, chiar protoistorie, greu de 
descris: Amurg de toamna violet… /Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;/Străbunii trec în pâlcuri violete, 
/Oraşul tot e violet. (Amurg de toamnă violet) sau Plâns de cobe pe la geamuri se opri, / Si pe lume plumb de 
iarnã s-a lãsat;/I-auzi corbii!… /mi-am zis singur… si-am oftat;/Iar în zarea grea de plumb/Ninge gri. (Gri). 

O ultimă explozie înainte ca elixirul să fie conceput prin nigredo, ascunde culorile prin spiritul mereu alb al 
luminii de început: O cafea neagră… şi-o ploaie de gheaţă/ Când spiritul mai arde culori în odaie… (Dimineaţa), 
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Pansele negre, catifelate / Pe marmora albă s-au / veştejit, / Şi-n tainice note s-au irosit / Parfume triste, / 
îndoliate. (Ecou de serenade). Din păcate, nu toţi văd lumina. E o mare necesitate pentru univers să găsim 
calea prin întuneric şi să acceptăm că acolo trebuie căutată lumina. Poetul a străbătut acest drum: Carbonizate 
flori, noian de negru… / Sicrie negre, arse, de metal, / Veşminte funerare de mangal, / Negru profund, noian de 
negru… // Vibrau scântei de vis… noian de negru, / Carbonizat, amorul fumega – / Parfum de pene arse, şi 
ploua… / Negru, numai noian de negru. (Negru). 

Sunetele (Cuvântul primordial în frecvenţele sonore, ceea ce se materializează în muzica sferelor) apar ca o 
enclavă a muzicii sferelor, vibraţii planetare care definesc prin lungimile de undă depărtarea şi trecerea 
succesivă prin arcuri reflexe celeste spre fiinţa poetului. Cântec, deasupra cetăţii, / Imbătrânire?! / Eternităţii i-
am zis: / La/muzica asta frumoasă, / Sunt lipsuri / În sângele meu. / Îngeri, deasupra/ cetăţii, / Emotive, / Despre 
ceva mai nou?! / Telegraf, / Telefon din / sfere… / Sunt lipsuri / În sângele meu. (Idei). El chiar simte că Muzica 
sonoriza orice atom… (Largo), iar lumea când renaşte după echinocţiu vibrează de viaţă, Primăvară… / O 
pictură parfumată cu vibrări de violet. / În vitrine, versuri de un nou poet, / În oraş, suspină un vals de fanfară. 
(Nervi de primăvară), pentru ca la căderea toamnei Plângea caterinca-fanfară / Lugubru, în noapte, târziu… / 
Şi singur priveam prin ochene, / Pierdut în muzeul pustiu… (Panorama). Lumea e deci un muzeu, doar lumina 
şi vibraţia sufletului reprezintă un adevăr ce îl reprezintă pe cel care ne urmăreşte evoluţia între alpha şi omega. 

Arcurile reflexe celeste (în care iniţiatul îşi transpune în meditaţie propriile probe trecute)
Planurile complementare vizibile şi invizibile, realitatea si visul, timpul şi spţiul nedefinite tind spre etern şi 

infinit. Aici acesta pare a fi acelaşi cu increatul cosmic eminescian, în care poetul traieşte senzaţia scufundării 
în golul temporal. Omul începuse să vorbească singur… / Şi totul se mişcă în umbre trecătoare – / Un cer de 
plumb de-a pururea domnea, / Iar creierul ardea ca flacăra de soare. // Nimic. Pustiul tot mai larg părea… / Şi-n 
noaptea lui amară tăcuse orice cânt, – / Şi-nvineţit de gânduri, cu fruntea în pământ, / Omul începuse sa 
vorbească singur… (Astfel). Soarta fiinţei umane, neînţelese şi oripilate de o societate dornică să distrugă 
cunoaşterea copleşeşte până şi minunile conţinute într'un tezaur transcendent cum este Bacovia. 

*
Alchimia ca suport esoteric
În afara apei şi poate doar a unor elemente terestre – metale – celelalte constituente sau regnuri (animale, 

vegetale – cu excepţia unui crin de argint şi a trandafirilor) lipsesc din versurile magistrului. Aerul e vânt, 
parfum, fum. Copacii sunt de fapt elemente moarte, albe sau negre într'un decor al pustiului, pustiu ce nu e cel 
de nisip, ci atemporal, iar zidurile oraşului sunt doar frontiere spaţiale asemenea sicriului, mormântului din 
cimitir. Piatra nu participă la opera alchimică. E moartă. Nu e vie, cum nici oamenii, cu excepţia balerinelor nu 
sunt vii. Iar graţioasele fiinţe sunt dor şi iubire, închipuiri. Realitatea e doar una singură: cea a universului în 
care domină apa, grea precum plumbul ce generază aurul liric al poetului, trăgând peste noi creaţia divină care 
se prăbuşeşte în noroiul primordial. Poezie, poezie… / Galben, plumb, violet… / Şi strada goală… 
/Ori/aşteptări târzii, / Şi parcuri îngheţate… / Poet, şi/solitar… / Glaben, plumb, violet. / Odaia goală… / Şi 
nopţi/târzii… / Îndoiliat parfum/ Şi secular… / Pe veşnicie. … (Din urmă). Acest poem genial nu e doar o definiţie 
a Cuvântului sorbit în poesie sau un destin al alchimistului ce trece metaforic lumina prin vibraţii, treptat, întru 
transformarea materiei prime în elixir. În laboratorul său spiritual, Bacovia crează. 

Capacitatea şi puterea de a'l cunoaşte pe Dumnezeu
 sunt cele mai frumoase daruri acordate omului de Tatăl 

Ceresc. Este dovada clară a iubirii sale. 
Jakob Böhme (De tribus principiis)

Nunta alchimică
Poezia lui Bacovia concentreaza motive specifice poetului: ploaia, noaptea, singuratatea, somnul, coşmarul, 

golul, prabuşirea. Prezenţa acestor motive ca şi stările sufleteşti ale eului liric (nevroza, plictisul, angoasa, 
spaima) converg spre începutul lumii, al umanităţii, chiar prin desemnarea locuinţei construită pe apă, de către 
omul preistoric. 

Apa leagă începutul de diluviu, de sfârşit, poate chiar prin descompunerea treptată, de „sfârşitul continuu" – 
Aud materia plângând, în infinitul căruia poetul se simte singur, ca şi când ar fi ultimul om al planetei. Toamna 
sună-n geam frunze de metal, /Vânt. //În tăcerea grea, gând şi animal/Frânt. //În odaie, trist sună lemnul 



mut:/Poc. //Umbre împrejur într-un gol, tăcut, /Loc. //În van peste foi, singur, un condei/ Frec. //Lampa plânge… 
anii tăi, anii mei/Trec. //Să mă las pe pat, ochii să-i închid, /Pot. //În curând, încet va cădea în vid/Tot. //O, va fi 
cândva altfel natural, /Bis. //Toamna sună-n geam frunze de metal, / Vis. (Monosilab de toamnă)

Călinescu însuşi realizează că în Lacustră poetul se confruntă cu o „halucinaţie a unui diluviu ce izbeşte cu 
valuri de apă pe cel adormit". E cel din căruţa celestă, din sarcofagul ce regenerează, e naşterea din propia 
cenuşă a păsării Phoenix. Întoarcerea la non-spaţiul existenţial ca o rotire exasperantă a aceluiaşi tablou îl 
împing pe creator dincolo de limitele timpului concret… Şi voi lua din cer / Ceea ce nu mai găsesc/Prin stele, 
/De când rătăcesc. //Această gândire mai vreau/Din câte-am dorit -/Sau cerul e rece/La infinit… (Vreodată). 
Atunci unde e nunta? E o oscilaţie profund rosicruciană între realitate şi vis, între reuşită, izbăvire şi dezastrul 
apocaliptic. In amurguri roşii, nupţiale, /Stau pale şi nu se mai mărită. //… Din treacăt, tuturor, în perdele, /Le 
pun cate-o roză de sânge. (Amurg de vară). Totuşi acţiunea se dsfăşoară în grădina iniţiatică, chiar dacă 
întreaga operă nu depăşeşte crearea argintului, în această etapă, poetul recunoaşte şi aurul alături de semnul 
însângerat al neantului. Havuzul din dosul palatului mort/ Mai aruncă, mai plouă, mai plânge-/Şi stropii căzând, 
în amurg, iau culori:/De sineală, de aur, de sânge. (Amurg antic)

Dimineaţa până şi stelele trec prin culoarea cosmică primordială, cea care se învecinerază cu chaosul, cu 
întunericul care n'a cuprins şi nu poate cuprinde Lumina: Aurora violetă/ Plouă rouă de culori -/Venus, plină de 
fiori, Pare-o vie violetă. Ci totul se desfăşoară sub bătăile (nu ale lunii ca la Blaga) ci ale trandafirului sângerând 
în geamul violet al iubitei (Matinală). Şi totuşi luna are puterea de îmbina regnurile, strălucind în spaţii 
nemaiîntâlnite, nu prin aemuirea cu trandafirul, nu prin culoare, nu prin sensaţii afective, ci calea şi cheia spre 
nunta alchimică. Crinul regal şi moneda care trebuie predată ca semn de recunoaştere la poarta palatului 
rămân garanţia unei străvechi moşteniri: Rămâne luna roza de argint, /Azi nu-i vreme de alint, /De vei 
veni/Când n-o să vin, /Pe banca veche vei găsi/Un crin/Şi o monedă de argint. (Romanţa)

Am devenit foarte atent la un poem în care se concretizează memoria transcendentală emanată de versurile 
lui Bacovia. Este de fapt o amintire, o mărturisire şi o profeţie. Nu doresc să comentez mai mult, cei iniţiaţi ştiu 
ce spun, alţii bănuiesc, iar celor mai mulţi nu le pasă: 

Acolo, unde nu-i nimeni, /Nici umbre, /Unde se duc/Mulţime de ani, /Şi zgomotul zilei, /Şi tăcerea nopţii… 
/Unde toate sunt ştiute… /Acolo, spun călătorii, /Că numai rafale de foc/Se denunţă/Lugubru, metalic, /Din 
minut în minut. /Acolo, unde nu-i nimeni, /Şi nu mai trebuie/Nici un cuvânt. (Sic Transit). E singurul poem în care 
din volucrul neantic se pomeneşte elementul secret, totem ancestral. 

După cum spune el: Şi s'asculţi pustiul (Rar). Pentru a înţelege sensul rostirii divine, pentru a te putea integra 
în revelaţia profetică este necesară o hermeneutică transcendentă. Inspiraţia directă provenită din arcurile 
reflexe abisale şi cereşti reprezintă o experienţă nemijlocită şi o viziune metafizică prin conştiinţa faptului că 
primeşte cunoaşterea odată cu inspiraţia, asemănător cu declanşarea de idei, gânduri, imagini (conţinute a 
priori în tezaurul nostru energetic) la receptarea unui cuvânt scris sau rostit. Vioarele in doliu, cu strunele 
plesnite, /Te cheamă tremurânde cu nota cea din urmă, /Şi-n van se uită-n zare şi-ntreabă de-a ta 
urmă/Fecioara-n alb, pe braţe cu roze vestejite. //Se duse visătorul cu fruntea intristată, /Şi trandafirii de-acuma 
nu vor mai înflori, /Cu visurile moarte în pace va dormi… /Fecioara-n alb muri-va pe marmura stelată… (Tu ai 
murit)

În armonia universului fiecare fiinţă interpretează propria sa partitură. Aici intervine sufletul, rezonând cu 
sinele, universul atât cel vizibil cât şi cu cel invizibil. De multe ori transpunerea străbate oglinda în ambele 
sensuri. Iar noi îi numim genii. Dar geniile sunt astfel, chiar dacă apar a fi neînţelese, când transmit restului lumii 
un fior. Fiorul ca şi dorul sunt elemente ale Creaţiei. Ele sunt materializarea umană a primordialului Fiat!. 
Vorbind lumii, creatorul uman transmite Logosul., adică starea în care timpul întâlneşte veşnicia şi spaţiul 
infinitul. Lumea divină a Înţelepciunii însămânţează, răsare, creşte şi înfloreşte în ţărâna Cunoaşterii. Poetul 
spune: Cu vise de mereu nuvele, /În zvon de noapte orăşenesc… /Şi ce dacă corpuri cereşti se-nvârtesc/Şi 
dacă lucinde stele!… //Şi ce dacă veacuri grele pândesc/Clipe din viaţă mai uşurele!… /Şi dacă corpuri cereşti 
se-nvârtesc, /Ori stau departe lucinde stele. (Şi ce?)

Poetul trece prin contemplarea terestră, în meditaţie şi retrăgându-se în asceză, izolându-se în grota 
iniţiatică, sarcofag, arcă,mormânt, apelează la un arc reflex celest, cel din care primise viziunea şi harul de a o 
destăinui. De aceea lirica sa emoţionează subliminal. Iată'l plutind într'o extraordinară reprezentaţie: În pâcla 
nopţilor de iarnă, cu hornuri ce fumează, / Când lămpile de stradă cu miile veghează, /În pâcla colorată mă duc 
abia simţit -/Mai mult ca orişicine, îmi pare c-am greşit. /Am fost atât de singur, şi singur am rămas, /În creierul 
meu plânge un nemilos taifas… /De sună-n ziduri ninse, vreo muzică de bal, /Mai stau, şi plânge-n mine un vals 
provincial. /De la fereastra ninsă, cu finele perdele, /Mă duc pe străzi de gheaţă cu spuza lor de stele;/Şi-n 
mijlocul odăii, tot singur mă prezint:/– Valsa o blonda-n alb, şi cu pantofi de-argint… /Aprind, pe masă, lampa, şi 
iarăşi mă dezbrac, /As vrea să-mi fac un ceai, şi stau, şi nu-l mai fac… /Ma clatină spre pat al insomniei pas -/În 
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creierul meu plânge un nemilos taifas. (Dormitând). Taifasul lui Bacovia e o intimă conversaţie cu sinele într'un 
act reflex, coparticipant nemilos fiind doar reflecţiile asupra alchimiei realizate, a operei magna dăruită de timp 
în spaţiul său solve et coagula ca străfulgerări de timp. 

Plasticianul, poetul, muzicianul devine o carte ce conţine universul. Arcurile reflexe succesive îi permite să 
reveleze în vizibil undele invizibilului, să ordoneze chaosul a cărei valoare germinativă este infinită. Acest 
grăunte de lumină ne permite să învingem ispita, răul şi păcatul, purtându-ne dincolo de poarta neantului unui 
abis întrezărit în undele fotonice. Dormeau adânc sicriele de plumb, /Şi flori de plumb şi funerar veştmânt --
/Stam singur în cavou… şi era vânt… /Şi scârţâiau coroanele de plumb. //Dormea întors amorul meu de 
plumb/Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig --/Stam singur lângă mort… şi era frig… /Şi-i atârnau aripile de 
plumb. (Plumb). Este un poem în care nu este vorba despre moarte. Aceasta este, cu siguranţă, o retragere în 
clopot, în interiorul sinelui absorbant şi absorbit de chaos. Pentru a înţelege poetul din Poet, dumnezeul din 
Dumnezeu, Lucifer devine precum Adam, elementul central al evoluţiei cosmogonice căreia'i suntem părtaşi. 
De la contemplaţie, meditaţie şi rugăciune, creatorul de cuvinte se zbate între voinţă şi imaginaţie, întrupând în 
natură imaginea veşnică a înţelepciunii supreme. Între naştere şi moarte cunoaşterea are valoare, dar prin 
fiinţare. Ritmul vieţii corespunde doar aceluia existent în energia cosmică divină deschisă avidităţii umane de 
cunoaştere. Ca orice creaţie cheia tălmăcirii sale constă în Duh, în reintegrarea activităţii noastre interioare în 
Lumină. Moartea simbolică nu este decât o treaptă spre împlinirea unui destin. Restul nu reprezintă decât 
proiecţiile propriilor trăsături de natură socială, ale mediului reflectat în adâncul esenţelor vozibile ale materiei. 
Iubirea faţă de spaţiu şi timp sunt doar faţete vii ale unui areal refractat din transcendent, din experienţele 
călătoriilor succesive prin infinitul şi eternul inimaginabilului. Libertatea omului tinde să profite de porţile 
deschise de alchimia originară. Într'un curs retrograd planetar poetul deschide o filiaţie martinistă şi steineriană 
în lirica Duhului Sfânt. 

Oglinda, cum spunea Roland Barthes în „Imperiul semnelor” e vidul pentru orient şi nu un obiect narcisiac ca 
în occident. Ea captează alte oglinzi şi această reflectare infinită este vidul însuşi, marea refracţie cum am 
defini-o noi, alunecând şi penetrând cerurile până în invizibilul etern, În oglinda larg-ovală încadrată în argint, 
(Poemă în oglindă)

Blaga afirma în 1935 că multe momente şi aspecte aparţinând conştiinţei ar putea fi socotite drept reflexe ale 
inconştientului şi ele „se integrează, nu numai ca semnificaţie şi ca finalitate în angrenajul complex al 
inconştientului, ci în afară de aceasta, aceste momente şi aspecte sunt prin ele însele un reflex al substanţei şi 
conţinuturilor ca atare ale inconştientului”. Noi nu o identificăm personanţei, care poate avea în raportul cu 
ştiinţele exacte, azi, un statut real. Încercăm să depăşim ideile creativităţii inconştiente printr-un mod logic şi 
încă nedemonstrat pe deplin în biochimia activităţii sistemului nervos central. 

„Geneza cosmică şi geneza poetică au acelaşi principiu şi dezvoltare” – afirma Georges Poulet în 
Metamorfozele cercului. Sufletul poetului este în acelaşi timp şi centrul de unde naşte universul şi sfera infinită 
care'l conţine ca pe un punct. În fiecare punct finit al spaţiului sufletul uman se poate constitui ca centru şi să se 
servească de spaţiu ca să atingă şi să cuprindă întregul. Lumea e un câmp deschis pe care omul îl invadează 
cu gândirea. Macro şi microcosmosul se interferează aici, univers şi suflet uman, şi nimeni nu ştie ce-i asta 
(Spre toamnă). 

În univers orice mişcare trebuie să producă unde – unde, ca şi infinitul celor produse de aruncarea unei pietre 
în apă. Primim astfel informaţii despre tot ce se întâmplă în univers. „Tous les êtres circulent les uns dans les 
autres” – scriau Diderot şi Pascal şi afirmă primul că omul, spiritul său poate fi ca şi astrul, centru universal. Şi 
parcă pentru a demonstra această idee gândul lui Charles de Bouelles mi se pare edificator: « L'homme est un 
rien en face de tout…, pour qu'il devienne l'oeil de tout, le miroir de la nature, détaché et séparé de l'ordre de 
choses, placé loin de tout pour être centre de tout. » 

Iată deci sistemul nervos, centru al cunoaşterii, dar şi un centru al forţelor, fiind la rându'i fântâna izvorând, un 
principiu de inspiraţie şi de mişcare, o centralizare parcă secretă. Poetul presimte interpretarea geniului în 
zone psihiatrice. Sunt solitarul pustiilor pieţe / Cu jocuri de umbră ce dau nebunie; / Pălind în tăcere şi-n 
paralizie, – / Sunt solitarul pustiilor pieţe… (Pălind). Cuprins de o lume ce nu îl poate accesa ascultă plânsul 
tălăngii când plouă! // Ce basme tălăngile spun! / Ce lume-aşa goală de vise! /… Şi cum să nu plângi în abise, / 
Da, cum să nu mori şi nebun? (Plouă). Tot el, însă, realizează călătoriile neantice din care, în care şi unde 
hălăduieşte, aducând explicaţii sau imprecaţii destinului său: Imensitate, veşnicie, / Tu, haos, care toate-
aduni… / In golul tău e nebunie, – / Şi tu ne faci pe toţi nebuni. (Pulvis). Prin lumea infinită, conştiinţa umană e 
determinată să hălăduiască mereu precum şi Bacovia e un rătăcitor în pofida aparentei sale claustrări. De 
aceea recunoaşte mesajul său primordial: Filosofia vieţii mi-a zis: / Undeva este, cu mult mai departe… / Atâtea 
şi-atâtea… (Requiem), pe care ar trebui, mai atenţi să'l recitim. 



«Captif en ce moment sur la Terre, je m'entretiens avec le coeur des astres, qui prend part à mes joies et à 
mes douleurs», scrie Nerval, ca o unitate sufletească a multora născuţi nu contează unde şi când pe suprafaţa 
acestei planete. 

În acelaşi timp viziuni multiple îl apără şi raze magnetice emană din el, din ceilalţi, traversând fără obstacole 
lucrurile infinite. Deci creaţia prezintă o bază de receptare mai fină, mai penetrantă a interferenţelor universale. 

Am înţeles condiţia creaţiei în activitatea nervoasă superioară ca un balsam şi ca o necesitate, emanaţia 
noţională a cuantumului memorat prin propriul mod de gândire din totalitatea percepţiilor senzitive incluzând şi 
simţul telepatic şi cel al cunoaşterii prin inconştient a sideraliei. 

Mnemoclastia sugerează un circuit vital al stocării mesajului mnemic, al dizolvării (distrugerii, cu toate că 
termenul cel mai corect ar fi al topirii) informaţiei primordiale şi dobândite conştient sau inconştient cu păstrarea 
celulară a matricei în care să poată avea loc oricând renaşterea, asamblarea şi folosirea creatoare a acestei 
informaţii. 

Deci întregul fenomen modulat la rându'i de condiţiile date genetic este reprezentat de constituirea în cuvânt 
a cuantelor blastice născute din matricea mnemoclastelor. 

Gigantica textură neuronală pe care o reprezintă sistemul nervos uman, necesită o precisă şi nuanţată 
interconectare pentru o funcţionare perfectă, adaptată şi armonioasă. Toată această reţea în care spaţiul 
înconjurător aduce mesajul său mnemic emană la rându-i valuri de gânduri. 

Puţinii care s'au aventurat în necunoscut, urmând în sens invers razele refracţiei cosmice, mesajul involuntar 
transmis prin sufletul însingurat poetic, au sesizat greutatea sau imposibilitatea prezentării acestuia prin 
cuvinte. 

Simplitatea poeziei lui Bacovia e ca un sistem binar. Reducerea semnelor cât mai mult face posibilă 
transmiterea mesajului la o colosală variabilitate genetică de receptori umani; mesajul trece prin mulţimea de 
sinapse, pătrunde în imensitatea neuronală şi aici se înmagazinează creându-ne fără a fi cunoscut vreodată 
traducerea simţămintele cele mai diverse. 

Bacovia a fost un receptor-emiţător, precum cea mai mare parte a marilor artişti, condiţie ce mi se pare 
esenţială pentru un geniu. Totul e decodare şi codificare, fără a te întreba care e lumea percepută în lumina ta: 
„E ziuă şi întuneric…”, „Creierele ardeau la flacăra de soare… / Pustiul tot mai larg părea…”, „Muzica sonoriza 
orice atom… / Dor de tine şi de altă lume”. „Aud materia plângând”. „Eu prevăd poema roză a iubirii viitoare… 
/În oglinda larg ovală încadrată în argint”. Lumea noastră trecută prin simţurile sale, triste, obsedate, 
claustrofobe. Şi totuşi de unde vine lumea aceasta? Din mintea lui, din alambicul creativ al minţii sale, într'un 

.
moment de linişte sau muzică transformată în culori (ca la Van Gogh). Şi totuşi e altă lume  Chiar el spune: Trec 
singur… şi tare mi-e teamă… / şi, unde mă aflu, nu ştiu – (Mister)

* * *
Trecând prin elementele lumii noastre, Bacovia scria: „Nu'i mâini / nici azi / nici ieri / timpul”. Să fie aşa cum 

discută Mircea Eliade în Insula lui Euthanasius, traducând din sanscrită: Sarvam dunkham, sarvam anityiam 
(totul e durere, totul e trecător)? Aş spune că mai degrabă spaţiile se perindă prin aceste versuri la timpul apei 
primordiale (zăpadă sau ploaie) aducând ca şi razele – gânduri. E o adevărată alchimie a plumbului, 
elementele iniţierii spre moarte, spre trecerea Styxului întru scufundarea în anxietate a spiritului (C. Călin). 

Totul e îngheţat şi ars în acelaşi timp. Numai spaţiul cosmic e în acelaşi timp ars şi îngheţat. Stele 
incandescente plutesc în plumbul metalelor grele, metamorfozate în aur şi gaze rare şi inerte. Şi în jur frigul 
imens care privitorului neputincios, spirit vital, organic îi este singurul mai apropiat, mai propriu pentru vieţuire. 
Aici nu e timp, aici nu e decât un spaţiu, un loc de întretăiere cosmică a tuturor timpurilor. Din singurătatea/ Vieţii 
/ În singurătatea / Morţii şi nimeni / Nu înţelege / Acest adânc (Singurătate). E adâncul cerului în care s'a născut 
viaţa şi unde moartea e altceva decât ceea ce ne închipuim noi. Dacă e să ne întoarcem la culori, prin moartea 
simbolică şi nunta alchimică, violetul e ultima culoare a curcubeului, în partea opusă se reîntâlneşte cu suratele 
lei ca şi renaşterea memoriei în matricea mnemoclastică; în acest spaţiu e depăşit momentul morţii universale 
perceput de poet: „şi e târziu  / şi n'am mai murit”. 

Prin Bacovia, ca şi prin toate geniile umane, în mecanismul receptării sinaptice au interferat spaţiile şi 
timpurile la un singur numitor şi numărător. Suntem deci martorii acestei interferenţe a arcurilor reflexe divine 
cu cele cereşti, mult mai puţin cu cele terrestre, o alchimie în Logos. 
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T.R.

 Dragi prieteni
Aseară (Martie 14, 

2020) orele 6:55 PM am 
primit de la fratele meu 
întru ale scrisului Alex 

Cetățeanu o veste 
sfâșietoare: prietenul și 

confratele în ale scrisului 
brașoveanul Al Francisc 

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. 
Am început așa:

Al Francisc își locuiește 
cerul ca să aibă grijă de el 

să nu se rătăcească 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.
Mircea Ștefan 

Dragi colege şi colegi în A.S.R.A.N.,dragi prieteni,
Îmi este tare greu să vă anunţ că minunatul nostru coleg şi prieten, 

scriitorul „orb ca Homer și înțelept ca Esop” Al Francisc (Pal), nu mai este pe 
aceste tărâmuri canadiene. Am sufletul cernit – încă nu mi-am revenit după 
această tristă veste – aş vrea să nu fie adevărat. Dar… asta este viaţa, 
trebuie să supravieţuim și celor mai grele pierderi. Ferry (așa îi spuneau 
prietenii) era pentru mine ca un frate bun şi nu pierdeam nicio ocazie să nu-l 
vizitez, când ajungeam prin Toronto şi vecinătăţi. I-am călcat pragul şi am 
înoptat la el de zeci de ori. Ce om extraordinar, ce minunat povestea, ce seri 
de poezie am trăit împreună! Drum bun spre Eternitate, drag prieten! 

Condoleanţe devotatei lui soţii Cristina şi minunatului său fiu Silviu! Era 
foarte mândru de familia lui, pe care soarta a vrut să o părăsească prea 
repede, prea pe neaşteptate!

Înmormântarea va avea loc marţi, 17 martie, la ora 9:30 AM, la 
Meadowvale Cemetery, 7732 Mavis Road, Brampton, ON L6Y 5L5, Tel 905-
451-3716. 

Prietenii din Montreal care doresc (şi vor putea) să meargă cu mine să-l 
însoţim pe Ferry pe ultimul drum (mai am 6 locuri în mașină), mă pot 
contacta prin email (romwriters@gmail. com) pentru a stabili cum şi unde ne 
vom întâlni. 

Încă odată – Dumnezeu să te ocrotească, poet Ferry! Să le citeşti şi 
îngerilor, în Rai, poemele tale!

Îndurerat,
Alexandru Cetăţeanu ( )email trimis la colegi și prieteni pe 12 martie, 2020

Încă odată – Dumnezeu să te ocrotească, poet Ferry! Să le citeşti şi 
îngerilor, în Rai, poemele tale!

Îndurerat,
Alexandru Cetăţeanu ( )email trimis la colegi și prieteni pe 12 martie, 2020

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. 

Al Francis Pal

Draga Al, drum bun, după atâta 
chin ai și tu dreptul la o 
binecuvântată odihnă. 

Mircea Bartan

george FILIP
Prieten drag… Amin… 
poetului nevăzător Al Francisc

azi Dumnezeu pe ochiul lui ceresc
a aşternut cel mai sălbatic nor

şi l-a pornit pe pruncul pământesc
să nu se mai întoarcă… 

newermoor. 

din ochii lui de multă vreme morţi
a smuls la vrere ultima scânteie
şi l-am condus către Divine porţi

înlăcrimaţi… ca blânda lui femeie. 

poetul nostru – cum te ştim – 
glumeţ,

tu pleci ca un poem lăsat nescris
şi noi – pe dorul tău vom pune preţ

şi-n veci vei dăinui la noi în vis. 

tu lacrimi triste laşi în urma ta. 
acei ce-n viaţa scurtă te-au iubit

ţi-am pus în raclă flori „NU NE 
UITA”

du-le cu tine-n cerul infinit. 

du-te POETE, e mai bine-n cer. 
acolo vei vedea ce noi nu ştim. 
tu înger bun să fii prin lerui-ler;

la revedere prieten drag… Amin!
17 martie – 2020, la Montreal.
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Gheorghe Andrei NEAGU

CASA
La început a măsurat cu pas liniştit conturul. Apoi au venit lucrătorii. În câteva zile fundaţia era gata. Pe 

terenul viran, mormanele de pietre, sacii cu ciment, cărămizile, dispăreau din stivele orânduite, transformându-
se. Ziduri obişnuite, spaţii delimitate, goluri pentru uşi, ferestre, se conturau cu iuţeală, sub mâinile meşterilor. 
În mijlocul lor, el se plimba cu paşi nesiguri mângâind din când în când cu degetele, pereţii ne tencuiţi. Atât la 
venire, cât şi la plecare, lucrătorii îi strângeau mâna, cu chipul surâzând. Dăduseră peste un client pretenţios, 
care ştia ce vrea. Lor nu le rămăsese decât să arate ce pot. Casa aceasta avea să fie un fel de mândrie a lor. 

Înainte de sfârşitul verii îi puseseră acoperişul. Apoi începură tencuielile. Toamna îi găsise cu tâmplăria 
aşezată la locul ei. Apoi, iarna se aşeză stăpână peste maidanul plin de resturile rămase de la şantierul 
improvizat. Zăpada acoperise, nivelase, uniformizase. Gunoaiele şi potecile, pietrişul, capetele de scânduri, 
gropile şi grămezile, abia se mai zăreau de sub mantaua albă. El plecase. 

Apoi reveni odată cu primăvara. Acelaşi pas nesigur, aceleaşi mişcări prudente, de admiraţie şi de percepere 
a spaţiului cu mâinile. Zilnic, după amiaza, măsura cu pasul, desfunda cu târnăcopul în diverse direcţii, dând 
contur grădinii. Din loc în loc, el, străinul acelor locuri, începu să sape. 

Măsurând adâncimea gropilor cu coada hârleţului, străinul aşeza bulumaci fasonaţi, încropind un gard pe 
măsura casei abia ridicate. Vecinii se întrebau, se mirau, dar nu îndrăzneau să intervină cu ceva. O singură 
dată unul dintre ei întrebase dacă-i poate fi de folos cu ceva. 

– Nu, n-am nevoie de nimic, fu răspunsul, care puse capăt oricăror intenţii binevoitoare. Se mulţumiră să-l 
vadă muncind şi să-i măsoare cu ochii zbaterile. 

Apoi, la vremea cireşelor, vecinii se pomeniră chemaţi la nuntă. Cu straturile de flori izbucnite în culoare, casa 
strălucind de curăţenie, el, străinul, îi invita la petrecere. Vecinii veniră mai mult de curiozitate decât bucuroşi de 
invitaţie. Poate aveau să afle totuşi ceva ca la nuntă. 

În pragul casei, perechea le strângea mâinile, în vreme ce o bătrânică le lua darurile, aşezându-le pe măsuţa 
din hol. 

– Bine aţi venit, le spunea el, surâzând, în vreme de mireasa se lăsa sărutată pe obraji, sfioasă. 
Muzica unui magnetofon crea ambianţa necesară clipei solemne. Nu se dansa, dar toată lumea era bine 

dispusă. Glumele şi voia bună se încrucişau cu dezinvoltură pe deasupra meselor îmbelşugate. Vinul uşor şi 
de bună calitate dezlegase şi inimile cele mai tăcute. 

Când totul se termină şi plecară şi ultimii invitaţi, el se ridică de la masă, fără a observa că în faţa lui, chiar pe 
marginea mesei era o sticlă de apă minerală. O atinse fără voie. Zgomotul sticlei răsturnate îl împietri. Lacrimi 
mari îi şiroiră brusc pe obraz. Bătrâna se repezi să-l consoleze:

– A fost frumos, maică. Nu s-a întâmplat nimic şi nu şi-a dat seama nimeni de nimic. 
Mireasa începu să strângă apa cursă din sticla răsturnată salvând extinderea catastrofei. 
Bătrâna îi prinse capul în mâini:
– A fost bine, băiatul meu, înţelegi?
El nu răspunse. Cu privirile fixe, stranii, murmură nedesluşit:
– De-ar fi să mor în clipa asta şi tot aş vrea să văd. Spune-mi mamă, ea e frumoasă?! Cum arată?
Bătrâna îl privi cu durere, reluând:
– Ţi-am mai spus. E subţire cu părul auriu şi ochii negri. E mlădioasă şi e puţin mai scundă ca tine. 
– O, cât de mult aş vrea să văd, zise el, cuprinzându-şi capul în mâini cu disperare. 
Aşezată pe un scaun, mireasa se ridică fără zgomot. Se apropie şi-l prinse de mână. 
– Vino, te rog să vii. Eşti bărbatul meu. 
El o urmă încrezător. Mâna i se încleştase disperată de mâna ei. În momentul acela-i era singura călăuză. O 

urmă de senin se aşeza uşor pe faţa răvăşită de durere a celui care nu văzuse niciodată cum arată o floare, un 
fruct, o casă, o femeie. 
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Colaborări la periodice din țară și din străinătate. 
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Timişoara, Eubeea, 2019
Vol. publicat: Dorina Măgărin, Galeria oglinzilor (proză mai mult sau mai puţin scurtă).

Mariana Dorina MÃGÃRIN

Simt nevoia să tac 
când asistenta îmi face perfuzii 
cu o grupă de sânge incompatibilă cu grupa mea 
şi privesc în tăcere cum ea îşi face treaba, 
iar eu aştept să trec prin fibrilaţii, sudori reci 
şi-mi scriu testamentul pe un flex albastru, 
rupt dintr-un astru de cristal. 

Simt nevoia să tac 
când cineva întreabă: 
– Aceea este-o floare roşie?
– Nu! Aş vrea să-i spun: 
aceasta e o floare albă de cireş. 
Miros florile a ploaie, 
se aude ciripitul păsărelelor, 
ascult muzică la radio, 
iar cireşii mereu înfloresc 
acolo unde sunt un bărbat, 
o casă şi-o femeie. 

Simt nevoia să tac, 
nu mai plâng ca în copilărie 
când Herbert a aruncat cu piatra 

Candoare

Simt nevoia să tac 
când unii aruncă cu pietre în mine,
Schelălăind de fericire, 
când alţii strigă: tranvaiul nu vine!… 

Ania

Ai venit din neant, Ania,
se aude ciripitul păsărelelor
din Munţii Penini,
de la colţul celor trei frontiere,
de unde bunicul, zmeul Pazik, venea
cu o neko – pisică, c-un căţel – inu,
cu un cerb – shika şi o hachi – albină. 

Ai venit din adâncul sufletului Anirocii, Ania,
cristal de stâncă, de mărgean –
ca veneticul Aian să-ţi fure sărutul florii – hana
în galopul Pegasului din panerul solar. 

Avatar

Iubiri în melanj, la venirea pe lume a fiecăruia din sat,
Bătrânele considerau naşterera ca pe-o corvoadă 
perpetuă,
Câte-un grifon aducea un maldăr de flori lăuzelor,
Taţi încercaţi în luptele tendenţioase ale noii familii
Înghiţeau gogoşile moaşelor – cum că pruncii le 
seamănă -
Şi îşi strângeau în taină odraslele concepute pe 
câmpul de luptă,
Conştienţi fiind că doar în simbioză vor avea parte de 
avatar. 



şi mi-a spart arcada. 
Simt nevoia să tac 
când privesc toţi cireşii,
taciturnul, talpa văzduhului – marea, 
flori de pripas, fire de paie, 
mirişte uitată… cândva ţi se jucau lăstunii
printre smocuri de iarbă,
gânduri rebele, iubiri dezbărate de reguli 
criptate ale castei uitate. 

Doar iubirile… 

Iubirile care fermentează iluzii, 
ce se transformă-n flori de gheaţă,
pe care degetele oricărei mâini,
atunci când le răsfaţă, 
le preschimbă în apă vie şi apă moartă,
sunt lăsate la coadă 
de Iubirile care dospesc aluatul inimii,
din care răsare primăvara, ori de câte ori 
simţim mirosul aburind al pâinii făcute de mama. 
Iubirile ce se las-aşteptate cu lacrimi de rouă
şi scâncetul clopoţeilor 
ce ţâşnesc inconştient din plapuma zăpezii,
neştiind de himerele sau Moira le vor ieşi pe toptan,
să le dea sărutul,
te claustrează să trăieşti în Grota Marianelor,
până ce revine Luceafărul-de-Zi 
să-ţi dea elixirul tinereţii din pumnul de ţărână,
din care te-a plămadit Demiurgul. 
Şi dacă iubirile acestea 
sunt ferigile amintirilor noastre
din nopţile în care îmi desenai Haut Forneau,
presară-le în ierbarul Străzii Reine-Marie 
şi oferă-le drept rodii 
celor care nu au crezut în Embiricos

Glorie uitării, doar atât!

Răsfoieşte-mi gândurile ca o carte desprinsă
       din mocheta întinsă de-un bărbat marcat
       de tabloul pus pe peretele spart,
dăltuit în aspic de Ioana-codana,
cu mezzotinta ochilor de leandru rozaliu, 
puiandru lăsat pe balconul uitat de mine 
înspre tiparul adânc al nopţii-katana,
din melodia care s-a lansat atunci când ai plecat 
cu admiraţie şi adâncă 
gratitudine spre cei trei Crai din Sarnia. 

Rămâi lângă mine, ţi-aş spune străine să rămâi cu 
mine!,
Dac-aş şti că blestemul unor ursitoare

s-ar transforma în râul Tamisa,
pe unde ne plimbam fără vreun hram
şi-ar face ştanţe pe care s-ar scrie: să ne iubim pe 
vecie!

Fraţii tăi, cei care au fost, cei care vor veni
vor face un nimb, vor avea grijă de tine
sau te vor huli ca pe mine… 
Tu-i iartă şi nu da crezare la orice şuşotit
de-al toamnei trecătoare, ascuns în mustul arţarului 
de Manitoba
ori în bursucul de pluş pe care nu l-am dăruit
Steluţei din viaţa ta. 
Spun glorie uitării, cenuşei unui rug aprins!

Îmblânzeşte ciuta

Îmblânzeşte ciuta şi las-o să zburde-n ogradă,
Ai să vezi că tânjeşte după câmpie, 
Ai să simţi cum se stinge şi simbioza dispare,
Chiar dacă îţi mâncă din palmă, calmă, 
Cu botişorul umezit de spaimă. 

Elibereaz-o degrabă şi-ai să citeşti 
Recunoştinţă în ochii măslinii,
Când primăvara va slobozi paleta de verde,
Izvorul multicolor, în cântecul văilor 
Şi în talanga mieilor păstraţi pentru prăsilă din milă
Căci cei hărăziţi sacrificării, au fost daţi uitării
De măcelarii ascunşi într-o copită de ciută 
preschimbată
Într-o fată ce mergea după apă, să-şi ude tulipanii
Ce s-au făcut ca şi cârlanii şi încântau ochii măslinii
Ai ciutei din abisuri, păstrată în gânduri de copii. 

La Hobiţa

La Hobiţa ajungi doar cu carul ce duce uluci pentru 
cruci 
Şi opinci pentru mame ce-şi poartă dorul cu 
ulciorul,
În bucăţile de piele dreptunghiulară legată cu fâşii 
de vis,
Crăpate de singurătate, după fiul plecat la Paris. 

Şerpuind ajungi la Hobiţa, unde troiţa iubirii de ţară
S-a preschimbat în Poarta sărutului 
Şi-atâtea doruri după puică şi multe alte gânduri 
după muică, 
Încrustate în eternitate, s-au transformat în regenţi 
Ce stau la sfat, la Masa tăcerii. 
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urzind iţele zilelor ce vor veni
în primăvara în care-ai adunat bulgări de soare,
în mărţişorul ce mi l-ai dat, 
pe care eu l-am agăţat de crengile cireşului
din Valea Liniştii şi-a Dorului,
sub care noi ne-am sărutat
întâia oară. 

Mi-am întâlnit iubirea

Când te iubesc, trăiesc cu tine, 
când te iubesc, trăiesc prin noi 
de-aceea-n zilele senine 
noi suntem unul şi nu doi!

Mi-am întâlnit iubirea… undeva rătăcită privea
  cum oamenii străzii 
  dansează pe-aceeaşi orbită. 
– Vezi? Quebechezi fac maratonul
de care nu-i crezi în stare
pentru rock n roll
sau pentru vreo floare
pe care înainte de-a o mângaia
cu privirea îi întind
patruzeci de dolari cu jind.
Homleşii vor să uite aezii,
Veveriţe sprinţare ronţăie
sâmburi de pin, ronţăie şi tricotează 
frenetic până-n amiază.

Am vizitat Oratoriul şi-am văzut
Eine neue Art Strahlen,
Am vorbit c-o studentă
din Senegal despre iernile de-aici,
plici, plici, ierni blânde, ierni terne,
îţi iei cizmele indigene sau de la Ridgers,
mai înfăşori două fulare
şi pleci să iei firobuzul 743,
din centru spre aeroport, 
calea ca un resort de-al tinerelor, 
măiestre ce se închină în faţa
Bisericii Maria, Regina Lumii. 

Memento

Cândva era o mamă ce-şi aştepta copilul ca să vină
şi se uita, şi se uita în zare, doar, doar apare,… 
soarele apunea, zilele deveneau balerine,
flăcăul zăbovea undeva, se spăla pe trup cu lacrimi 
de soare, 
cu rouă de stele-primenele ca să crească, 
să devină bărbat reputat… 

Cândva era o mamă care-ar fi plecat la fiul ei pe 
ploaie, 
pe vânt, pe ninsoare, pe arşiţă ori pe lintiţă,… 
Azi nu mai vine să despoaie porumbul de pe foc, 
din casa nimănui, îl lasă hai-hui în casa domnului, 
îl lasă pe fiecare să-şi vadă de-ai lui. 

Cândva era o bunică ce venea dimineaţa 
cu o ulcică plină cu lapte de capră roşcată ca o fată 
tigrată,
o strachină dintr-un amalgam de pământ alb, 
galben şi roş, 
cu o figură de cocoş pictată, plină de mămăligă 
fluidă,
de parc-ar fi fost o hlamidă de-a strachinei 
şugubeţe
şi-o lingură de lemn scobită într-o frunză cât o 
meduză. 

Cândva era o bunică ce zâmbea precum 
zâmbeşte soarele zorilor şi florilor,
o bună ce-avea fruntea brăzdată de gânduri, 
aşa cum plugul de umbre lasă dâre 
pe câmpul desţelenit de primăvară
şi mai avea acea bătrână mâini crăpate până la 
sânge,
pe care le oblojea cu râsete şi chiote 
de-ale nepoţilor-pitulici, de-ale nepoatelor-pitulice
care veneau verile să petreacă năstruşnic la vatra 
străbunilor,
pe culmile dorului şi pe cărările pline de vise. 

Mi-ai dăruit un mărţişor
 
Nu m-am îndrăgostit de tine,
m-am îndrăgostit de povestea ta 
cu Amaury şi Jean-François
când erau mici, pitici
şi încercau în filigran să-ţi arate
că te iubesc chiar şi aşa departe cum erai
şi-apoi, când m-ai învăţat să-i iubesc pe Julien şi 
Ania
din cetatea de zăpadă-albastră, de pe ĺtaca,
ai dispărut ca o măiastră în „naltul stelelor,
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Alergător de cursă lungă în ale scrisului, ca prozator și 
publicist, Ioan Barbu dă povestirii, specia ilustrată strălucit de 
marii noștri clasici, o accepție lărgită cu o aleatorie componentă 
memorialistică, în măsura în care adesea textele pornesc de la 
o călătorie ori de la o documentare la fața locului. Gestul 
explorator este explicitat cu pedanterie în cele mai multe cazuri, 
când autorul sfârșește prin a descoperi pe „eroii cu nume de 
stele”. Titlul păstrat și în această a 2-a ediție revăzută și 
adăugită de la Povestiri scrise (și rescrise) în prag de toamnă 
Editura „Antim Ivireanu” din Rm Vâlcea, 2019, trădează o 
empatie emoțională pentru latura eroică a existenței. De aceea, 
în proiectul lui Ioan Barbu, acest nou volum este al 5-le din 
Colecția Rotonda valahă, gândită ca o amplă frescă a societății 
românești, cu accent pe ororile istoriei noastre contemporane 
care a probat calitățile înalt morale dovedite de cei pe care 
autorul îi numește „eroii mei”, posesivul folosit dovedind că 
selecția îi aparține. 

Am citit cu plăcere Regimentul alb, apărut în 2015, Vulturul 
albastru, publicat ca roman bilingv român-italian în 2017 și alte câteva volume de proză și romane ale acestui 
ubicuu scriitor, colindând neobosit țări și continente. „Nenea”, cum sună apelativul său folosit de scriitorii 
apropiați, ține să concluzioneze lămuritor cu referire la tehnica sa de prozator predispus confesiunii 
autobiografice: „Așadar, povestirile, ca și romanele pe care le-am publicat, sunt croite după întâmplări reale, 
unele petrecute sau auzite de mine, așa cum, la fel de firesc, sunt numeroase faptele care se revendică 
invenției literare, întemeiată însă pe realitatea cea de toate zilele. Ca scriitor, gândesc, poate nu numai eu, că 
îngemănarea acestora să fie una intimă, de structură, capabilă să-i confere prozei unitate, tensiune și fluență. 
Aceasta nu înseamnă că nu agreez și scriitura care fuge de realitate, trăind doar în imaginar. ”

Dedicația din debut ca elogiu adus mamei, ființa căutată de 6 decenii printre stele, „printre misterele adânci, 
de chihlimbar” are corespondent, în povestirea  profilul moral al tatălui Duhul nevăzut a coborât lângă mine,
său, care și după moarte continua să-și trimită sufletul alături de copiii lui, astfel că unda de omenesc va 
cuprinde întreaga carte. Elementul unificator al acestei structuri caleidoscopice este tocmai omenescul intrând 
în dialog cu eroicul, căruia Ioan Barbu îi descoperă ipostaze dintre cele mai neașteptate. 

În prima dintre cele 17 povestiri, cea în care titlul  localizează fără greș tema A coborât un dac de pe Columnă
cercetării ce va urma, o vizită la Roma înseamnă pentru autor aventura întâlnirii „cu propriul eu istoric”. În 
broderia meditațiilor sale asupra poveștii Columnei edificate de Traian, împăratul a cărui cenușă avea să fie 
depusă apoi în soclul monumentului, atinge și teza de doctorat de la Sorbona a unei franțuzoaice; ea ar fi 
detectat pe reliefurile Columnei chipul lui Hristos, ceea ce alimentează ipoteza că acest „altar de piatră al istorie 
noastre” din inima Romei este, de fapt, pentru români “certificatul de naștere, ca popor creștin”. O situare a 
Columnei Traiani într-o paralelă cu monumentul de la Adamclisi, ce încununează victoria romană în Dacia, 
lărgește cadrul meditației, una cu un iz didactic ce exclude fantezia în favoarea documentării.

 Odată familiarizați cu „metoda” adoptată de scriitor, cartea te captivează cu sursele de documentare onest 
dezvăluite, cu personalitățile comentate spre a ilustra fațetele eroismului și, nu în ultimul rând, prin chiar profilul 
„personajului” principal, care este însuși autorul, în jurul căruia pivotează siluete umane dintre cele mai felurite, 
de la bine cunoscuții legendarul Dracula și patriotul vizionar Nicolae Bălcescu, la monahul Iosafat 

Anca SÎRGHIE

„POVEȘTIRILE” 
DIN VOLUMUL EROII MEI CU NUME DE STELE 

de Ioan Barbu



Snagoveanu, care în „capitala cea mai civilizată a lumii”, cum este definit Parisul, edifică prima capelă 
românească ortodoxă pe str. Racine în Cartierul Latin. Interesante pentru cititorii neinițiați sunt și unele aspecte 
din istoria Parisului, unde biserica din str. Jean Beauvais nr. 9 se edifică în paralel cu Catedrala Notre Dame. Ea 
primește hramul arhanghelilor Mihai, Gavril și Rafail, fiind sfințită în prezența ambasadorului României, 
Nicolae Cretzulescu. Aici scriitorul este surclasat de profesorul Ioan Barbu dornic să informeze cititorii asupra a 
tot ce poate interesa pe un român despre capitala culturală a lumii. Așa apare povestea statuii în bronz a lui 
Eminescu, creată de sculptorul Ion Vlad cu ocazia centenarului în 1989. O povestire între multe alte ale 
“eroismului” inițiativelor românești care au rodit în lumea largă. Deși uneori sub cupola aceluiași titlu scriitorul 
aduce mai multe întâmplări narate, nimic din tehnica povestirii în ramă de tip sadovenian, de pildă, nu ajunge 
până la proza lui Ioan Barbu din noul volum. Rămas departe de construcțiile narative ale fanteziei, specifice 
genului beletristic abordat, scriitorul vâlcean se mișcă atent printre minunile Parisului, semnalând alături de 
bustul eminescian și statuia lui Pierre Ronsard (1524-1585),poetul care într-o altă poveste a acestei cărți, după 
cercetarea lui J. A. Vaillant, ar fi fost de origine română, ca nepot al unui boier valah cu moșie la Mărăcini în jud. 
Buzău. De la o asemenea ascendență ronsardiană nu a mai fost decât un pas până la sugestia poeziei Banu 
Mărăcine a lui V. Alecsandri, pe care bardul a scris-o, deloc întâmplător, tocmai la Paris în 1855. Finalul explică 
asemenea asociere: „Ţara mea cu blânde şoapte / Mi-a zis tainic într-o noapte: / Mergi, copile, înarmat, / La 
Apusul depărtat. / Mergi de varsă al tău sânge / Pentru Franţa care plânge, / Căci şi ea pe viitor / Mi-a veni în 
ajutor. // Uimit regele-atunci zice: / Bun sosit la noi, voinice! / Spune nouă, cine eşti? / În Carpaţi cum te 
numeşti? / Eu sunt banul Mărăcină, / Cărui Oltul se închină. / Ţine spada mea în dar, / Brav marcheze de 
Ronsar. ”

O abordare livrescă cu deschideri eseistice este prin excelență și cea din povestirea Contele Dracula sau Făt 
Frumos al românilor, având ca punct de plecare aprecierea scriitorului „exotic” Constantin Zărnescu, care și-a 
dedicat studiile lui Brâncuși și lui Țepeș. Acesta din urmă a fost alăturat într-o carte a sa Doctorului Faust și lui 
Machiavelli. Din Făt Frumos al istoriei noastre românești și apărător al creștinătății, Vlad Țepeș este supus mai 
multor metamorfozări, terminând, în fabulații germane, prin a fi „părintele universal al vampirilor”. Cartea lui 
Marius Onicescu intitulată , (ediția germană apărea în 1985, iar cea românească cinci ani mai târziu) Dracula
reconstituie genealogia familiei lui Vlad Dracul, tată, care a domnit în Țara Românească între 1436 și 1442, dar 
numele i se trăgea de la intrarea sa în Ordinul Dragonului, gest menit să obțină favoruri de la Biserica Catolică 
pentru apărarea statului său de Imperiul Otoman. Născut la Sighișoara, Vlad al III-lea primește numele de 
„Dracula” al tatălui, dar și renumele de „Țepeș” de la pedeapsa medievală aplicată celor răi. Autorul ține să 
aprecieze faptul că romanul lui Constantin Zărnescu  este „o operă trans-modernă Patimile lui Dracula
deschisă”. Așadar, un discurs cu amprentă clar didactică, dedicat îndeosebi cititorilor tineri, dornici de inițiere. 

 Ioan Barbu este un inovator în măsura în care în specia clasicizată a povestirii el inoculează documentări 
prezentate cu o pedantă atenție, în ton cu nevoia de cunoaștere a cititorilor de la început de secol XXI, care nu-
și mai găsesc răgazul lecturii unor pagini fanteziste ample. I-am sugera autorului o redenumire inedită a 
textelor acestui volum care sunt în accepția noastră niște „poveștiri”, ca narări concrete și clare ale unor 
întâmplări cu personalități pilduitoare sub raport eroic. Autorul construiește ipoteze plauzibile și ne încântă cu 
noutăți, așa cum erau cele din poveștirea în care reactualizează data de 17 Bălcescu e demult acasă, 
octombrie 1852 ora 21, când tânărul român, prezentat în acte drept având pașaport eliberat negoziante turco, 
la Paris în 22 septembrie 1850 de consulul general al Turciei „în numele Majestății Sala împăratul Otomanilor”, 
se va adăposti la un luxos hotel numit Grande Albergo con bagni al genovezului roșcat Salvatore Radusa. 
Acolo patriotul român va muri peste o lună la 29 noiembrie 1852, ora 19,30, după ce lăsase în lădițe cărțile dragi 
și manuscrisele sale, care urmau să ajungă în mâna lui Giovanni Ghyka de la Constantinopol. Dacă nu ați aflat 
până astăzi cum a decurs înmormântarea lui Bălcescu, atunci puteți citi această descriere a lui Ioan Barbu ca 
să vă edificați deplin, așa cum se inițiase și autorul citind , evocare Cele 44 de zile ale lui Bălcescu la Palermo
datorată istoricului Horia Nestorescu-Bălcești. Mormântul lui Bălcescu nu avea cruce în Cimitirul Capucinilor. 
Cercetarea făcută în 1863, la 11 ani de la moartea Bălcescului, de istoricul Nicolae Ionescu scapă atenției 
studentului Alecu Isăceanu, care în 1921 pleacă la Palermo să descopere mormântul lui Bălcescu, lansând 
ideea falsă că Bălcescu a murit sărac și a fost îngropat, după tradiția locului, într-o groapă comună în Cimitirul 
Rotoli, unde Academia Română s-a grăbit să pună o cruce cu numele lui. Ioan Barbu comentează lămuritor: 
„Această «teză» a fost acreditată și în anii comunismului de către istoriografia proletcultistă, interesată să-l 
anexeze pe Bălcescu clasei muncitoare.” Realitatea este că așa l-au receptat în cei 50 de ani de socialism 
multe generații de români studioși, iar din romanul  al lui Camil Petrescu se deduce aceeași Un om între oameni
imagine. Ioan Barbu demontează cât de falsă era această imagine. 
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 Demnă de remarcat este și maniera în care autorul actualizează în textul intitulat Coroana de rege al poeziei 
receptarea lui Eminescu după 1989, când se declanșează o campanie „de o virulență neobișnuită”, dar și 
inițiativa ieșenilor de a pune efigia „Poetului Nepereche” în 14 iunie 2003 la Ricanati pe Colina Infinitului, unde 
veghează palatul familiei de marchizi și conți Leopardi, care dăinuiau din secolele XI-XII, pe Adriatica unde s-a 
născut poetul Giacomo Leopardi. Placa omagială realizată de sculptorul Ilie Bostan de la Universitatea de Arte 
„George Enescu” din Iași a fost fixată pe zidul exterior al Centrului Mondial de Poezie și Cultură, stând alături de 
fastuosul basorelief al lui Leopardi, tot astfel cum în aceeași lună iunie cei doi romantici sunt omagiați, întrucât 
Leopardi a murit în 14 iunie 1837 și Eminescu în 15 iunie 1889. Ca și în cazul vizitei la Paris, Ioan Barbu 
prezintă ceea ce a văzut nemijlocit poposind la Ricanati, vorbind cu oameni de acolo, încurajându-le 
preocuparea de a-l cunoaște pe poetul și pe gazetarul Eminescu. 

 Poveștirea  este prilejuită de popasul autorului la Siena, unde descoperă prezența genialului  Magnificul
George Enescu după 1950 la Academia Chiagiană, unde marii violoniști îl considerau un model. Ricardo 
Brengola, violonist și profesor la Academia „Santa Cecilia” din Roma, este citat de autor, pentru impresia 
relevantă făcută de Enescu: „Mie George Enescu mi-a schimbat complet personalitatea… Când cânta la 
vioară, trecea complet la o altă dimensiune, la una extraumană. ” Dup[ cele 4 ediții onorate, sănătatea precară 
îl va determina pe Enescu să mai vină la Siena în 1954, ca în 1955 el să moară. Magnificul a rămas în conștiința 
următoarelor generații, ca și opera care va dăinui în veșnicie. 

Există în volum poveștiri ce au ca protagoniști eroi militari ori victime ale războiului. Evocarea punctuală a 
locotenetului-erou avocat Alexandru Costeanu din Amărăști (fratele bunicului dinspre mamă al lui Alexandru 
Cetățeanu) adaugă încă o figură legendară desprinsă din lumea Oltului și așezată alături de Ecaterina 
Teodoroiu, cunoscuta eroină de la Jii, căzută în aceeași luptă de pe Dealul Muncelului la cota 461. Finalul 
evocării este literaturizat apoteotic. Autorul îl imaginează pe protagonistul său revenind la Amărăști, oprindu-se 
în dreptul Monumentului Eroilor: „Își citește numele: „Eroul locotenent post-mortem Costeanu Alexandru. ” Îi 
privește cu ochii săi de vultur pe cei din jur și le surâde. Apoi se topește în monument. ”

 Cutremurătoare este poveștirea , inspirată de un măcel istoric, cel al omorârii de Ghocei roșii la Fântâna Albă
către sovietici la 1 aprilie 1941 a 3000 de români civili de la Siret, care doriseră să treacă pașnic în România din 
Bucovina de Nord, anexată de ruși. Autorul închipuie discuția purtată de cei ce încă nu muriseră după ce au fost 
aruncați în gropile săpate de sovietici la Fântâna Albă, căreia i-a secat apa de atâta sânge vărsat. Să lăsăm 
cititorilor emoția parcurgerii acelui final de narațiune, atât de dramatică prin miezul de realitate pe care îl 
cuprinde. 

 La rândul său  este inspirat de holocaustul roșu din Dobrogea, unde Canalul Dunărea-, Cimitirul de sub ape
Marea Neagră era conceput, după un precept stalinist, ca o reconstrucție și totodată ca o stârpire a dușmanilor 
noii societăți. Autorul primește mărturisirea unui schelet cu glas. Fusese profesor de filosofie la universitate, iar 
la Canal, pe șantierele morții slăbise nemaiputând să se ridice, așa că au aruncat o basculă cu fiertură de 
smoală și pietre încinse și i s-a luat carnea de pe el. Poetul sibian Wolf von Aichelburg scăpase cu viața din acel 
gulag comunist. Cu reflexele jurnalistului, autorul revine în Bărăgan însoțit de Aichelburg, care povestește 
coșmarul trăit în acea uzină de exterminare cât și procesul de la Poarta Albă când conducătorii șantierului au 
fost condamnați la moarte sau cu închisoare pe viață, metodă stalinistă de suprimare a colaboratorilor. Canalul 
trebui să fie „un mormânt comun al moșierimii și burgheziei românești”. Impresia că viața bate filmul o produc și 
povestiri ca unde scriitorul imaginează momente din viața temnițelor socialiste, cu dialogul O dimineață albă, 
dintre victime ca Roman Braga, și torționarii lor, sau  unde se evocă arestările și moartea tinerilor Zimbrul rănit  
patrioți. Completând panorama ororilor, are ca erou pe Vasile Gavrilescu, pentru care mai grea decât Liliacul 
însăși temnița a fost descoperirea celor 40 de turnători ai săi, dintre care nu a lipsit nici propria soție. Doctorul 
fără arginți Grigore Schileru va găsi în cele din urmă salvarea plecând în America. 

 Destine reale, așadar, într-un crescendo dramatic spre istoria contemporană a României, una scrisă exact, 
spre a scoate din tenebre siluetele unor eroi, cu care nu ezită să intre în dialog, așa ca în Oameni care au atins 
cerul. O asemenea panoramare a dramelor contemporaneității noastre într-o poveștire a experiențelor directe 
de cunoaștere, împărtășite astfel cititorilor, este menită, în proiectul mai amplu al autorulu, să umple golurile 
unei literaturi actuale, mai deloc preocupată să-și slăvească eroii. 



Nadejda GODOROJA

ªcoala din ªoldãneºti
(continuare)

 La finalizarea clasei a X-a, noi am aflat că pentru cămin mai era şi o educatoare, care ne-a vizitat în doi ani o 
singură dată – înainte de examenele de absolvire. Asta era soţia directorului. Tema discuţiei cu noi nu 
corespundea deloc nici cu vârsta noastră, nici cu etapa de studii. În loc de o îndrumare cum mai efectiv să ne 
pregătim pentru examenele de absolvire, ea ne-a comunicat cât de mare însemnătate are să conştientizăm 
faptul, că soarta noastră depinde de aceea cât de rapid o să reuşim să ne căsătorim cu un bărbat cu „posibilităţi 
sociale deosebite”. La auzul acestei „noutăţi”, noi am rămas perplexe. 

… Peste câteva zeci de ani, m-am întâlnit din nou cu fostul director de şcoală. Din spusele lui trecuse cu traiul 
la Chişinău cu un an mai târziu după ce absolvisem noi şcoala, deoarece fusese demisionat din post după un 
control financiar al şcolii. Ba a fost nevoit și să întoarcă statului o sumă mare de bani ca să scape de închisoare. 
Pe atunci, cu toate neajunsurile sistemului sovietic, cei de băgau mâna în buzunarul statului erau mai devreme 
sau mai târziu puşi la respect. N-avea însemnătate că era comunist sau nu. Se respecta legea, în faţa căreia 
toţi erau egali, începând de la un muncitor simplu până la adjunctul preşedintelui Sovietului Miniştrilor tovarăşul 
Vâşcu, care a fost condamnat la opt ani de puşcărie pentru încălcări financiare numai de câteva zeci de mii de 
ruble. Acum, conducerea „democratică” ce fură miliarde de USD din Banca Naţională, în toate eşecurile 
învinuieşte regimul sovietic, deşi de acum douăzeci şi şapte de ani ei conduc ţara. Atât de bine „o conduc” că în 
anul 2016 PIB-ul a constituit 24% din mărimea PIB-ului în a. 1990. 

 Deoarece cauza demisiei fostului nostru director era indicată în carnetul de muncă, n-a obţinut loc de 
serviciu în pedagogie. M-a vizitat la serviciu cu o rugăminte – dat fiind faptul că feciorul lui era în anul al şaselea 
de studii în Institutul de Medicină şi a doua zi, conform orarului, trebuia să susţină examenul la chirurgie, în 
cadrul căruia erau şi întrebări din oncologie, iar feciorul lui, având multiple lipse de la ore şi note 
nesatisfăcătoare, nu era admis la examene. A venit să mă roage să-i pun acestuia o notă satisfăcătoare la 
oncologie ca să fie admis. I-am spus că aşa încălcări eu n-o să fac, niciodată nu mi-am permis aşa ceva şi pe 
lângă toate, asta, oricum, nu ar fi salvat situaţia, deoarece avea restanţe pe lângă oncologie, încă la patru 
obiecte. 

 De rând cu condiţiile mizere de trai, aveam şi plăceri sufleteşti – participam la diverse activităţi culturale. 
Îndeosebi datorită surorii mele Lora. Ea cânta în corul şcolii, pe lângă asta – interpreta solo diferite cântece şi 
se acompania singură la chitară. Avea un glas plăcut. După un festival raional, la care a participat şi un 
reprezentant al Conservatorului din Chişinău, au spus că Lora are o voce de mezzo-sорrаnă de un timbru 
deosebit şi au îndrumat-o ca după absolvirea şcolii, să meargă la conservator. Nici pe Lora, nici pe familia 
noastră nu a interesat-o această propunere. Lora vroia să fie pedagog, de aceea şi-a continuat studiile într-o 
instituţie de învăţământ superior de acest profil. Era de părere că rezultatele activităţii pedagogului se reflectă 
nu numai prin succesele elevilor pe care îi instruieşte, ci şi la nivelul de cultură generală a viitoarei generaţii – 
copiilor acestor discipoli. 

 Nu mai aveam posibilitate să frecventez spectacole teatrale cum făceam la colegiul din Saharna, dar mă 
străduiam să vizionez filmele noi apărute. În clasa a IX-a am vizionat filmul „Idiotul” – ecranizarea romanului lui 
Dostoievsky (regizor Ivan Pâriev, în rolurile principale Iulea Borisova şi Iurii Iacovlev), m-am „întâlnit” cu acest 
autor. Am citit romanele „Идиот”, „Игрок”, „Бедные люди”. Atmosfera vieţii sociale, descrisă de F. Dostoievsky 
diferea polar de realitatea în care trăiam, dar cele citite m-au atins profund. Numai la treizeci de ani am citit 
„Братья Карамазовы”, am înţeles mai mult cauzele deosebirii viziunii filosofice ale fraţilor Karamazov, dar 
totodată m-am „intoxicat” de marele Dostoievsky. Credeam: bine că l-am citit, dar… prea sumbre aspecte ale 
vieţii redă autorul; posibil, aceste romane în perioada sovietică respectivă trebuiau să le cunoască criticii 
literari, specialiştii în istoria literaturii secolului XIX şi nu elevii sau persoanele tinere. Dar s-au schimbat 
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timpurile. Realitatea vieţii sociale din Basarabia, ajunsă în „democraţia” sălbatică a ultimilor decenii mi-a 
schimbat părerea – tot ce a descris Dostoievsky corespunde şi vremurilor noastre. 

 De la opt ani, de când conform programului şcolar, învăţasem poezia lui Mihail Lermontov „Белеет парус 
одинокий” (e tradusă în română sub titlul „Se vede-o pânză albă-n zare”), acest poet din secolul al X I X-lea, 
este unul din cei mai iubiţi poeţi ai mei. Şi în orele de răgaz, după ce-mi pregăteam temele pentru acasă, citeam 
şi reciteam poeziile acestuia, multe din ele le-am memorizat. Apreciam nu numai lirica lui, admiram ponderea 
profundă a cuvântului în orice lucrare – poezii, balade, dramaturgie, proză. 

 Desigur, colectivul pedagogic din colegiul profesional Saharna era mai sus decât cel din şcoala din 
Şoldăneşti, dar şi în această scoală erau pedagogi de excepţie; aş vrea să-i menţionez îndeosebi pe profesorii 
de fizică, Piotr Chirilovici Ciorici, şi de matematică, Gheorghe Fiodorovici Ţurcan. Piotr Chirilovici – pedagog 
tânăr – în primul an de activitate după absolvirea facultăţii – ne era şi conducător de clasă. Mic de statură, palid, 
cu un aspect bolnăvicios, avea calităţi pedagogice nemaipomenite. Şi-a pus scopul şi în cele din urmă a izbutit 
să le trezească elevilor interesul faţă de obiectul, pe care-l preda. Gheorghe Fiodorovici avea o metodă de 
predare a matematicii diferită de cea tradiţională. Intrând în clasă, după ce ne saluta, până ajungea la masa 
pedagogului, el ne spunea: „Tema lecţiei de astăzi e… , se întorcea la tablă, scria denumirea temei, ne lămurea ”
materialul pe tema respectivă, apoi rezolvam ecuaţii sau probleme pe tema recent explicată. Ne aprecia 
cunoştinţele, reieşind din capacităţile noastre de a însuşi tema de astăzi, folosind cunoştinţele acumulate la 
lecţia precedentă. Peste mulţi ani, când de acuma feciorul meu era elev, petrecând-o pe sora la staţia de 
autobuz, ne-am întâlnit în oraş cu Gheorghe Fiodorovici. O sclipire de fericire din anii tinereţii s-a coborât peste 
noi. Am discutat cu Gheorghe Fiodorovici în drum mai mult de două ore despre toate laturile vieţii. Demult 
plecase autobuzul Lorei spre Rezina, însă noi eram fericite. L-am petrecut pe Gheorghe Fiodorovici până la 
staţia de pe strada de unde a luat troleul spre casă. Am avut marele noroc de a întâlni în acea zi, un om drag 
sufletului.

[ ]…  Timpul nu trece, timpul zboară. Aşa aripi are acesta – cu ele ii greu să ia pasul – bate din aripi şi zboară… 
Şi noi, aranjate pe aceste aripi în zbor, am ajuns la finele clasei X-a, ne pregăteam de examenele de absolvire. 
Fiecare în modul său. Dar aveam şi griji comune – în ce ne îmbrăcăm la serata de absolvire. De şi aveam rochii 
de mătase, am hotărât că ne îmbrăcăm în ceva foarte modest. Am procurat cel mai ieftin material de bumbac 
(un metru costa atunci 0,6 ruble – 1 USD), de culoare foarte gingaşă – gălbuie, cu desen de mici romaniţe pe el 
şi ne-am cusut rochii identice. Descriu minuţios, deoarece s-au schimbat timpurile şi moravurile: acum 
majoritatea absolventelor de liceu la noi se îmbracă la seratele de absolvire în rochii de sute de euro (în cea mai 
săracă ţară a Europei), lungi până în pământ, cu umerii goli, cu fusta despicată mult, mult mai sus de genunchi 
– o imitaţie nereuşită a combinării rochiilor de mireasă cu cele de vedetă. Produc impresie că scopul a fost nu 
să se îmbrace, ci să demonstreze mai mult corp gol. Nu sunt conservator, dar mă miră aşa interpretare a 
acestui eveniment. Serata de absolvire a şcolii, (liceului) e semnificaţia liniei roşii, care te desparte de copilărie, 
bucuria primelor totaluri de studii, de noi cunoştinţe şi deprinderi, care-ţi deschid nenumărate variante ale 
porţilor vieţii sociale. Acest eveniment n-are nimic comun cu tendinţa contemporană a unor absolvente de a 
imita viaţa reginelor Dar orice eveniment se poate privi şi sub alt aspect. În acest context le dau şi dreptate. Pe . 
acele timpuri după finalizarea studiilor şcolare ni se deschideau perspective – de studii superioare sau medii de 
specialitate, de serviciu în localitatea de baştină sau alte variante, care depindeau de dorinţa şi sârguinţa 
noastră. Ne străduiam mai întâi să facem studii, că celelalte le vom dovedi… În prezent şi părinţii se strădue să 
le vadă pe copilele lor măcar o dată în viaţă „regine”, căci mai departe nu se ştie. Variantele perspectivelor 
tinerelor acum sunt deloc îmbucurătoare: optzeci la sută pleacă îndată după absolvire în ţările Uniunii 
Europene sau în Rusia, deoarece în patrie n-au locuri de muncă. Din cei de rămân în patrie în primii 20 ani ai 
„democraţiei” majoritatea celor, la care părinţii lucrau în străinătate si trimiteau bani pentru studii prelungeau 
studiile în universităţi particulare sau în universităţi de stat, încadraţi la studii prin contract. În ţara, în care au 
mai rămas aproximativ două milioane populaţie (din circa patru milioane în a. 1990) funcţionează douăzeci şi 
opt universităţi, din care şase de stat, celelalte – particulare, societăţi cu răspundere limitată cu calitate 
corespunzătoare a studiilor. Deşi în universităţile de stat, care au experienţă de zeci de ani în pregătirea 
cadrelor de diverse specialităţi sunt tineri foarte sârguincioşi, care în timpul studiilor acumulează cunoştinţe la 
nivelul contemporan al cerinţelor, după finalizarea studiilor majoritatea de asemenea pleacă (unii nici nu-şi 
ridică diploma), deoarece nu găsesc locuri de muncă. Mai mult decât atât, sunt tineri cu nivel înalt de 
cunoştinţe, care le permit să fie acceptaţi pentru studii în cele mai prestigioase universităţi din ţările europene, 
SUA, Canada, Anglia etc., dar şi din ei, devenind specialişti, puţini găsesc locuri de muncă în patrie, majoritatea 
se întorc în ţările în care şi-au făcut studiile, cu speranţa de a găsi locuri de muncă. De aceea tinerii s-au 



dezamăgit, nu mai au tendinţe de a face studii superioare. În anul 2018 majoritatea universităţilor, inclusiv cele 
de stat, de şi au primit la studii pe toţi doritorii fără concurs, au rămas cu 30 – 40% de locuri libere. 

 Ei, iarăşi m-am abătut de la temă… 
 *  *  *

… În perioada pregătirii pentru examenele de absolvire locuiam la cămin, ca să nu pierdem timp şi forţe pe 
drum. Lora atrăgea mai mare atenţie disciplinelor, la care urma să susţină examenele de admitere la facultatea 
de limbă şi literatură rusă şi engleză la Universitatea Pedagogică din Tiraspol (atunci – Institutul Pedagogic). 

Eu răsfoiam caietele, în care rezolvasem toate problemele din manualele cu probleme la chimie, fizică, 
matematică, repetam materialul la fiecare temă. Adesea, după lecţii ne vizita la cămin Saşa – un coleg de 
clasă, care era din alt sat, trăia la rude, s-a transferat cu studiile în şcoala din Şoldăneşti, deoarece în satul lor 
nu era şcoală cu predarea în limba rusă. El a fost din pleiada deportaţilor în Siberia şi acolo a studiat în rusă. În  
familie şi până la deportare, şi după întoarcere la baştină vorbeau în rusă, deoarece erau de origine rusă, din 
ruşii, refugiaţi câteva secole în urmă din patria lor, fiindcă erau adepţi ai sectei religioase de rit vechi (pe atunci 
prigoniţi în Rusia). Înalt, cu ochii albaştri, pielea feţei de culoare deschisă – trezea interesul fetelor. Pe mine 
aceste aspecte nu mă preocupau. Saşa de fiecare dată aducea diverse tipuri de exerciţii şi probleme, 
preponderent la matematică şi fizică. Mă ruga să-l ajut să le rezolve. Uneori mă mira faptul că, fiind unul din cei 
mai buni la matematică, se putea descurca şi singur, credeam eu. I-am şi sugerat această idee. El mi-a spus că 
unele probleme pot avea câteva căi de rezolvare, care mai uşor le developezi, lucrând în comun. Eu cu plăcere 
participam la aceste activităţi, cu atât mai mult că şi pentru mine era o pregătire suplimentară nu numai pentru 
examenele de absolvire, ci şi pentru că fizica era unul din examenele de admitere la Universitatea de Medicină. 

În sfârşit, am finalizat examenele de absolvire. Urma să sărbătorim acest eveniment – să participăm 
împreună cu părinţii la ultima festivitate în şcoală –serata de absolvire. Când eu cu Lora şi părinţii am întrat în 
sala şcolii, în care era tot pregătit pentru serata de absolvire, Saşa cu părinţii lui s-au apropiat de noi, s-a 
prezentat părinţilor noştri, apoi, prima dată m-a luat de mână şi m-a prezentat părinţilor lui: 

„ – Prietena mea, Nadea”. 
M-a mirat aceasta, deoarece eu consideram că sunt colega lui, dar prietenă până atunci n-am fost pentru nici 

unul din colegi. Şi, totodată, m-am şi bucurat că de acum nu ne mai apreciem ca colegi de şcoală, ci foştii colegi 
de şcoală, din care unul din cei mai avansaţi la învăţătură mă considera prietenă. Toată seara am dansat 
împreună, am discutat despre viitor. Mi-a propus să plecăm împreună la Universitatea din Tiraspol, facultatea 
de matematică. Eu i-am spus că de mult am hotărât să particip la concursul de admitere la Universitatea de 
Medicină. La sfârşitul seratei ne-am înţeles că o să corespondăm. Peste câteva zile am depus actele la 
Universitatea de Medicină. De la întâi până la nouăsprezece august am susţinut patru examene de admitere şi 
am plecat acasă. Ştiam că voi fi admisă, deşi concursul a fost de 7,2 pe un loc, deoarece colectasem 
nouăsprezece din douăzeci baluri posibile dar, totuşi, aşteptam cu nerăbdare avizul Comisiei de admitere. 

La 28 august am primit avizul că am fost înmatriculată la studii în Universitatea de Medicină şi mă pot 
prezenta la biblioteca instituţiei pentru a primi manualele necesare pentru studii, pe data de 31 august. La 29 
august am plecat la Şoldăneşti să mă scot de la evidenţă din organizaţia comsomolistă a şcolii – aşa erau 
regulile La şcoală m-am întâlnit cu colega din clasa paralelă Lilea Sandic, care de asemenea a fost admisă la . 
Universitatea de Medicină, şi cu Saşa. Noi cu Lilea ne-am bucurat mult că o să fim împreună. Comportamentul 
lui Saşa mi-a părut straniu, el nu socotea necesar cel puţin să ascundă invidia. El n-a fost admis la facultate. Îi 
era obijduitor că a obţinut notă joasă anume la matematică – obiectul, la care era unul din cei mai buni la şcoală. 
Ne-a spus că până la examen n-a repetat nimic, era încrezut că rezolvă orice, dar în timpul examenului nu se 
putea concentra din cauză, cum considera el, că avea ceva neplăceri în familie. Noi cu Lilea l-am compătimit, l-
am liniştit, i-am spus că această situaţie nu-i tragedie, poate participa la concurs la anul viitor. M-a petrecut şi 
mi-a spus că regretă că aşa neserios s-a atârnat către examenele de admitere M-a mirat mult că n-a reuşit la . 
matematică, deoarece, după câte ştiam din activităţi comune la matematică, rezolvasem practic toate tipurile 
de probleme şi exerciţii din programele obiectelor respective, dar nu i-am spus, ca să nu-i stric şi mai mult 
dispoziţia. 

… Făciam cale întoarsă spre casă. 
În ziua ceia de arşiţă de august m-am bucurat de răcoarea pădurii de lângă Parcani, apoi am ajuns la izvorul 

de după pădure. M-am aşezat lângă izvor, m-am spălat pe faţă, am băut din palme apă rece a izvorului şi m-am 
gândit că trec pe acest drum şi beau această apă limpede ultima oară. Aşa şi a fost. Pe parcursul anilor de 
câteva ori am fost în deplasări de serviciu la spitalul raional din Şoldăneşti, dar pe drumul bătătorit de noi – dus-
întors la şcoală de atâtea ori, n-am trecut nici-o dată. 

(va continua)
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Mircea ªTEFAN

locuire

locuim 
ca doi îndrăgostiţi

în acest templu al cuvântului

în timp ce el se mută
cu atâta dezinvoltură

dintr-o limbă în alta

efectul 
Doppler

e zi de primăvară
eu

plantez în grădină secunde
nici nu ştiu cum se face

dar ele nu se prind

cristal 
de seră

se aude cum crește și solzul de pește
această dimineață senină

mașina de scris

mașina mea de scris este conectată la priză
de aproape o sută de ani

(ideea aceasta am furat-o de la unul
pe nume Marques)

am o problemă însă
micile mele poeme

le scriu în caiet la mână tot de atunci

printre cuvinte

printre cuvinte nevorba e de aur

in this clear early morning

typewriter

my typewriter is plugin
almost one hundred years
(I stole this idea from someone called Marques)
but I have a problem
I wrote my small poems
on my note book 
since almost the same time

among words

among words the silence is gold

habitation

we live
like in love
in this temple of the word

during the time he is moving on
with so much ease
from one language to another

Doppler 
effect

it is a spring day
I am planting seconds in the garden
but
I don't know how come
they don't bear fruit

greenhouse
crystal

its hearing even the growup of the fish scales
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capriciu

tăcerea s-a răstignit
într-o gară de munte

numai cum
visele câinilor fără dinți

în căutare de țâțe

Poem scris 
într-o limbă a îngerilor

am aprins focuri într-o certare cu noaptea
și ruguri fumurii am ridicat

prin sânge s-a lăsat cu o iarnă
fără putere am cercetat

numai tu mi-ești aproape
încălzești visul

cu mâna încerc să-ți acopăr eu fața
sunt zorii de ziuă departe pe val

pietrele sure din apă 
au prins un contur de lumină

caprice

the silence crucified
somewhere on the mountain railway station

some as 
the dreams of the teethless dogs
searching for the milky breast

poem written 
in the angels lanquage

I lighted the fire in fight with the night
and grey bonfire I light up
in my blood is coming a late winter
powerles I search

only you are close to me
you are warming my dream

with my hand I am trying to cover your face
the sun rise of the day are far away of the shore
the gray stones from the water 
have achive the glove of the light

SUSPINUL ÎNGERULUI ALB · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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În noiembrie 2019, Editura Libris Brașov a tipărit cartea „Prefecți ai judetului 
Brașov de odinioară, 1919 – 1939”. Autorii, Adrian-Horia ENESCU, Inginer 
silvic, absolvent al Universității „Transilvania” Brașov, Facultatea de 
Silvicultură și Exploatări Forestiere, promoția 1996, Doctor în silvicultură 
(2012), Master în Administrație Publică (2018) și Gabriel Ion NECULA, Jurist, 
Universitatea „Transilvania” Brașov, Facultatea de Drept, promoția 2002, curs 
postuniversitar Departamentul de pregătire a personalului didactic (2004), 
Master în Drept Notarial și Proceduri (2007),Master în Studii Europene de 
Administrația Publică (2013) au în comun nu doar faptul că amândoi sunt 
brașoveni și salariați ai Instituției Prefectului Brașov, dar, mai ales au o pasiune 
care îi unește: istoria.

Aplecarea spre studiu, răbdarea de a petrece timp îndelungat în biblioteci, de 
a scotoci prin arhive sunt lucruri rare și de admirat pentru tinerii unui secol ce 
pare că nu are răbdare să meargă la obârșii și la esența lucrurilor. 

Iată cum explică ei înșiși demersul întreprins:
Prezentarea personalităților ce au deținut funcția de prefect al județului, 

dorește să readucă în memoria colectivă o perioada istorică, legată de 
noțiunea de „prefect”, originile acesteia, instituția ca atare și ceea ce 
aceasta a reprezentat până în anul 1939 în spațiul românesc. 

Expunerea noastră vizează cu precădere județul Brașov, cu modificările 
administrative suferite de-a lungul vremii, motiv pentru care am încercat să 
prezentăm și principalele acte normative ce au conturat teritoriul acestuia. 

Aceleași considerente le-am avut în vedere și în prezentarea instituției în sine, pe care o considerăm cu 
adevărat un pilon important în deciziile istorice în care a fost implicată. 

Prefectura este instituția care își merită cu prisosință respectul tuturora, fiind implicată, de la începuturile 
sale, în cele mai diverse activități menite să îmbunătățească modul de viață al tuturora, așa cum ne stă 
mărturie legiferarea ei de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În vremuri de restriște, secolul al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea, când cei oropsiți nu își găseau dreptatea la conducătorii locali, amenințau 
că merg la „pretură”, încă o dovadă a respectului și importanței de care se bucura instituția. Această 
considerație are la bază și implicarea celor ce au deținut funcția de prefect, precum și înalta conduită 
morală de care se bucurau aceștia. 

În multele ore petrecute în arhive și biblioteci, pe lângă informațiile prezentate în această lucrare dedicată 
prefecților, am avut șansa de a vizualiza liste întregi cu angajați ai instituției, care, ținând cont de specificul 
lucrării, nu și-au găsit locul între aceste rânduri, dar care își merită și ei tot respectul cuvenit. 

Din lipsă de informații, nu am reușit să prezentăm toți prefecții din perioada analizată. Sursele studiate și 
presa vremii amintesc de acțiuni întreprinse de aceștia, fără a oferi detalii suficiente pentru a le putea 
contura un „portret”. De asemenea nu am prezentat „imaginea din spatele imaginii”, întrucât se putea crea 
un dezechilibru în biografiile acestora, pentru o parte având mai mult decât suficiente detalii, pentru alții 
neavând nimic. 

Lucrarea de față a avut în vedere perioada de până la începerea celui de al doilea Război mondial, 
respectiv anul 1939, deși Prefectura va mai supraviețui câțiva ani, până la momentul instaurării regimului 
comunist, sens în care se impune o continuare. 
Mass-media locală, cel puțin, a semnalat apariția volumului „Prefecți ai judetului Brașov de odinioară, 

1919 – 1939”, care, prin „Destine Literare” primește și deschiderea internațională. Vă oferim câteva păreri 
despre această atât de specială carte, pe care suntem bucuroși să v-o prezentăm:

Dana OPRIÞÃ

Pe urmele istoriei unui oraș… 

Autorii Adrian Enescu
și Gabriel Necula
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„Alcătuită din capitole ordonate cronologic, autorii ne oferă date despre organizarea administrativ – 
teritorială a Brașovului înainte de 1848, a Transilvaniei în perioada 1848 – 1918, și descriu cu obiectivitate, 
apelând la izvoare științifice, certificate documentar, activitatea prefecților care au marcat istoria Țării 
Bârsei, Făgărașului, Transilvaniei. 

Portretele guvernatorilor Transilvaniei, ale prefecților Brașovului, se împletesc cu informații care 
conturează atmosfera și imperativele epocii respective, vicisitudinile inerente dar și momentele de vârf ale 
acelor timpuri. 

Nume ca Teodor Sbârcea, Paul Goma, Gheorghe Cuteanu, Gheorghe (Georgie) Baiulescu au modelat 
istoria epocii în care au fost prefecți și din activitatea lor am înțeles că istoria a fost și odinioară impetouasă, 
iar omul a trăit, de multe ori, «sub vremi», dar niciodată renunțând la dorința de mai bine. 

Pagini importante, scrise pe un ton cronicăresc, sunt dedicate unei instituții a negustorilor brașoveni, 
Casina Română din Brașov, «instituție care a contribuit, discret, la sudarea sufletelor, într-o vreme când 
numai intenția de a cimenta legături între frați, nu era privită de patiotism». De aceea Casina «de atunci» a 
fost o necesitate.”

Prof. Mariana Ionescu, cadru didactic la Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov.
Recenzie făcută la lansarea cărții, 26 noiembrie 2019.

În prefața lucrării, intitulate „Din 
dragoste pentru oraș și adevăr”, 
Laurențiu-Ciprian Tudor: „«Nu 
este alta mai frumoasă şi mai de 
folos în toată viaţa omului zăbavă 
decât cetitul cărţilor» scria, în 
secolul al XVII-lea, Miron Costin. 
Mai mult ca sigur că vorba 
cronicaru lu i  ș i  d ip lomatulu i 
moldovean este adevărată, dar aș 
îndrăzni să spun că nu este 
completă. Aș adăuga, fără tăgadă, 
și cealaltă jumătate: scrierea 
cărților. Indubitabil că prima 
jumătate nu poate trăi fără cealaltă 
și că doar împreună fac mântuitorul cerc al culturii. […]

La acestea m-a făcut, în primul rând, să mă gândesc această carte. Apoi m-a podidit uimirea că doi tineri s-au 
pus să își cheltuiască timpul liber și resursele pentru a se documenta doi ani și jumătate și pentru a scrie despre 
un domeniu sever și aparent anost: istoria administrației. Este, însă, aici nu doar dorința de a ieși din măruntul 
zilei, din obișnuitul lor, ci, aveam să aflu vorbind cu ei, o mare dragoste pentru Brașov, pentru locul natal, pentru 
o istorie locală (dătătoare de identitate) care are, de multe ori, destule goluri. Cei doi au încercat să prezinte o 
serie de personalități ale orașului/județului și să le readucă în memoria colectivă, aceste somități reprezentînd 
o instituție despre care s-a scris prea puțin, dar care merită respectul nostru: prefectura. Perioada vizată de cei 
doi începe după Marea Unire și se încheie cu anul 1939, când avea să izbucnească cel de-al doilea război 
mondial. […] 

Cele mai importante atuuri ale acestei cărți:
· este un volum pe care orice brașovean ar trebui să îl aibă în biblioteca sa (chiar dacă pare că el ar putea 

interesa mai mult specialiștii). Este o carte care scoate din uitare, din somn, o perioadă greu încercată, care 
aduce, uneori, la suprafață oameni excepționali (cum este, de pildă, prefectul Tocineanu)

· este o lucrare de o noutate absolută: nu există nicăieri un studiu serios și complet despre prefecții 
Brașovului. 

· documentarea a fost îndelungă și serioasă: a vizat arhive – locale și naționale, presa scrisă a vremii, variate 
lucrări istorice, corespondență cu diverse instituții din țară, dar și din Germania, Austria și Ungaria. Au fost 
mii de ore state în biblioteci, muzee etc., în care s-au consultat documente de secretariat, documente cu 
diferite indicative, radiograme, circulare ș. a. m. d. 

· cartea nu oferă doar date istorice inedite, sigure, prezentând atmosfera timpului, felul cum l-au trăit 
brașovenii de atunci, dar ocolește și interpretările ciudate și corectează unele erori. Un exemplu: deși în 
presa scrisă și la televizor, apare, adesea, ideea că Gheorghe Baiulescu a fost primul primar român al 
Brașovului, lucrurile nu sunt așa. Gheorghe Baiulescu nu a fost primul primar, ci, dacă vrem, primul prefect 
român al Brașovului. În 1916, el a fost «numit» primar de către conducătorul armatei române, dar nu a fost 
ales de către brașoveni, deci, cel puțin juridic, nu se pune problema de a fi primar. Prefect da, pentru că a 
fost numit astfel, în ianuarie 1919, de către un for ce avea aceast atribut, Consiliul Dirigent. Mai mult, pe 

Prezidiul (de la stânga la dreapta): dl Laurențiu Tudor, 
dna Dana Anghelescu – Director editorial LIBRIS, 

Adrian Enescu, Gabriel Necula, Mariana Ionescu, Vincențiu Oprișan



Baiulescu nu îl chema Gheorghe, ci George (Georgie). De ce spun asta? Pentru că așa scrie în Registrul 
botezaților de la Biserica «Sf. Nicolae» din Șcheii Brașovului (să însemne asta că avem, în Brașov, o stradă 
cu un nume greșit?!)”

* * *
Pentru a vă convinge cu proprii ochi despre cum arată conținutul acestui volum, extrem de interesant și de 

instructiv, vă oferim spre lectură unul dintre cele mai importante aspecte prezentate în lucrare, așa cum înșiși 
autorii consideră: INTRAREA TRUPELOR ROMÂNE PE TERITORIUL TRANSILVANIEI, JUDEȚUL BRAȘOV, 
în 1916. 

Iată capitolul intitulat:

BRAȘOVUL ÎN AUGUST 1916

La data de 4/16 august 1916, Guvernul Român, prin Brătianu, semna la București un tratat de alianță și o 
convenție militară cu Antanta, finalizându-se astfel cei doi ani de neutralitate ai Regatului României. 

1)
În data de 14/27 August 1916, la ora 21, la Ballhausplatz 2, Edgar-Constantin Mavrocordat , Trimisul 

Extraordinar și Ministru Plenipotențiar la Viena, a înmânat nota prin care România declară război Imperiului 
Austro-Ungar, pentru motivul că regimul dualist a frânat, în mod deliberat, desăvârșirea, pe cale pașnică, a 
dezideratului secular și legitim al poporului român, acela al unificării. 

Redăm o parte din textul declarației de război adresată Austro-Ungariei, semnificativ pentru evenimentele ce 
aveau să uemeze și care reprezenta dezideratul poporului român, acela de unire a tuturor fraților într-un singur 
stat unitar:

„Alternând în 1883 grupului Puterilor Centrale, România departe de a uita legăturile de sânge cari uneau 
populațiile regatului de românii supuși ai monarhiei Austro-Ungare, văzuse în raporturile de amiciție și de 
alianță, cari fuseseră stabilite între cele trei mari puteri, un gaj prețios pentru liniștea sa internă ca și pentru 
ameliorarea soartei Românilor din Austro-Ungaria. 

[…] Speranța pe care ne o fundaserăm din acest punct de vedere pe adesiunea noastră la Tripla Alianță, a 
fost înșelată. În timpul unui period de mai mult de 30 ani, românii din monarhie nu numai n'au văzut nici odată 
întorcându-se o reformă de natură să le dea măcar o aparență de satisfacție, dar, din contra, au fost tratați ca o 
rasă inferioară și condamnați să sufere opresiunea unui element străin, care nu constituie de cât o minoritate în 
mijlocul naționalităților diverse din care se compunea Statul Austro-Ungar. 

Toate nedreptățile de care sufereau frații noștri au întreținut între țara noastră și monarhie o continuă stare de 
animozități pe care guvernele regatului nu le înăbușa de căt cu prețul unor mari greutăți și unor numeroase 
sacrificii.

[…] Doi ani de război în timpul cărora România și-a păstrat neutralitatea au dovedit că Austro-Ungaria ostilă 
oricărei reforme interne care putea să facă mai bună viața popoarelor pe care le guvernează, s'a arătat gata să 
le sacrifice, neputincioasă să le apere în contra atacurilor din afară. 

2)
[…] Pentru aceste motive ea se consideră din acest moment în stare de război cu Austro-Ungaria” . 
A doua zi, armata română forța culmile Carpaților și pătrundea în Transilvania, fiind primită cu toată căldura 

3)
de populația românească.

Încetarea neutralității decisă de Guvernul Romăniei și intrarea în conflagrație alături de Antanta, fapt 
catalogat ca „trădare” de Tripla Alianță, a avut repercursiuni chiar și față de Casa Regală a României. Însuși 
Regele Ferdinand a plătit scump această decizie, pierzând dreptul, atât pentru el cât și pentru urmașii săi, de a 
mai fi considerați descendenți ai casei de Hohenzollern. 

Ca urmare a studierii de către autori a numeroase surse de informații cu privire la intrarea trupelor române în 
Brașov, considerăm că cea mai concretă și reală prezentare a acelor evenimente o regăsim în presa vremii, 
scrisă de oameni ce au trăit, au văzut și au simțit acele evenimente. 

Astfel, articolul „Momente din ziua de 15/28 August 1916, Brașovul după declarația de război – Intrarea 
armatelor române în oraș”, publicat în Gazeta Transilvaniei, nr. 177 din data de 28 august 1919 ne oferă 
informații clare cu privire la acele momente istorice. 

Așa cum era de așteptat, la aflarea veștii intrării Regatului României în război populația orașului intră în 
panică. Vestea pătrunde în Brașov în decursul nopții de duminică spre luni, dar majoritatea populației o află în 
decursul dimineții, în jurul orei 8.00, când o parte din autoritățile militare și civile se aflau în drum spre gară 
pentru a se refugia. 

1) Edgar Mavrocordat descindea din ramura moldoveană nobilă a familiei Mavrocordaților, fiind strănepotul lui Constantin 
Mavrocordat (1711-1769), domnitor regent în mai multe rânduri în țările române Moldova și Țara Românească.

2) Gazeta Transivaniei, Brașov, Mercuri 24 August (6 Sept.) 1916
3) Nuțu Constantin, România în anii neutralității 1914 – 1916, Ed. Științifică, București 1972, pg. 313
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„Aspectul orașului Brașov în decursul zilei de Luni și de Luni noaptea nu se poate descrie – un balamuc în 
adevărata accepție a cuvântului. Oamenii își pierduseră capul. Populația părăsită de autorități, cari erau în 
plină fugă, umbla ca buimăcită, pe străzi, luând în culmea disperării drumul spre gară ducând cu sine copii, 
femei și avutul pe care și l-au putut strânge în grabă. Panica și groaza s-a potențat cu deosebire Luni noaptea, 
când se auziau bubuiturile tunurilor și detunăturile produse de aruncarea în aer a podurilor de către armata 
austro-ungară aflătoare în retragere”. 

Aproape jumătate din populația orașului s-a refugiat. „Scenele de groază dela gară, unde se adunaseră mii 
de fugari, cari așteptau transportarea lor, nu se pot descrie. Au fost ceasuri fioroase, care nu se vor uita nici 
odată. Și toate acestea din cauza atitudinei autorităților, cari, refugiindu-se în grabă, au lăsat populația în cea 
mai completă desnădejde și desorientare”. 

În cursul zilei de marți dimineață, știrea conform căreia armata română a respins cu un elan nemaipomenit 
armata austro-ungară din munți și de pe Valea Timișului se răspândește în oraș. Populația aștepta din clipă în 
clipă intrarea triumfală a „dorobanțului eliberator” în Brașov, fapt care s-a și petrecut. 

„Grupuri mai mici de femei și bărbați s-au strâns în piață, orașul avea aspectul unui mormânt. Toate 
magazinele erau închise, birourile publice erau părăsite de autorități. O mare parte a populației se reîntorcea 
de la gară, transportul în comun, de orice fel, fiind suspendat”. 

În decursul dimineții, locțiitorul primarului refugiat, dl. F. Fabrițius s-a consultat cu o mică parte din consilierii 
comunali, sași și maghiari, rămași în oraș. De menționat este faptul că acești consilieri au fost găsiți de către dl. 
F. Fabrițius pe stradă. Ca urmare a acestei consfătuiri, o delegație s-a prezentat la dl. dr. George Baiulescu pe 
care l-au rugat să binevoiască, ca împreună cu ei să întâmpine armata română la intrarea în oraș. Acum este 
momentul intrării în scenă a formidabilelor calități diplomatice a viitorului prefect al județului Brașov. 

Medicul Baiulescu acceptă propunerea și împreună cu dl. F. Fabrițius, cu o parte din consilierii români, sași și 
maghiari s-a prezentat, pe jos, în jurul orei 15.30 „la capătul orașului Brașov, răspântia drumurilor spre Hărman 
și Dârste”, pentru a întâmpina armata română. 

După câteva minute de așteptare a sosit comandantul trupelor române, dl. col. Darvari în fruntea ofițerilor și a 
soldaților români. 

A luat cuvântul domnul dr. George Baiulescu: „În numele poporațiunei române a vechiului și preafrumosului 
oraș Brașov, Vă zic: Bine ați venit! Totodată sunt autorizat să Vă bineventez cu toată căldura în numele 
poporațiunei săsești și maghiare, care locuește cu noi împreună în acest oraș. Prin graiul meu Vă asigurăm cu 
toții, fără deosebire de naționalitate și confesie, că vom da dovezi de cea mai perfectă loialitate și vom fi cât se 
poate de prevenitori față de brava armată română. Vă rugăm din parte-ne, d-le colonel, ca să binevoiți a lua 
poporațiunea acestui oraș sub scutul și ocrotirea D-voastră. 

Încă o dată Vă zic: Bine ați venit și Vă rugăm cu toții să așterneți omagiile noastre profunde Auguștilor 
Suverani ai României. 

Trăiască Maj. Sa Regele Românilor Ferdinand I împreună cu Augusta Sa Familie!
Să trăiți D-le colonel!
Trăiască brava armată română!”

* * *
Domnul colonel Darvari declară, în numele MS Ferdinand I, orașul Brașov pentru vecie cucerit de trupele 

românești și asigură pe toți locuitorii că va respecta viața și avutul lor. 
După acest moment solemn primele trupe românești ce aparțineau Regimentului 6 Mihai Viteazul și-au făcut 

intrarea triumfală în oraș, fiind întâmpinați cu flori și aclamații de către toți locuitorii, indiferent de naționalitate. 
În fața edificiului „Sfatului” din piață, trupele armatei române s-au oprit și aliniați cu fața spre biserica 

românească din cetate au ascultat o rugăciune. O mulțime de oameni, cu capetele dezgolite au fost alături de 
bravii ostași români. 

Poate așa a fost să fie, ca această sfântă și istorică rugăciune să se țină în fața Bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”, ctitoria Protopopului Bartolomeiu Baiulescu, tatăl viitorului prefect și inspector general 
administrativ. 

Domnul maior Marinescu, după un emoționant discurs, s-a deplasat în fruntea trupelor în „Prund”, în Șcheii 
Brașovului, acolo unde în fața bisericii „Sf. Nicolae” a salutat populația, vorbindu-le în limba pe care toți, de 
această dată, o înțelegeau. 

 Nu putea fi ales un loc mai bun: Șcheii Brașovului, unde s-au plămădit valori de spiritualitate românească ale 
căror începuturi trebuie căutate încă de pe vremea geto-dacilor, când la „Pietrele lui Solomon”, în satul dacic de 

4)altădată supravieţuiau dârji, strămoşii acestor meleaguri , locul unde și astăzi stă mărturie un adevărat centru 
de rezistență spirituală – Prima Școală Românească din Brașov, împreună cu tiparnița Diaconului Coresi. 

Acelaș loc unde tradiții strămoșești sunt păstrate peste veacuri, mărturie stând cetele junilor șcheieni. 

4) primascoalaromaneasca.ro
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Conducerea militară română a dispus o serie de măsuri, care au fost afișate pe zidurile orașului a doua zi. Dl. 
col. Darvari deleagă pe dl. dr. Baiulescu să îndeplinească funcția de primar, iar pe dr. N. Vecerdea, la 
propunerea noului primar, în funcția de șef al poliției. 

De menționat este și faptul că, a doua zi după aceste numiri, în Brașov ajunge și domnul general Grigorie 
Simionescu, comandantul armatei române din sectorul Brașov, care menține ordinele deja formulate de către 
dl. col. Darvari și solicită executarea acestora cu maximă strictețe. 

În cele 40 de zile de stăpânire românească, așa cum era de așteptat, primarul urbei s-a implicat în totalitatea 
acțiunilor autorităților locale de restabilire a vieții normale a orașului, de reluare a activităților comerciale, de 
soluționare a problemelor ridicate de către cetățeni, dar nu în ultimul rând, de romanizare a administrației: „Și-a 
depus toate puterile pentru apărarea intereselor românești la comitat, la primărie, în toate ocaziile, cauza 

5)românească află cel mai puternic apărător în persoana sa” .
„Momentele pătrunderei trupelor române în primul oraș din Ardeal, la 1916, vor rămâne neperitoare”, afirmă 

pe bună dreptate autorul articolului din cuprinsul căruia ne-am permis să cităm. 
Ediția Gazetei Transivaniei, Brașov, Mercuri 24 August (6 Sept. ) 1916, exprima sentimentele populației 

brașovene printr-un emoționant articol:
„Bine ați venit – cu aceste scurte cuvinte dar de-un adânc înțeles a salutat Marția trecută primarul român al 

orașului Brașov pe mândrul colonel român și pe vitejii săi ofițeri și soldați, cari într'un elan de nedescris – care 
va rămânea pentru toate timpurile un miracol – au trecut ca în sbor stâncile și văile Carpaților, au înfrânt 
rezistența armatei austro-ungare și au cucerit Brașovul. 

Bine ați venit! Strigăm noi cei de-un sânge și de-o lege – puținii câți am mai rămas în acest vechiu centru de 
cultură românească – leilor Carpaților, cari în câteva ceasuri au răsbit pe-o întindere de 400 chilometri munții 
Carpați, crezuți de neînvinși. 

Bine ați venit!
* * *

Iar dacă nu v-am putut primi așa cum am fi dorit și dacă multora dintre noi, cari V-am văzut intrând triumfal în 
Țara Bârsei, ne-a secat glasul și am stat uluiți și înmărmuriți – iertați-ne!

Prea mare e minunea, cari se desfășura de câteva zile în fața ochilor noștrii sufletești, prea grandioasă și 
neîncăpută e schimbarea, a cărei martori istorici ne-a fost dat să fim și prea crâncene au fost suferințele, pe cari 
le-am îndurat până în clipele Învierii. 

Stăm și azi încă uluiți, nu găsim cuvinte să dăm glas bucuriei înăbușite de suferințele seculare, ne ștergem 
din nou și tot din nou ochii plânși și înpăienjeniți, întrebându-ne: Se poate?!… Se poate?!… 

* * *
Deșteaptă-te Române!
Armata glorioasă a marelui Ferdinand I e în mijlocul nostru. Frații liberatori au sosit, căci ceasul a bătut. 
Bine ați venit și să mergeți bine! În vârful baionetelor voastre zace viitorul neamului românesc dela Tisa până 

la mare!
Bine ați venit și cu Dumnezeu înainte pentru Neam și pentru Rege!”. 
A mai durat doi ani… și a sosit clipa Marii Uniri. 

* * *
În semn de recunoștință și pentru 

m e m o r i a  a c e s t o r  î n â l ț ă t o a r e 
evenimente, pr in gr i ja Pr imăriei 
Municipiului Săcele, la limita dintre 
județele Prahova și Brașov pe D. N. 1A, 
a fost ridicat în anul 2016 un monument 
pe care călătorul poate citi: „Pe aici, prin 
istoricul PAS BRATOCEA, trupele 
române au intrat în ARDEAL, în luna 
august 1916. ”

5) Gazeta Transilvania, nr. 8, ediția din 11/24 ianuarie 1918;

Participanți la eveniment



ºARA LOVIªTEI
Constantin IONIÞESCU

 MĂRTURII ALE INDEPENDENȚEI ȚĂRII ROMÂNEȘTI DUPĂ RĂZBOIUL 
DINTRE REGELE UNGAR CAROL ROBERT DE ANJOU ȘI BASARAB I, 
POSADA (1330), CULESE ȘI INTERPRETATE DIN KRONIKA POLSKA, 

LITEWSKA, ZMODZKA, WSCYSTKIEJ, RUSI –  MACIEJA 
STRYJKOWSKIEGO ȘI DOCUMENTE (EPIGRAFICE) DIN ȚARA LOVIȘTEI.

Țara Loviștei este o minunăție a naturii, localizată între Munții Făgăraşului 
la nord-est, Munții Lotrului la vest, fiind străbătută, de la nord la sud, de Olt, 
și care se îmbrățișează la Brezoi cu Lotrul și ale căror văi, precum două 
surori siameze, se unesc printr-un cordon ombilical, alcătuind un tot unitar, 
apărate înspre sud de Munții Coziei, cu Kogaionul sfânt al dacilor și protejați 
de zeul nemuritor, Zamolxis.

Acestei țări, a Loviștei, i-a făcut Dumnezeu un „cuib” nemaiîntâlnit nicăieri 
sub formă de covată, ale cărui laturi de 20 de km, așezate la poalele 
munților, loc de sălăşluire a dacilor, plin de viață, unde ei aveau la 
îndemână, pentru hrana lor, atât munca agricolă pentru creșterea vitelor, 
cailor și oieritul, cât și mult pește și animale de vânat. Totodată, în Țara 
Loviștei găsim drumul „Calea Mare”, mijloc de comunicare între dacii de 
pretutindeni, trecând dealul Sălătrucului, spre Argeș sau Pasul de la Turnu 
Roșu spre Transilvania. Pe parcursul timpurilor, această cale a fost folosită 
de multe popoare barbare, care, în drumul lor spre Europa Occidentală, au 
conviețuit cu populația locală, lăsând și ei o parte din sămânța lor pe aici. 

Țara Loviștei este cunoscută încă din epoca romană, când ei au găsit aici 
o populație băștinașă, dovadă fiind Podul de la Câineni, de peste Olt, numit 
PonsVetus. Dacă romanii i-au spus Podul cel Vechi, înseamnă că el exista 
dinainte de venirea lor. 

De altfel, ei au construit numeroase castre de-a lungul Oltului, ca cetăți de 
apărare și de legătură cu Imperiul Roman descrise în tabela Peutingeriana, 
iar, ulterior, fiind cunoscută, de atunci până astăzi, drept „Calea Mare din 
Țara Loviștei”, care făcea legătura între Ardeal și Țara Românească. Așa că 
azi nu ne mai mirăm, când găsim în acte că, în 1233, regele Bella al IV-lea a 
dăruit lui Conrad de Tălmaciu, Loviștea pe care o așează la vest de Olt și la 
nord de Lotru, având legătura cu Almașul, spre folosința lui. Renumitul 
istoric Ion Conea lămurește problema spunând că interpretarea corectă 
este că, de fapt, a primit întreaga Țară a Loviștei. 

Această lucrare arată că zona a fost locuită în permanență, iar legătura 
între suzeranul maghiar și vasalul argeșean era folosită pe acest drum al 
Loviștei. În afară de acest drum, între românii din Transilvania și Țara 
Românească erau multiple drumuri, poteci, în munți, pe care le știau și 
autoritățile, după cum arată și harta colonelului Begeanu.

De la romanii din secolul II și până astăzi, Țara Loviștei și a Lotrului au fost 
cartografiate și ele se găsesc în diverse capitale ale lumii (Viena, Paris, 
Budapesta). După anul 1716 ing. Schwantz – constructorul Carolinei, a pus 

în evidență importanța zonei pentru toate neamurile care ne-au călcat țara și a alcătuit și el o hartă, privind Țara 
Loviștei prin care se confirmă locuitorilor din Găujani-Boișoara „să le fie lor moșie între Boilea și Săseni și 
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Pietriceaua”. În 1451 („leat 6959”), confirmă 
acelorași moșneni, proprietățile între Boilea și 
Plaiul Mănulesei ce se numește Leu și Stâna Mare 
și Zănoaga și Prislopu, ce se numește Pietriceaua 
și Arsurile. Aceste locuri cu denumirile lor (nume de 
munți și pâraie) se găsesc până azi, ceea ce 
dovedește că populația din Loviștea s-a perpetuat 
până azi. Ulterior, găsim multe acte de la 
cancelariile domnești, prin care se moșteneau sau 
se vindeau munți și văi, sate, locuitorilor din zonă. 
Însuși Mircea Alexandru a emis un act, în 1575, cu 
privire la satul Călinești, ceea ce arată încă o dată, 
că el cunoștea zona, precum și drumul ce făcea 
legătura între Curtea de Argeș și Sibiu, drum pe 
care a circulat și convoiul cu Maciej Stryjkowski. 

Din anul 1573 avem un hrisov de la «Io Alexandru v.v., domnul Țării Românești», prin care se hotărăște 
stăpânirea lui Cârstea,Oprea, Popa,Vâlcu cu feciorii lui, lui Tatomir cu fratele său, Ion Gheorghe, și Stoica 
peste partea lor de moșie, în Topolog. 

Drumul Loviștei cel Vechi, în întregul lui, format din două fragmente: unul pe malul Oltului din Transilvania și 
până la Câineni, și altul prin Loviștea din Câineni și până la Perișani ─ Sălătrucu. Acesta era și un vestit drum de 
oi; ciobanii, venind din regiunea Sibiului, coborau la Râul Vadului ─ Câineni ─ Boișoul, la Sălătrucu, unde se 
făcea numărarea oilor și tunsoarea lor, precum și în Titești. Pe aceste locuri erau multe hanuri și locuri de 
întâlnire ale ciobanilor, un adevărat centru comercial.

NB: În urmă cu vreo 20 de ani, l-am cunoscut pe doctorul oftalmolog Costică Ionițescu la Vâlcea, la clinica de 
oftalmologie, unde a operat-o pe mama mea, Elisabeta Gh. Costeanu. Am pierdut legătura, dar iată că am 
avut bucuria sa-l reîntâlnesc pe Facebook și să aflu că s-a ocupat de fascinanta istorie a Țării Loviștei. 
Despre domnitorul Basarab I și despre misteriosul mormânt 10 de la Curtea de Argeș, de care s-a ocupat în 
cercetările sale dr. Ionițescu,  tot nu se cunosc multe date. Poate dezlegam eu ceva mistere deoarece am 
avut șansa să cunosc la Boston pe unul din urmașii basarabilor, pe nume Bruce Basarab, care mi-a povestit 
că un străbun al lui (poate un fiu al lui Basarab I) a ajuns la Viena, iar bunicul lui, care mai vorbea încă ceva 
română , a emigrat în SUA. La mâna purta un inel cu pecetea Basarabilor, de care era tare mândru, care se 
poate vedea în poza de mai jos. Ne-am împrietenit, m-a invitat pe la el sa-mi arate documente vechi, 
păstrate în arhiva familiei, dar nu am avut timp să dau curs invitației. Când l-am căutat, peste câțiva ani, nu 
mai era în viață. Am rămas cu amintirile – îmi amintesc cum a scos inelul cu pecete de la mână să-l văd mai 
bine și eu l-am sarutat. 

Bruce Basarab și Alexandru Cetățeanu (probabil în anul 1994 )

Basarab I Carol Robert de Anjou



Constantin LUPEANU

UN CAMPION AL REÎNVIERII TRADIȚIILOR

Profesorul de matematică Ioan Nicolaiescu este un profesionist de calitate, om de o energie rar întâlnită, 
înnobilat cu simțul umorului și cu, ceea ce el însuși a constatat mai târziu, talent literar autentic. S-a așezat în 
Amărăștii de Vâlcea și la umbra frasinului din copilărie, cu un trunchi larg cât bătătura casei, de necuprins de 
mai mulți oameni prinși într-o horă a credinței, scrie povestiri la jumătatea distanței dintre legendă și adevăr, 
însuflețind o lume dusă deja, care poartă în ea tradițiile acestui pământ. 

Șoimul din Balcani este un adevărat roman, prin desfășurarea largă a evenimentelor în spațiu și în timp, însă 
omul dedat formulelor matematice concise comprimă această proză de o savoare rară, la dimensiunile unei 
nuvele clasice. Mesajul transmis prin această lucrare înseamnă reușita unei vieți exemplare, dacă cineva își 
dedică toate eforturile căpătării ei și este încrezător în soarta sa. Lumea prefigurată de autor deține datele care 
în zilele noastre sunt pe cale de a se pierde: trecutul glorios, pofta de viață, cumpătarea, cumințenia și omenia. 
Eroul principal, Mirdo Dobre, este un fel de uriaș, fizic și psihic, un înțelept care acționează cu prudență, iar 
care, atunci când se angajează în luptă, o face pentru a câștiga. Venit de la sud de Dunăre, el se stabilește la 
Padina, construiește o biserică și va sluji toată viața ca preot, fiind totodată mentorul locurilor acestea al căror 
nume generic este Amărăști. De reținut că numele localității Amărăști nu se trage din adjectivul amar, ci este 
preluat de la o specie de pește care trăia în vechime în râul Pesceana. 

Este miraculoasă alternanța dintre istorie și faptul de viață. Ioan Nicolaiescu dovedește măiestrie artistică ori 
de câte ori alternează poveștile străvechi, întregind o imagine vie a satului românesc de început de lume. 
Scrierea este presărată cu reflecții filosofice despre viață și arta de a trăi înțelept. Iată: „Pentru Pândră, timpul 
se oprește în acea pădure și tot de acolo se naște, spre a da lumii un sens. ”

Ioan Nicolaiescu excelează în descrieri, iar personajelor propriu-zise li se mai pot adăuga altele, de exemplu 
vulturul descris aidoma unui om viu, calul Karin, codrii seculari, arborii impunători, meleagurile pe care le 
introduce în cuvinte inspirate. 

Deși prozatorul nu o declară explicit, cititorul are în permanență senzația că Mirdo Dobre este un strămoș al 
acestuia, mai cu seamă că sunt descrise locurile natale, iar biserica există și astăzi. Personajele celelalte au 
rolul de a-l sluji pe Mirdo Dobre, inclusiv Ioana, fata care îi va deveni soață. De-a lungul întregii nuvele plutește 
spectrul fărădelegilor împlinite de păgâni într-o lume simplă, nepătată, însă lipsită de lideri politici destoinici. O 
poveste de dragoste romantică dintre Pândră și Cătălina, Crăiasa Pădurilor sfârșește tragic din cauza turcilor, 
o prezență tulbure și înfricoșătoare pe tot parcursul nuvelei. Se reține descrierea plină de nuanţe a înfiripării 
iubirii. 

Prin această scriere, autorul câștigă pariul primirii harului literar din stele și ne asigură că nu se teme de 
indigență în planul creației, putând reveni cât de curând cu o nouă carte la fel de fascinantă. 

 București, Noiembrie 2019

ªoimul din Balcani
Despre

de Ion Nicolaiescu
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Ioan NICOLAIESCU

În Balcanii secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, vremurile erau tulburi și tensionate. Deși s-
au ridicat orașe cu mii de locuitori, s-au construit biserici și școli de prestigiu, acestea au pierit rând pe rând sub 
sabia turcului. 

Aflat în plină expansiune, Imperiul Otoman nu vedea cu ochi buni dezvoltarea și prosperitatea unor orașe ca 
Moscopole, Niceea, Gramoste, Bituchi și altele. Cultura și creștinismul se apropiau tot mai mult de 
Constantinopol, fapt ce nu convenea deloc turcilor. Moscopole, care mai târziu s-a numit Vashopole, era 
denumit și orașul păstorilor valahi. Număra peste 70. 000 locuitori, deținea patruzeci de biserici, ba chiar și un 
ateneu. Astăzi este un mic sat, cu nu numai mult de 200 de suflete. Locuitorii acestor orașe, aromâni, de o 
vrednicie demnă de toată lauda, crescători de oi, dar și prelucrători de piei și lână, au reușit să dea acestor 
orașe o înfățișare și o reputație care a stârnit invidia turcilor și mai ales a Pașei de Ianina. 

Cum își permiseseră niște păstori valahi să construiască așa orașe înfloritoare? Constantinopolul la acea 
vreme nu avea un ateneu. A bănuit și apoi s-a și confirmat că aromânii, care erau și negustori de marcă, 
dețineau bogății însemnate – aur, turme, clădiri și cirezi. Astfel, Pașa de Ianina a pus la cale un plan diabolic, 
acela de a jefui și omorî pe cei mai bogați aromâni și a distruge orașele. Tirani și criminali au existat din toate 
timpurile și pe toate meridianele lumii, așa că Pașa de Ianina a găsit cu ușurință în persoana lui Pasvant Oglu, 
care a strâns în jurul său voluntari dispuși să omoare și să jefuiască, persoana cea mai potrivită. Aceștia erau 
numiți „başbuzuci”, așa că la mijlocul secolului XVIII avea să înceapă cel mai mare genocid îndreptat asupra 
aromânilor din Balcani, iar mai târziu împotriva armenilor. Păstorii sărbătoreau de Sfânta Maria și își expuneau 
produsele în bâlciuri, moment cum nu se putea mai prielnic pentru Pasvant Oglu, de a-și începe ofensiva 
criminală asupra unor păstori pașnici, neobișnuiți cu mânuirea armelor. 

Încurajat de primul succes, dar și de Sultan, care trăia în lux și era veșnic nesătul, Pasvant Oglu își recrutează 
noi voluntari și pornește vânătoarea în Balcani. Nu i-a fost de ajuns acest teritoriu; temutul criminal a trecut 
Dunărea și în Țara Românească, unde și-a continuat jaful și măcelul. La români era cunoscut sub numele de 
Pasvantie Chioru, pentru că între timp, într-o bătălie pierduse un ochi și umbla cu un bandaj de piele peste 
ochiul stâng, ocazie care nu l-a făcut mai blând sau mai iertător; din contră, a devenit o fiară feroce. Din mândrie 
oribilă și pentru a deveni mai de temut, Pasvantie a făcut o piramidă din craniile celor dispăruți de sabia lui. În 
aceste împrejurări, mulți aromâni au reușit să-și părăsească casele și turmele, lăsându-le pradă jefuitorilor, 
plecând înspre Grecia, dar și spre nord, trecând Dunărea în Țara Românească. Unii au plecat doar cu un cal și 
ceva merinde, iar cei mai norocoși și-au luat cu ei o parte din averea care era atât de râvnită de turci. 

Astfel, Mirdo Dobre și-a luat pe cei mai apropiați lui, o parte din avere și a trecut Dunărea în Țara 
Românească. Școlit la Mascopole în școli de cel mai înalt nivel, a devenit preot la o vârstă destul de fragedă. 
Ca student eminent, a căpătat o cultură generală vastă în multe domenii: comerț, istorie, teologie și 
astronomie. Astfel, cu mintea lui strălucită a reușit să treacă peste multe obstacole. Mergând numai noaptea, 
după ce a trecut Dunărea, a mers pe firul Oltului, iar pentru a-și aproviziona camarazii, se îmbrăca în haine de 
păstor, mergea în satul cel mai apropiat și cumpăra provizii. Aici și-a dat seama de nivelul de civilizație dar și de 
situația materială precară în care se afla țara acelor vremuri, țară aflată sub domnie fanariotă. 

Înaintând cu greu pe prundul Oltului, pe sub sălcii și plopi care se aplecau asupra râului, Mirdo și grupul lui au 
ajuns la cel mai mare târg, așezat pe malul drept al Oltului, acolo unde dealurile renunță la măreția lor 
mulțumindu-se cu viile care le acopereau de o parte și de alta. Printr-un exces de prudență, Mirdo și tot grupul 
s-au îmbrăcat în haine zdrențuroase și și-au înnegrit fața cu funingine de pe tuci. Numai Mazarache nu a trebuit 
să facă această operație, așa că grupul părea mai degrabă ca o mică și neînsemnată șatră de țigani, așezată la 
un cap de pod. Tot în această ținută, Mirdo și Pîndră, fratele său, au dat o raită prin Drăgășani. Ceilalți camarazi 
au rămas la „șatră” păzind cu sfințenie bagajele și caii. Karin, cel mai voinic și devotat cal, își pierduse 
potcoavele, așa că pietrișul și apa de pe râu i-au măcinat până la os copita stângă din față, încât abia se mai 
mișca cu povara formată din doi desagi, încredințată de Mirdo. 

Destine
Literare

ªoimul din Balcani
„Dacă găsești un drum fără obstacole, 

probabil că acel drum nu duce nicăieri.” 
(Paulo Coelho)



Târgul care devenise prosper, număra cam cinci mii de locuitori, astfel că pe străzile Drăgășaniului era mare 
agitație de oameni, o lume pestriță care făcea parte din toate categoriile sociale, de la țigani nomazi, la 
vânzători și negustori de marcă. Din puzderia de prăvălii și bodegi ieșeau în evidență și hanuri cu blazon, 
hanuri de lux, unde nu aveau acces decât oameni din lumea selectă. Unele clădiri impozante, confirmau faptul 
că exista și multă lume cu stare, așa că Mirdo a hotărât să se întoarcă la ai lui și să-și schimbe hainele întrucât 
în târg era liniște. Trecut de 20 de ani, cu ochi albaștri pătrunzători, cu plete ondulate și un pic de barbă pufoasă, 
în haine de negustor, Mirdo părea și chiar era, un prinț frumos, picat din rază de lumină. A intrat în cel mai de 
seamă han. La apariția lui, toate privirile s-au îndreptat către el, iar o crâșmăriță parcă ruptă din soare, l-a 
întâmpinat cu un zâmbet și cu o ploscă cu vin. A intrat ușor în vorbă cu ceilalți negustori. După cum a aflat Mirdo, 
principala lor ocupație era negoțul cu vin, stofe, bijuterii, dar și cu alte produse. Tot aici, Mirdo a aflat de 
frumoasa hangiță Șani, care a fermecat cu chipul ei pe toți cei care treceau pragul hanului, adresându-i-se 
„Dragă Șani”, de unde provine denumirea târgului Drăgășani. Astfel, Mirdo a constatat că nu era primul venit 
din peninsulă. Șani, nume de origine macedoneană, plecase din Balcani, urmând un traseu asemănător cu al 
lui Mirdo. Purtând discuții cu negustorii, care se întâlneau frecvent la Han, Dobre Mirdo s-a interesat unde ar 
putea să cumpere un domeniu, care să fie ferit pe cât se poate de incursiunile criminale ale turcilor, care nu 
agreau locurile împădurite și sălbatice, întrucât în acțiunile lor de vandalism au avut mari pierderi, provocate de 
copacii prăvăliți peste hoarde și de la plumbii și săgețile care veneau ca din cer. 

Un respectabil negustor din apropierea Drăgășanilor, mai exact din Sutești, care provenea din neamul 
Gârdeștilor, i-a oferit multe informații, pe care Mirdo le-a fructificat. Mai mult chiar – acesta i-a oferit lui Mirdo și 
grupului său găzduire pentru câteva zile. Ajuns în tabăra de pe malul drept al Oltului, Mirdo a trecut din nou la 
ținuta zdrențuroasă și a ordonat ca cei trei cai însoțiți de camarazii săi să traverseze târgul de la est spre vest, 
dar numai câte unul, ca apoi să se reunească din nou la fântâna de la Capul Dealului. Doar Karin, care abia își 
mai trăgea piciorul, a fost înlocuit cu Arcan. Acum, povara celor doi desagi nu mai era atât de apăsătoare, iar 
până la casa negustorului din Sutești mai era puțin, așa că în prag de seară au sosit și poposit în sfârșit la o 
casă de om cu o gospodărie înfloritoare. Aici, caii au fost adăpostiți în grajduri, unde li s-au dat fân, ovăz și 
lucernă. Și pentru că erau istoviți de atâta drum, o mică pauză s-a dovedit benefică. Bagajele erau grămădite 
într-o cameră la intrarea în grajd, iar Mirdo și camarazii săi, au fost invitați să aștepte la o masă lungă, încadrată 
de o parte și de alta de bănci și scaune Un servitor pune pe masă căni și blide, apoi s-a făcut liniște. Dintr-o 
încăpere, a apărut o crâșmăriță, care purta pe cap un tulpan cu ciucuri de mătase galbenă și roșie, îmbrăcată 
într-o rochie lungă de culoare verde, cu guler și manșete albe. Semăna cu crâșmărița întâlnită la hanul de lux 
din târg. Cu un zâmbet și privirea de șoim, Mirdo i-a mulțumit politicos crâșmăriței, care a dispărut pentru un 
moment în licărul luminilor de la opaițuri, așezate de o parte și alta a încăperii. În compania negustorului și a 
celorlalți camarazi, Mirdo a aflat că Ioana era fata negustorului și se ocupa alături de mama și bunica ei de 
treburile gospodărești, alături de alte persoane angajate în acest scop. Deși un aghiotant al casei se ocupa de 
cai, Mirdo l-a delegat pe Mazarache să vegheze patrupedele, dar mai ales să nu piardă din ochi bagajele făcute 
grămadă la intrarea în grajd. După ce s-au spălat la fântâna de la Capul Dealului și și-au schimbat ținuta cu una 
demnă de musafiri veniți din depărtări, discuțiile cu distinsa gazdă au fost de un nivel ridicat, mai ales că între 
timp au apărut la masă soția și mama negustorului. 

După ce masa a fost dotată cu toate cele, mâncăruri și vin, la masă, față în față cu Mirdo a luat loc și Ioana, a 
cărei privire era greu de prins. Și-au dat cu toții seama că Mirdo era un om școlit, cu învățătură aleasă în toate 
domeniile, iar comportamentul său civilizat, era dovadă a pregătirii sale. Tot la fel se comportau Pîndră și Toma, 
care trădau faptul că proveneau din civilizație și creștinism, în ciuda manifestațiilor barbare ale turcilor, care 
producea și în ținutul de pe malul stâng al Dunării, teroare prin vărsări de sânge și jefuirea românilor care și așa 
erau destul de oropsiți de dominaţia fanariotă. Din când în când, Ioana dispărea pentru un timp, ca apoi să 
revină la masă. Privirea Ioanei a început să se întâlnească din ce în ce mai des cu a lui Mirdo, iar câteva 
zâmbete trimise din ambele părți, s-au dovedit de un real folos. Cuprinși de oboseală, istoviți, onorații oaspeți s-
au odihnit în camerele puse la dispoziție de Ioana, care i-a condus pe fiecare la dormitorul lui, anume pregătit în 
acest sens. Numai Mazarache a refuzat oferta unui pat confortabil. El a dormit pe o căpiță de fân, se învelea cu 
o cergă, alături de bagajele coborâte de pe cai. Probabil așa primise ordin și pentru că era obișnuit cu un astfel 
de confort. 

În timp ce Luna se deplasa între cele două orizonturi, așa cum numai ea știa, s-a lăsat pentru început 
întunericul, moment în care cocoșii, prin cântecele lor, vesteau sosirea zorilor. Din când în când un nechezat 
neobișnuit, spărgea liniștea nopții. La auzul acestuia, Mazarache tresărea, privea piramida de bagaje, unde-și 
găsiseră odihna Hector și Corbea, cei doi câini care au însoțit grupul încă de la plecarea lui din Moscopole, și 
încerca să recunoască cine trimitea acest semnal. Da, era sigur că era glasul lui Karin, fapt care-l îngrijora. Știa 
de piciorul lui Karin, dar nu bănuia că situația era atât de gravă. Când se lumină de ziuă, prin tindă se auzeau 
pași, așa că Mazarache s-a dus direct la Karin. L-a găsit cu piciorul umflat până la genunchi, iar ochii îi erau plini 
de lacrimi, care se revărsau peste fața lui de catifea neagră. Mâncase din iesle tot fânul, ba chiar și donița cu 
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ovăz. L-a rugat cu apă, pe care nu a refuzat-o, l-a mângâiat pe coamă, apoi și-a pus capul peste umărul 
devotatului animal pe care-l îngrijea și așa au rămas mult timp, până când umărul i-a fost udat de lacrimile celui 
mai drag și devotat cal. Chemat la masă pentru a-și servi cana cu lapte și tot ce pregătise Ioana, Mazarache 
plângea ca un copil. I-a întristat pe toți, așa că micul dejun a avut loc în liniște profundă, după care tot grupul a 
trecut pe la Karin să-l vadă și să-l îmbărbăteze. Chiar și Ioana care se va dovedi o luptătoare, a fost profund 
marcată de situația în care se afla cel mai iubit membru al expediției, care îndeplinise ceea ce a fost 
considerată mai apoi cea mai importantă și cea mai dificilă misiune. 

Pentru unele cumpărături, Mirdo a plecat însoțit de nobila sa gazdă, unde forfota de oameni, cu sau fără 
ocupație, abia a început. A luat contact și cu alți negustori, dar nu a putut să nu treacă pe la frumoasa hangiță, 
care l-a întâmpinat și de astă dată cu vin și un zâmbet de floare rară. De fapt, chipul fermecător al hangiței, 
semăna cu cel al Ioanei, numai că Ioana era mai timidă, mai retrasă, iar ochii ei fermecători, erau greu de privit 
mai mult de o clipă. Întors la casa gazdei, Ioana i-a deschis cu grăbire poarta ca apoi să îl servească cu vinul și 
bucatele pregătite de ea. Mirdo s-a interesat de soarta celui pe care urma să-l declare învingător. După ce a 
adus de la târg niște ierburi de leac, Mirdo a luat decizia de a mai rămâne o zi la primitoarea gazdă, fapt care pe 
Ioana a bucurat-o nespus de mult. Aceasta a putut să schimbe câteva cuvinte cu cel care a sărutat-o pe frunte 
și i-a răsfirat părul. În ziua a treia, în preajma amurgului, Mirdo Dobre avea să se pregătească de plecare. 
Bagajele erau rânduite, proviziile de asemenea, dar cum a procedat cu Karin, care nu mai putea lua locul în 
formație? Era copleșit de durere și istovit de greaua misiune pe care o îndeplinise. La un moment dat, s-a luat 
hotărârea de a fi împușcat, pentru a nu mai suferi atâta, așa că Pîndră a luat flinta și s-a îndreptat spre locul 
unde era Karin, care suferea din ce în ce mai mult. L-a luat în brațe peste coama lui de corb, iar Karin și-a lăsat 
capul peste umărul lui Pîndră, a îngenuncheat, așa cum făcea atunci când prelua cei doi desagi. Ajutat de doi 
camarazi, desagii erau aduşi pe spinarea lui Karin, care apoi se ridica. Sau poate că prin acest gest Karin voia 
să-și ceară iertare celor care l-au însoțit, că nu mai poate continua drumul. Înlăcrimat și fără puterea necesară 
pentru un astfel de fapt, Pîndră îi spune fratelui, care-l roagă pe Mazarache să-l scape de chinuri pe cel ce-i 
dusese spre izbândă. Astfel că Mazarache, și el marcat de cele spuse de Pîndră, reușește să îndrepte pușca 
spre Karin, care din cauza suferinței, parcă lăcrima și mai tare. Deodată, s-a auzit un glas disperat, un strigăt – 
Nuuu! Era Ioana, care în ultimă instanță văzuse intenția lui Mazarache de a-l ucide pe Karin, așa că acesta a 
slobozit flinta în aer, Karin scăpând nevătămat. Ioana și-a luat angajamentul de a-l îngriji pe Karin pentru a se 
vindeca. O undă de bucurie s-a instalat peste toți. 

Dar povara celor doi desagi, cine o va prelua? Dobre a băgat mâna într-unul dintre ei, a scos de acolo ceva, 
ce putem bănui deja și i-a înmânat gazdei, care a dispus scoaterea din grajd a lui Cezar, un cal aproape tot atât 
de faimos ca și Karin. Și tot atunci, Dobre a umblat într-un buzunar secret de la desagi, de unde a scos un inel 
pe care i l-a dat Ioanei, care vădit emoționată, l-a primit cu bucurie, l-a pus pe un deget, care i s-a potrivit cel mai 
bine, apoi l-a privit îndelung, cu admirație. Ea nu mai văzuse un inel cu piatră roșie. Era un mic dar, prin care 
Mirdo a recompensat-o pe Ioana, dar nu numai atât… Mai mult chiar, în acele clipe, generoasa gazdă a delegat 
pe Achim, pentru a-i servi lui Mirdo drept călăuză în drumul pe care avea să-l mai parcurgă. Doar Șișu, șoimul 
cel înțelept al grupului, care în acest timp stătuse de strajă într-un tei bătrân, a înțeles că se apropia de un nou 
început de drum, de altfel ultimul. 

Șișu, plictisindu-se de moarte, a mai făcut câteva incursiuni prin preajma locuinței negustorului, s-a avântat 
în văzduh, urmărindu-l pe Mirdo atunci când a revenit din târg, dar s-a lăsat în zborul lui asupra lui Karin, pe 
care l-a simțit în suferință și căruia i-a umblat prin coama stufoasă, așa cum făcea din când în când, atunci când 
Karin ducea desagii, iar oboseala își spunea cuvântul. Când soarele dispărea la orizont, expediția pornea din 
nou cu mai multă hotărâre și cu mai multă speranță. Achim, care primise instrucțiuni stricte de la stăpân, a dirijat 
grupul, de astă dată pe prundul Pescenei, un pârâu încadrat de o parte și alta de dealuri. Achim cunoștea locul 
unde trebuia să ajungă Mirdo, întrucât participase de mai multe ori la vânătoare în sălbăticiunea codrilor 
seculari din această zonă. Despărțirea a fost marcată de regrete, atât din partea negustorului, cât și din partea 
Ioanei, care ținea mâna închisă cu inelul primit, așa că Mirdo le-a promis solemn că se va întoarce, lucru care 
se va întâmpla ulterior. 

(Continuarea în numărul viitor)

NB. „Profesorul de matematică” (cum îi spun drăgășenenii), autorul acestei cărți, nu este altul decât 
năstruşnicul meu frate Ioan Nicolaiescu, zis Bobo. A „spart” gheața… – îi urez mult succes în 
continuare! Alexandru Cetățeanu. 



Tudor NEDELCEA

Din Târgu-Jiul brâncușian, Zenovie Cârlugea propune specialiștilor și 
cititorilor deopotrivă un nou proiect literar: un dicționar esențial monografic, 
Oamenii din viața lui… După ce anterior, la editura ieșeană TipoMoldova 
(condusă de Aurel Ștefanachi) a tipărit Lucian Blaga. Oamenii din viața lui (vol. 
I-2017 – vol. II-2018) și Tudor Arghezi. Oamenii din viața lui (2019), recent a 
scos, la aceeași prestigioasă editură, o carte de o însemnătate deosebită, 
având în vedere protagonistul ei: Mihai Eminescu. Oamenii din viața lui 
(2019). Este un volum masiv, A4, de 752 p., remarcabil nu numai prin 
masivitate, ci mai ales prin conținut. Este o carte de autor, lucrată cu acribie 
științifică, ce numai o instituție de specialitate o putea elabora. Este o carte de 
referință, un dicționar monografic despre oamenii din viața poetului (membrii și 
rudele familiei, prieteni și neprieteni, colaboratori), menit să aducă în prim-
planul istoriei literare (dar și culturale și politice) personalitatea „omului deplin 
al culturii românești” (C. Noica) și opera sa, în contextul social-politic al epocii, 
văzută „într-o ipostaziere poliedrică și multirelațională”. 

O lucrare inedită, ca realizare și concept, a elaborat savantul basarabean, 
Mihai Cimpoi: Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu (ediția a II-a, revăzută și 
adăugită, Chișinău, Editura Gunivas, 2018, 800 p.), despre care Eugen Simion 
sublinia cât de important pentru cultura română este acest proiect ambițios, „o 
lucrare, dar, vastă, primejdios de vastă, îndrăzneață, o lucrare necesară. Ea 
apare în cultura română într-un moment în care Eminescu este disputat, 
zgomotos și inutil, de detractori de serviciu, și zelatori de serviciu, deopotrivă 
de înverșunați și aberanți”. 

Aceleași aprecieri se potrivesc și dicționarului monografic Mihai Eminescu. 
Oamenii din viața lui, scris de cărturarul Zenovie Cârlugea. Lucrarea cuprinde 
180 de articole-eseu despre oamenii importanți sau mai puțin importanți, 

efemeri în biografia Poetului, lumea lui Eminescu fiind, scrie Zenovie Cârlugea, „bogată, variată, plină de 
freamăt, [care] evocă, în consistență și devălmășia ei, o societate românească în care savoarea Orientului 
este estompată de atitudini, convingeri și forme ale civilizației occidentale”. 

Acești oameni din viața lui Eminescu sunt scriitori, gazetari, literați, artiști, politicieni, colegi care l-au 
cunoscut și au interacționat cu el, prin această catagrafiere Zenovie Cârlugea deducând „întregul complex de 
împrejurări al relaționării sau expectativei, al implicării mai mult sau mai puțin în viața poetului”. 

Unii dintre acești „actanți” sunt „impenitenți inevitabili ca Grigore Ventura, D. Teleor ș. a.”, dar ei trebuiau 
incluși în acest dicționar și pentru a ilustra o societate cu toți membrii, onești sau impertinenți. 

 Orânduiți alfabetic, ca-n orice dicționar, Zenovie Cârlugea fixează în articolul-eseu succinte date 
biobibliografice, axându-se pe relația respectivului cu Eminescu. Firește, întinderea fiecărui articol depinde de 
personalitatea fiecăruia și de relația (mai mare sau mai mică) cu Poetul. De cele mai multe ori, găsim în aceste 
articole date noi, mai puțin cunoscute, unele chiar inedite. 

Numit de Eminescu „rege-al poeziei, vecinic tânăr și ferice”, V. Alecsandri (1821-1890) îi întoarce, cu 
îndreptățire, complimentul: „La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus”. Este, apreciere reciprocă, justă și 
atestată în timp. Exemplar este însă gestul lui Eminescu de apărare a lui Alecsandri (pe care-l cunoscuse 
personal în casa lui V. Pogor), la atacul specific macedonskian, pentru că Academia Română l-a premiat pe 
„bardul de la Mircești” („împărțiri de premii între colegi”), zice Macedonski. În piesa Fântâna Blanduziei, 
Alecsandri îl caricaturizează pe autorul Nopților în personajul Zoil; Macedonski îi răspunde cu o epigramă, dar 
și cu un vers memorabil: „Poetul e un rege și i se cuvine un tron”. 

Constantând cu amărăciune că „natura a fost nedreaptă în privința lui”, Alecsandri citește la Ateneul Român, 
la 14 octombrie 1883, Fântâna Blanduziei spre a-l ajuta financiar pe „nefericitul Eminescu”. Zenovie Cârlugea 
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Un adversar, mai mult intrigant minor este gazetarul conservator N. Bassarabescu (1842-1906), din cauza 
căruia Eminescu își depune, la 15 februarie 1883, demisia (neacceptată) de la „Timpul”. („E lesne de înțeles – 
scrie Eminescu în cererea de demisie – că nu pot primi solidaritatea cu asemenea pene, oricât de mare ar fi 
îndealtmintrelea credința mea în principiile conservatoare”). 

Ioan Scipione Bădescu (1847-1904), poet și gazetar, are o atitudine de empatie pentru bolnavul Eminescu, 
sosit la sora sa din Botoșani în aprilie 1887: „Poetul Eminescu este oaspetele urbei noastre”, „iubitul amic, 
dulcele poet și distinsul concetățean între noi”, „Bine-ai venit între noi, între ai tăi, dulce și nemuritor poet, cel 
mai ilustru fiu al cetății noastre” („Curierul român”, 1 octombrie, 1887). În același ziar, Bădescu oferă informații 
despre starea sănătății Poetului, tratat de medicul botoșănean Francisc Isac. 

Aflat la Băile Repedea de lângă Iași (11 iulie 1886), Eminescu este găzduit în casa părinților Coraliei/Riria 
Biberi (1869-1951), soția istoricului A. D. Xenopol, admirație deplină și îndreptățită, ea publicând Ultima rază 
din viața lui Eminescu (Iași, 1902), în care îi remarcă o altă fațetă: „Mulți au zis că era nepăsător, că disprețuia 
totul. Nu era nici una, nici alta, era numai mândru, prea mândru și nu voia să arate nimănui adânca lui durere”. 

Samson Bodnărescu (1840-1902), așezat de Titu Maiorescu după Alecsandri și Eminescu, l-a găzduit pe 
Poet în locuința sa de la Pomârla (unde Samson era directorul școlii). Eminescu consemnează căsătoria lui 
Samson („cunoscutul poet liric care în curs de mulți ani au îmbogățit paginile «Convorbirilor» cu producerile 
sale înzestrate cu o deosebită adâncime și curăție de simtământ”) cu Eugenia Frongolea, prietena Veronicăi 
Micle. 

Cu marele om politic, liberalul Ion C. Brătianu, a avut o relație profesională îndelungată, uneori sinuoasă. 
Eminescu lucra la un ziar conservator, de opoziție și ca orice ziarist care se respectă, privea cu lupa toate 
acțiunile politice ale guvernului liberal, condus de I. C. Brătianu, fiind prezent la dezbaterile parlamentare, ca 
bun cunoscător al legilor și al oportunității acestora pentru tânăra noastră economie națională. La propunerea 
lui Titu Maiorescu, colaborează pentru lexiconul german Brockhaus, prezentându-l pe omul politic. 

Cu pictorul bisericesc Epaminonda Bucevschi (1843-1891) se cunoștea din timpul studiilor vieneze, 
Eminescu vizitându-i atelierul de pictură unde regăsea icoana „frumoasei Bucovine”; au legat o strânsă 
prietenie. 

Coleg cu Ioniță Bumbac (1843-1902), la Școala primară din Cernăuți, și cu fratele său, Vasile Bumbac 
(1837-1918), fost bibliotecar în casa lui Aron Pumnul anterior lui Eminescu, au preocupări comune de culegere 
a folclorului, sunt membri ai Societății „România jună” și participă la organizarea și desfășurarea serbării lui 
Ștefan cel Mare de la Putna. 

Relația sa cu I. L. Caragiale (1852-1912) este complexă și controversată încă. Motivul principal este relația 
pe care dramaturgul ar fi avut-o cu Veronica Micle (în vara-toamna anului 1881), când legătura acesteia cu 
Poetul trecea printr-un moment de neînțelegere. Într-o scrisoare din 7 februarie 1882, după ce o iertase, 
Eminescu are numai cuvinte de ocară la adresa fostului său coleg de la „Timpul”: „pezevenchiul de grec”, 
„ingrata arhicanalie”, „șarpe veninos”, trădarea sa numind-o „cea mai neagră injurie”, chiar „injurie mortală”, 
bruscându-l fizic în casa lui Titu Maiorescu. Dar, mai grav, Caragiale l-a trădat pe Eminescu în redacția 
„Timpului”, furând documente din dulapul redactorial al lui Eminescu pe care le folosea în polemica cu C. A. 
Rosetti, ducându-le acestuia, fiind răsplătit, prin decret regal, la recomandarea lui V. A. Urechia, cu postul de 
revizor școlar pentru județele Suceava și Neamț. Activitatea gazetărească a lui Caragiale la „Timpul” a fost 
considerată „anonimă și neremarcată” (Șerban Cioculescu) sau „mai mult formală și de oportunitate” (G. 
Călinescu). Dar, nu astfel de aspecte imorale caracteriza relațiile dintre cei doi mari scriitori. De la conacul lui N. 
Mondrea de la Florești-Gorj, Eminescu îi scrie, cu umor, ironie și căldură, iar la aflarea veștii internării forțate a 
Poetului la stabilimentul lui Suțu (28 iunie 1883), Caragiale a „izbucnit în lacrămi” (Titu Maorescu), iar articolul-
necrolog In Nirvana este laudativ în genere, considerând că autorul Luceafărului era „un om osândit de la 
naștere să moară cum a murit”. 

găsește similitudini între poezia eminesciană De-aș avea și Doina lui Alecsandri, bardul contribuind la serbările 
de la Putna (1871), inițiate și organizate în principal de Eminescu, cu două imnuri, unul închinat lui Ștefan cel 
Mare și altul „religios cântat la serbarea Junimei academice române”. Culegerea de Légendes et Doines. 
Chants populaires roumains (1879) a lui Alecsandri este apreciată de autorul Luceafărului ca fiind „îmbrăcate 
în mantia regală a poeziei”, iar Miorița „o inspirațiune fără seamăn”. Concluzia lui Zenovie Cârlugea: „departe 
de lumea intrigilor și coteriilor literare, Hyperionul poeziei românești are față de «bătrânul» Alecsandri o 
comportare ireproșabilă de prețuire, simpatie, înțelegere”. 

Privitor la V. A. Urechia (1834-1901), Eminescu îl persifla adesea nu numai că era liberal, ci pentru că își 
crease o descindere biografică din cronicarul Gr. Ureche, dar mai ales pentru că votase în Parlament cedarea a 
trei județe din sudul Basarabiei în schimbul retrocedării Dobrogei („un smintit paralitic”, „un caraghioz”). 
Intenționa chiar să scrie o epopee cronică, Urechiada. 

La numai nouă ani, Tudor Arghezi (1880-1967), urmașul lui Eminescu la gloria literară, este mândru și fericit 
că l-a văzut „în carne și oase”. Deși îl văzuse doar episodic, grăbit, în mulțime, această imagine („Se pare că 
poetul nu mai făcea parte din viața lui și că trăia o metempsihoză străină”) i-a marcat destinul literar, motiv de a 
susține la Ateneul Român, în 1943, conferința Mihai Eminescu („primul scriitor de profesie român”) și de a scrie 
versuri memorabile („Pășiți încet, cu grijă tăcută, feții mei  / Să nu-i călcați nici umbra, nici florile de tei”). 
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Pe domnitorul/regele Carol I (1839-1914) îl supune criticii sale de ziarist cu principii, numindu-l „Îngăduitorul” 
pentru că a permis multora să ajungă mai iute la „pita lui Vodă” (vezi cazul republicanului de la Ploiești, 
Candiano-Popescu, ajuns consilier). L-a criticat, cu argumente, pentru afacerea Mihălescu-Warszawsky (care 
au concesionat calea ferată română pentru trecerea trupelor rusești în Balcani, în 1876-1878), Strousberg, 
pentru încercarea de a crea o catedrală catolică la București (nejustificată prin numărul redus al enoriașilor) 
etc. Eminescu era un partizan a lui A. I. Cuza, „singurul domn vândut” din istoria noastră de către cei plătiți să-l 
apere („garda trădătoare”). Invitat la Palatul Regal de către Regina Elisabeta (toamna, 1882), Eminescu nu s-a 
bucurat și de prezența regelui. 

Petre P. Carp (1837-1919), conservator marcant, unul din fondatorii „Junimii”, a intrat în conflict cu ziaristul 
de la „Timpul”, pe tema „împământenirii” tuturor evreilor, așa cum cerea și condiționa Alianța Israelită 
Internațională, la Congresul de la Berlin. Ca ministru la Viena, P. P. Carp (al cărui mausoleu de la Țibănești-Iași 
a fost construit de Gustave Eiffel!) scrie colegilor de partid, la 23 iunie 1883, „Și mai potoliți-l pe Eminescu”. La 
acuzația cancelarului Bismark că românii „sunteți niște sălbatici”, care aruncă „cu pietre în evrei și le spargeți 
capetele”, replica diplomatului Carp pare cel puțin anemică: „Excelența sa nu trebuie să uite că românul a ieșit 
abia de curând din Epoca de Piatră”. 

Casandra (1845-1864) este „iubita de la Ipotești”, prima în ordine cronologică, trecută la cele veșnice la 
numai 19 ani în 1864. Era fiica lui Gheorghe Alupului, cutreiera meleagurile natale cu adolescentul Mihai și este 
sursa de inspirație pentru multe creații poetice eminesciene (Melancolie, Avem o muză, Cântecul Casandrei 
etc.). 

Al. Chibici-Revneanu (1847-1920), memoralist, coleg cu Eminescu la Cernăuți și Viena, un prieten devotat. 
Lui îi încredințează Titu Maiorescu misiunea de a-l însoți pe Poet la internarea de la Oberdöbling și în voiajul 
european prin Italia. Din spitalul vienez, Eminescu îi scrie spre a se interesa de „lada cu manuscrise” și îi 
mărturisește de condițiile din spital („Tratamentul pare a consista în mâncare puțină și proastă”). 

Gheorghe Chițu (1828-1897), liberal, publicist, primul primar al Craiovei. Ca ministru, îl destituie, la 3 iunie 
1876, pe Eminescu din postul de revizor școlar și dispune ca fostul director al Bibliotecii Centrale din Iași, M. 
Eminescu, să fie urmărit penal pentru proasta gestionare al fondului de carte. Eminescu nu rămâne dator și-i 
face un aspru rechizitoriu în „Timpul” (25 octombrie 1878). 

Apreciat de Titu Maiorescu drept „cea mai mare inteligență pe care a dat-o până la el neamul românesc”, 
filosoful Vasile Conta (1845-1882) era apropiat de Eminescu ca structură sufletească, cu opinii similare. Îi 
trimite studentului Eminescu la Viena vol. Cântecele Basarabiei, gest apreciat. Opera filosofului face obiectul 
multor studii și articole eminesciene, inclusiv necrologul care este un model de analiză obiectivă și pertinentă a 
operei celui decedat. 

Ion Creangă (1837-1889), cel mai sincer prieten al său. Se cunosc în 1875, revizorul școlar Eminescu îl 
inspectează pe institutorul Creangă, care alcătuise „Metodă nouă de scriere și cetire”. „Bădița Mihai” îl 
îndeamnă pe „bădița Creangă” să scrie, îi recenzează cărțile, declarându-l „cel mai originar povestitor român”. 
(Să amintim că, pe lângă prefețele lui A. D. Xenopol, Grigore I. Alexandrescu, Ilarie Chendi, Kirileanu, E. 
Lovinescu, prima monografie despre humuleștean apare abia în 1930, scrisă de francezul Jean Boutière, iar 
ultima, Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial (2017) aparține lui Eugen Simion). Prietenia celor doi a 
devenit legendară încă din timpul vieții lor: „Eminescu și Creangă erau ca doi poli opuși în plăsmuirea 
frumosului; cel dintâi este reflexiv, cel de-al doilea întrupător al lumii aievea” (A. D. Xenopol). La transferarea lui 
Eminescu la „Timpul” bucureștean (toamna, 1877), Creangă este extrem de trist („Ai plecat și mata din Ieși, 
lăsând în sufletul meu multă scârbă și amăreală”). Îi urmărește cu îngrijorare evoluția gazetărească 
bucureșteană („Ce-i cu Bucureștiul, de ai uitat cu totul Ieșul nostru cel oropsit și plin de jidani”), îi dă știri despre 
Micle („Veronica a fost azi pe la mine și mi-a spus că și cu dânsa faci ca și cu mine. De ce? Ce rău ți-am făcut 
noi?”) și despre Tinca sa, care a pregătit „de toate și mai ales sarmale, care ție îți plăceau mult”. Sfârșitul 
scrisorii este sfâșietor: „Vino, frate Mihai, vino, căci fără tine sunt străin”. 

Eminescu va veni la Iași la banchetele „Junimii” și pentru a se întâlni cu Veronica. Îl vizitează la bolnița 
mănăstirii Neamț. Creangă îl vizitează, la rândul său, la București, chemat la Consiliul General al Instrucțiunii 
(1880, 1882), participând împreună la o ședință a „Junimii” (septembrie, 1882) sau însoțindu-și soția la un 
consult medical. Creangă moare la 31 decembrie 1889, în același an cu Eminescu și Veronica. 

A. C. Cuza (1857-1947), economist, jurist, academician, nepot de văr primar al lui A. I. Cuza, îl cunoaște pe 
Eminescu în 1886. A editat și prefațat un volum din publicistica eminesciană, punând publicistica în același 
plan cu poezia. A. C. Cuza a publicat și un volum de poezii, banii strânși din vânzarea cărții fiindu-i dați „în 
folosul marelui și nefericitului poet M. Eminescu”, motiv pentru care destinatarul banilor îi mulțumește sincer 
„pentru generozitatea cu care mi-ai venit în ajutor”, „adânc mișcat de bunătatea d-tale pentru mine” (scrisoare 
din 5 decembrie 1887). 

A. I. Cuza (1820-1873) este domnitorul pentru care are o deosebită stimă și apreciere. Detronat de 
complotiști în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866, este nevoit să părăsească țara, împreună cu Doamna 
Elena, cu amanta Maria Obrenovici și cu cei doi copii pe care-i avea cu sârboaica. Carol I refuză să-l primească 



în țară ca persoană particulară. Eminescu îl vizitează în ianuarie 1870 la Döbling, lângă Viena. „Tânărul 
Eminescu va fi fost cuprins de o adâncă emoție când l-a vizitat pe acela care a realizat Unirea Principatelor”, 
scrie un gazetar sucevean. În studiile și articolele sale din „Curierul de Iași” și „Timpul”, Eminescu îi subliniază, 
cu argumente, meritele, realizările epocale pe care domnitorul român le-a înfăptuit în doar șapte ani (ca Mihai 
Viteazul în domnia sa de șapte ani): „personalitatea fostului Domn răsare clară și mare, cum a fost în adevăr”, 
domnia sa a fost „cea mai însemnată de la fanarioți încoace, atât în bine, cât și în rău”, greșelile domnitorului 
fiind „pripa, răsărită din sila de temporizare”. 

Elisabeta, regina României / Carmen Sylva (1843-1916) este suverana, care alături de urmașa sa, Regina 
Maria, a fost devotată poporului român, pe care l-a cunoscut în desele sale peregrinări, consemnate artistic în 
numeroase cărți. I-a sprijinit moral și financiar pe G. Enescu, Elena Văcărescu (încurajându-i dragostea dintre 
aceasta și prințul moștenitor, Ferdinand), V. Alecsandri, N. Grigorescu. Voia să-l cunoască și pe Eminescu. 
Întâlnirea s-a produs în octombrie 1882, prin intermediul lui Titu Maiorescu. Domnișoara de onoare a Reginei, 
Elena Văcărescu, va consemna această istorică întâlnire. Însăși Regina va imortaliza acest moment: „În toată 
viața mea, el a rămas pentru mine imaginea poetului însuși, nici a celui blestemat, nici a celui inspirat, ci a celui 
poet aruncat dezorientat pe pământ, nemaiștiind cum să regăsească aici comorile pe care le posedă”. 
Oferindu-i „ceașca de ceai pe care i-am servit-o eu însămi, a fost singurul lucru care i-a făcut plăcere, ceva ce 
semăna cu sentimentul unui zeu servit de-o muritoare”. Regina României se înclină în fața regelui spiritualității 
românești!

Sub numele de de F. De Laroc, Regina scrie Vârful cu dor. Baladă română în trei părți. Eminescu a tradus-o în 
1878, piesa fiind republicată în 1884 la editura craioveană Samitca. La rândul său, Carmen Sylva, împreună cu 
Mite Kremnitz, a tradus în limba germană 22 de poezii din Eminescu pe care le-a inclus într-o antologie. Sunt 
cunoscute trei scrisori pe care Poetul le-a adresat Reginei, în care își exprimă satisfacția pentru „deosebit de 
binevoitoarea apreciere de care s-au bucurat din partea Înălțimii Voastre neînsemnatele mele realizări”. 
Carmen Sylva va primi un exemplar de lux din Poeziile lui Eminescu, publicate de Maiorescu în decembrie 
1883. 

După ieșirea din sanatoriu (prin aprilie 1884), Regina îi oferă 500 de franci și-l „îmbărbătă din toată inima; el 
însă era foarte liniștit cu ea, ca și cu mine, însă speranța că bucuria noastră caldă din cauza restabilirii sale l-ar 
însenina nu se îndeplini” (Mite Kremnitz). Nu se cunosc alte vizite la palat; fără îndoială, Carol I fusese informat 
despre activitatea patriotică a lui Eminescu la Societatea „Carpații”, de opoziția gazetarului la semnarea 
tratatului secret cu Germania și Austro-Ungaria. Casa Regală n-a trimis nicio coroană de flori la 
înmormântarea Poetului. 

Bonifaciu Florescu (1848-1899), fiul nelegitim al lui N. Bălcescu, liberal, colaborator la „Românul” lui C. A 
Rosetti și fondator al „Literatorului” lui Macedonski, a intrat în conflict gazetăresc cu junimiștii Maiorescu, 
Slavici și Eminescu, ultimul răspunzându-i cu o Epistolă deschisă către homunculul Bonifaciu. Spre cinstea sa, 
el ia atitudine față de epigrama macedonskiană: „am fost cel dintâi care a dezaprobat faptul. Și pornirea mea n-
avea alt temei decât simțământul de fraternitate literară, fiind departe de a vedea în Eminescu ultimul cuvânt al 
poeziei românești. Eminescu a fost izbit de nenorocire și nimeni nu s-a bucurat de însănătoșirea lui mai mult ca 
mine” („Literatorul”, 17 aprilie 1887). 

Moses Gaster (1856-1939), savantul evreu sefard, a fost un apropiat al lui Eminescu, fiind membru al 
„Junimii” și colaborator al „Convorbirilor literare”. Poetul i-a împrumutat manuscrise (pe care le-a restituit, la 
cererea lui Maiorescu), au discutat probleme de lingvistică. Are o poziție fermă față de așa-zisul antisemitism 
eminescian. „Se zice că era [Eminescu] antisemit. Pe atunci, antisemitismul era foarte răspândit, dar el n-a fost 
contaminat de acel virus, foarte rar a abordat chestiunea evreiască în ziar și numai o dată sau de două ori în 
poemele sale, unde i-a satirizat pe greci și a adăugat, de asemenea, un cuvânt despre evrei”. 

Petre Grădișteanu (1839-1921), scriitor, gazetar și om politic liberal și, firește, adversar al junimiștilor. La 
dezvelirea statuii lui Eminescu de la Dumbrăveni, a ținut un discurs patriotic în care își exprima speranța că 
„într-un viitor mult mai apropiat decât ați putea crede, vom fi 12 milioane de români laolaltă”. La dezvelirea 
statuii lui Ștefan cel Mare (5 iunie 1889), în fața regelui a ținut un discurs în care arăta că din coroana regală 
lipsesc trei pietre scumpe, aluzie la Transilvania, Bucovina și Basarabia. Eminescu a fost și el prezent la acest 
eveniment, dar a plecat dezamăgit de atmosfera rece, de discursul lui Grădișteanu, de vorbitorii care se 
proslăveau pe sine și nu pe Ștefan, a definitivat Doina și a citit-o la „Junimea”. 

Al. Grama (1850-1896), canonicul din Blaj care-l atacă dur pe Eminescu într-un „studiu critic”, nu lipsit de 
elemente de erudiție. În poeziile lui Eminescu nu găsește „nemic, absolut nemic altă, decât sâmțul sexual sub 
formă de amor”, tineretul român trebuind să fie ferit de acest „erotism vulgar, carnal și sălbatic”, concluzionând 
că Eminescu nu-i „barem poet”. Deși l-a cunoscut pe Eminescu la ședințele „României June” din Viena, este de 
neînțeles atacul său din acest volum, scris după moartea Poetului, studiu salutat și de Al. Macedonski. 

B. P. Hasdeu (1818-1907), un spirit enciclopedic al culturii române. Eminescu îi laudă piesa Răzvan-Vodă 
(„dramă în cele mai multe privințe bună”), vol. „Cuvinte den bătrâni” al «învățatului filolog», carte care 
„împlinește un gol simțit între materialele cercetărilor istorice asupra limbei și ca atare merită recunoașterea 
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cuvenită”. Remarcabil este necrologul pe care savantul român îl face la moartea Poetului: „Eminescu a lăsat 
multe versuri admirabile; însă meritul lui cel covârșitor, un merit de principiu, este acela de a fi voit să introducă 
și de a fi introdus în poezia românească adevărata cugetare și adevărata artă ca formă”, „Poezia este o 
căsătorie a realității cu idealul în sufletul poetului, în acele momente când poetul e poet”. Deși Hasdeu nu era 
agreat în cercul „Junimei”, Eminescu îl citează în studiul său științific despre Basarabia etc. 

Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874), baron, istoric și scriitor, a publicat, în 11 volume, Fragmente din istoria 
românilor în limba germană. În sejurul său de la Florești-Gorj, Eminescu a tradus primul volum din această 
carte fundamentală, fără să-și menționeze numele ca traducător. I. Slavici, în calitate sa oficială de secretar al 
Comisiei speciale de editare a colecției Hurmuzaki, îi aduce la Florești o sumă de bani. 

N. Iorga (1871-1940) ia cunoștință de vol. Poezii de Eminescu, în 1886, ca școlar la liceul din Botoșani, 
volum apreciat ca o „nouă Evanghelie pentru tineret”, care „era de fapt, nu o cetire, întovărășită de simpatie, de 
entuziasm chiar, a unui poet, ci o inițiere, aproape religioasă, o prefacere sufletească”. Caracterizându-l drept 
„expresia integrală a sufletului românesc”, Iorga a scris mult și profund despre creația eminesciană, a luat 
inițiativa ridicării unei statui la București, a reparării bisericii din Ipotești și refacerea casei natale. 

Francisc Isac (1827-1907), medic emigrant polonez, prieten de familie cu N. Iorga, „cel mai căutat medic din 
Botoșani”, medicul curant al lui Eminscu din anii 1887-1888, care i-a prescris un tratament discutabil cu injecții 
și frecții cu mercur. Sora sa, Henrieta, își punea toată speranța în acest tratament („de este Mihai în viață, 
numai lui Isac o datorește”). Presa locală îi laudă tratamentul, dar în cele din urmă, el s-a dovedit cel puțin 
ineficient. 

Deși liberal, Eminescu i-a purtat lui Mihail Kogălniceanu (1817-1891) o sinceră și binemeritată admirație, îi 
urmărește activitatea parlamentară („om cu practica lucrurilor”, „La Cameră…. nu există în toată adunarea 
decât doi oameni poate cari pot construi o frază corectă: Cogălniceanu și Maiorescu”), îl apără când I. C. 
Brătianu îl schimba, în 1878, ca ministru, „singurul om de o inteligență extraordinară din cabinetul trecut”, îi 
apreciază broșura Chestiunea Dunării, în care se dezvăluie o „claritate de vederi, judecată cuprinzătoare, 
singură și fără șovăire, o mare inteligență unită cu talentul de-a se manifesta cu toată vioiciunea în scris și prin 
viu grai”. Privind propunerea acordării unei pensii lui Eminescu, Kogălniceanu se pronunță răspicat. „nu cred 
că va fi unul aici în Cameră care să rămână surd și nepăsător la suferințele acestui mare poet al țării”. La 
funeralii, Kogălniceanu este prezent, alături de Maiorescu, L. Catargiu, N. Mandrea, Al. Lahovary, Chibici-
Revneanu, Tradem etc. 

Mite Kremnitz (1852-1916), soția doctorului regal Wilhelm, sora Clarei, soția lui Titu Maiorescu, doamnă de 
onoare a Reginei Elisabeta. Scriitoare și traducătoare, a participat la ședințele „Junimii”. Se cunosc la Iași, în 
1876, ulterior, la recomandarea lui Maiorescu, Eminescu îi dă lecții de limba română în casa familiei Kremnitz, 
între ei se înfiripă o dragoste, care face obiectul romanului lui Eugen Lovinescu, Mite. Ea traduce din Eminescu 
în limba germană. Relațiile dintre cei doi se regăsesc în jurnalul Mitei, Amintiri fugare despre Eminescu 
(Încredințate fiului meu adoptiv). 

Al. Macedonski (1854-1920), scriitor cu geniu, dar și cu multe bizarerii. Intră în conflict cu Eminescu (nu 
numai), gazetarul de la „Timpul” criticându-l pentru abuzurile sale administrative ca funcționar public la 
Prefectura Silistra Nouă și Sulina. Macedonski scoate „Literatorul”, în care publică neinspirata Epigramă, ca o 
reacție la „Junimea” și „Convorbiri literare”. Am scris despre această relație conflictuală dintre cei doi, așa că 
mă rezum la opinia lui Z. Cârlugea: „Incompatibilitatea dintre cei doi mari poeți ținea nu numai de caracterul 
total diferit, dar și de viziuni artistice diferite, de sensibilități și structuri literar total opuse, de impactul dintre 
spiritul «histrionic» și abisalitatea celui «tragic». 

Titu Maiorescu (1840-1917) are un spațiu generos și binemeritat în dicționarul lui Z. Cârlugea, el fiind 
personalitatea marcantă a secolului 19, care a influențat cultura română, nu numai pe Eminescu și pe ceilalți 
junimiști. A avut un rol „fundamental” în viața lui Eminescu, „o legătură trainică și de mare respect”, i-a dat 400 
galbeni, ca ministru, să-și susțină doctoratul (pentru care avea să dea socoteală), îl numește director al 
Bibliotecii Universitare din Iași, apoi revizor școlar, redactor la „Timpul”, se îngrijește de apariția singurului 
volum antum de poezii și de sănătatea și chiar de înmormântarea sa. Chiar atunci când Eminescu îl critică pe 
Maiorescu ca avocat al spoliatorilor Mihălescu-Warsawski, remarcabilul critic are o poziție demnă, superioară. 
Autorul Dicționarului înlătură cu argumente logice teza asasinatului maiorescian asupra celui numit „poet în 
toată puterea cuvântului”. În legătură cu acea carte de vizită a doamnei Szoke-Slavici, lăsată criticului la 28 
iunie 1883, „marți, la ora șase dimineața”, trebuie avut în vedere notele cu caracter intim ale Poetului din seara 
precedentă, 27 iunie, de fapt o ceartă grosieră, cu evidente conotații sexuale („trebuia să-ți escitez gelozia”), 
episod despre care am scris (vezi Tudor Nedelcea, Eminescu, București, Fundația Națională pentru Știință și 
Artă, 2013, p. 337-340). Fiica sa, Livia Maiorescu-Dymsza (1863-1946) a fost interesată de viața și creația 
eminesciană. 

Nicolae Mandrea (1842-1910), un junimist mai puțin cunoscut, legat de Poet prin șederea acestuia la 
conacul său din Florești-Gorj, în vara lui 1878, unde Eminescu a tradus din Hurmuzaki și s-a simțit confortabil. 
Mandrea era căsătorit cu Zoe, nepoata lui N. Bălcescu. 



Baronul Ernst von Mayr, ambasadorul austro-maghiar la București, face parte dintre „oamenii din viața lui” 
prin nota secretă din 7 iunie 1882 adresată Casei imperiale de la Viena, prin care informa că „Eminescu, 
redactorul șef al ziarului «Timpul» a făcut propunerea [în Societatea «Carpații», n.n. ] ca studenții transilvăneni 
de națiune română, care umblă pe la școlile de aici [Viena, n.n. ] pentru învățătură, să li se încredințeaze pe 
timpul vacanței lor acasă ca să lucreze pentru pregătirea publicului în favoarea unei Dacii Mari”. 

Despre violonistul evreu Toma Micheru (1858-1892), pe care Eminescu l-a cunoscut la Viena, a scris mai 
multe articole, i-a urmărit îndeaproape evoluția artistică. La moartea Poetului, Micheru a scris: „s-a prăbușit 
bunul meu frate, s-a risipit în noaptea nemișcată a veșniciei. Plâng cu lacrimi amare pierderea lui Mihai. Plânge 
în tăcere și vioara, plângem amândoi fără simțire, după tine”. 

Fără îndoială, între oamenii importanți în viața sa, Ștefan Micle (1817-1879 și Veronica Micle (1850-1889) 
ocupă un loc central. Dacă relația cu Veronica este mai cunoscută (eu însumi am scris: Mihai Eminescu-
Veronica Micle. Corespondență, Craiova, Scrisul Românesc, 1992), Ștefan a trecut pe planul doi. Profesor 
universitar și rector la Iași, s-a căsătorit cu Veronica, când aceasta avea doar 14 ani, el împlinise 44. Au avut 
două fiice reușite: Valeria, căsătorită Sturdza (1866-1929), solisă de operă apreciată (a cântat cu Elena 
Teodorini), a scris un volum de poezii și a declarat, în 1911, că „mama mea a avut un copil mort cu Eminescu”; 
cea de-a două fiică, Virginia Livia, căsătorită Gruber (1868-1937), profesoară de matematică și științele 
naturii la Botoșani. Ștefan Micle era rector când Eminescu a depus jurământul ca director al Bibliotecii Centrale 
din Iași, la 30 august 1874, și este autorul unor lucrări de fizică, chimie, astronomie. Spre a înlătura bârfa privind 
povestea de dragoste Veronica-Mihai, soțul îi cere soției să organizeze în casa lor un salon literar, din care să 
nu lipsească Eminescu. Decedat inoportun, la numai 59 de ani, neavând anii necesari de pensie, astfel că 
Veronica nu putea beneficia de pensie de urmaș, Eminescu îi scrie necrologul, publicat în „Timpul” (11 august 
1879): „În lunga și spinoasa lui carieră, dânsul și-a îndeplinit datoria totdeauna cu prisos și fără preget. 
Sentimentele lui dezinteresate pentru datoria și pentru țară, caracterul lui independent, inteligența lui 
superioară și cunoștințelor lui, după ce i-au atras în viață stima concetățenilor lui, i-a asigurat după moarte 
regretul tuturor acelora ce au avut fericirea să-l cunoască”. Spirit pragmatic, ziaristul Eminescu reușește să 
obțină pensie de urmaș pentru Veronica, cu dispensă, ca „un act de justiție”, având în vedere că „atât numele 
răposatului cât și al văduvei sale sunt niște nume ce netăgăduit au dreptul la deosebită considerație și în 
privința cărora, în viața publică, se pot și trebuie a se face oarecari excepțium”. 

V. G. Morțun (1860-1919), publicist și om politic de stânga, editorul operei lui Eminescu și Creangă a venit în 
sprijinul Poetului, când acesta era în grea suferință la Botoșani, în anii 1887-1888. A fost „cel mai mare 
închinător al lui Eminescu”(N. Iorga). 

Gheorghe Panu (1848-1910), avocat și om politic, a lăsat mărturii despre Eminescu și Creangă în Amintiri 
de la Junimea din Iași. Nu l-a prea agreat pe Eminescu, părăsind „Junimea” după citirea Scrisorii III (1881), 
criticând și nuvela Sărmanul Dionis (deși nu fusese de față la acea ședință de cenaclu), iar celebra conferință 
eminesciană, Influența austriacă asupra românilor din Principate (1876) o găsea „rea”, fiind considerată 
„propagandă politică”. 

Dimitrie Petrino (1838-1878) și-a legat numele de Eminescu în sens negativ. Urmându-l în postul de 
director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, publicistul liberal îl reclamă pe Eminescu pentru lipsuri în 
gestiune (cărți și mobilier). „Dacă n-ar fi avut o purtare incalificabilă față de Eminescu, azi nu s-ar fi pomenit de 
el”(G. Călinescu). Așa cum au intrat /vor intra într-un binemeritat anonimat sau chiar în lada de gunoi a istoriei și 
detractorii lui Tudor Arghezi sau Marin Sorescu. 

Cleopatra Poenaru (1837-1900), fiica profesorului, pictorului și editorului craiovean C. Lecca, este așezată 
în panoplia de femei adorate de Poet, atribuindu-i, ca sursă de inspirație, Pe lângă plopii fără soț. Participantă 
la ședințele „Junimii” bucureștene, îl cunoaște pe genialul poet, dar nu sunt dovezi concrete ale unei relații 
intime între cei doi, având în vedere două ciorne de scrisori (pe care Poetul nu le-a expediat însă) în care îi cere 
„o oară și să mor”. 

Un personaj ironizat de Eminescu este avocatul și militarul Al. Candiano-Popescu (1841-1901), intrat sub 
pana ziaristului de la „Timpul” pentru trădarea lui Cuza Vodă, pentru pseudo „republica de la Ploiești” din 1870, 
devenit ulterior prefect al Poliției capitalei și adjutant al regelui Carol I. Trădător de profesie, a fost însă decorat: 
„D-lui colonel Candiano Popescu i s-a conferit medalia «Bene-merenti», clasa I pentru scrisorile sale poetico-
militare (!). În adevăr, că și merită; ne mirăm numai cum de nu a primit această medalie mai înainte. Săracă 
țară!”, notează malițios Eminescu în „Timpul” (18 septembrie 1882). 

Celebrul compozitor Ciprian Porumbescu (1853-1883), un patriot în sensul real, adânc al cuvântului, era 
unul dintre apropiații Poetului, căruia i-a pus pe muzică unele poezii, au participat împreună la sărbătorirea lui 
Ștefan cel Mare la Putna (15 august 1871). Poetul îi recunoaște geniul și idealul național, îi ia apărarea când i 
se desființează Societatea „Arboroasa” sau când compozitorul este arestat. Amândoi recunosc fapta 
jertfelnică a domnitorului Grigore Ghica III, care a plătit cu viața pentru că a refuzat tranzația din 1775 de cedare 
a Bucovinei. 
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Pentru Aron Pumnul (1818-1866), Eminescu a păstrat o impresie marcantă pe care orice elev îl poartă 
pentru magistratul său. A locuit în casa acestuia (azi în plină degradare), i-a organizat biblioteca. La moartea 
profesorului, elevul Eminescu publică poezia La mormântul lui Aron Pumnul. Îi plăceau lecțiile de gramatică și 
literatura română ale lui Pumnul (nu și „purismul” său), de istorie românească. 

C. A. Rosetti (1816-1885), publicist, scriitor, liberal, traducător, mason, căsătorit cu Maria Grant (cea din 
tabloul „România revoluționară” a lui C. D. Rosenthal), o mare personalitate a epocii, cu care Eminescu a 
polemizat aproape zilnic, acuzându-l de sorgintea sa fanariotă și de conducerea „aripei roșii” a Partidului 
liberal, empatizată cu Internaționala I a lui K. Marx. „Publicistica lui C. A. Rosetti este citită, ascultată în epocă și 
a stârnit mari adversități. Eminescu, cum se știe, o judecă aspru și-i face jurnalistului un portret care s-a impus 
în imaginarul românesc. Retorica abundentă, agresivă și despletită a temutului jurnalist de la «Românul» 
trebuie publicată și analizată cu mai mare obiectivitate. Prin ea trec ideile epocii și se afirmă curentul de gândire 
al «roșilor» bizantini, pe care, de pe poziții spirituale conservatoare, Eminescu le combate cu 
regularitate”(Eugen Simion). Cu toate aceste critici eminesciene, C. A. Rosetti citea cu interes articolele 
gazetarului de la „Timpul”: „în momentul când îi soseau gazetele, lua totdeauna întâi «Timpul» în mână și cetea 
articolele lui Eminescu de la un capăt la altul, declarând despre poetul nostru că are cea întâi pană de jurnalist 
în România, deși era cel mai înverșunat dușman al său”(Iacob Negruzzi). Spre cinstea sa, C. A. Rosetti, prin 
ziarul botoșenean „Liberalul”, susține acțiunea de ajutorare financiară a poetului, iar la moartea lui Eminescu îi 
va scrie un necrolog obiectiv. 

Ioan Slavici (1848-1925) va fi coleg la „Timpul” cu Eminescu și I. L. Caragiale, din 1877, dar și în Societatea 
„Carpații”, va sta, o vreme, în gazdă (de unde conflictul cu soția acestuia, Ecaterina Szöke Magyarosy, de care 
va divorța în 1885). Slavici, în calitate de secretar al Comisiei pentru valorificarea colecției Hurmuzaki, vine la 
Florești, în iulie 1878, spre a-i aduce Poetului 1000 de lei pentru traducerea vol. 1 din Fragmente din istoria 
românilor apărut în 1879, fără a se menționa numele traducătorului. Nestăpânind la perfecțiune limba română, 
în multe din articolele scrise de Slavici a intrat pana lui Eminescu, astfel că unii editori au trecut aceste articole 
ca fiind scrise de autorul Luceafărului. 

Un mare om controversat, dacă nu odios, intrat în viața lui Eminescu, a fost Grigore Ventura (1840-1909), 
jurnalist, scriitor, compozitor, tatăl actriței Maria Ventura, cum menționează Z. Cârlugea. A avut o activitate 
febrilă pe 28 iunie 1883, când Eminescu a fost internat, a deconspirat pe „x” din epigrama lui Macedonski și a 
vorbit chiar la înmormântarea lui Eminescu, la Biserica „Sf. Gheorghe Nou” din București (spre surprinderea și 
stupoarea lui Titu Maiorescu), recomandând posterității citirea doar a poeziilor, nu și a publicisticii 
eminesciene. Discursul său ditirambic l-a inspirat pe Caragiale în realizarea personajului Rică Venturiano din 
O noapte furtunoasă. 

Iosif Vulcan (1841-1907) ar fi rămas mai puțin cunoscut istoriei literaturii române dacă nu avea strălucita 
inspirație de a-l debuta în revista sa, „Familia”, la 25 februarie/9 martie 1866, cu poezia De-aș avea și de a-i 
schimba numele de Eminovici. 

Pe filosoful și istoricul A. D. Xenopol (1847-1920), Eminescu l-a cunoscut în timpul studiilor de la Berlin și au 
devenit colegi-colaboratori la „Junimea”. Îl cunoaște și îi respectă opera de istoric și filosof, chiar dacă intră într-
o polemică dură cu fratele acestuia Nicolae D. Xenopol. 

Am stăruit doar asupra unor nume din dicționarul esențial privind oamenii din viața lui Eminescu, scris cu 
acribie și o documentare profundă de Zenovie Cârlugea. Sunt și alte nume importante din acest dicționar (217), 
pe care cititorul și cercetătorul în primul rând le va parcurge cu mult interes. Iată și alți oameni din viața sa: 
Zamfir Arbore, V. Babeș, T. Burada, V. Burlă, Șt. Cacoveanu, Lascăr Catargiu, M. Cerchez, Al. Cihac, N. Ciurcu, 
Matilda Cugler-Poni, N. Densusianu, Cornelia Emilian, familia Eminovici, Al. Flechtenmacher, Eugenia 
Frangolea, N. Gane, Artur Gorovei, Gr. Grandea, fam. Humpel, S. Isopescu, fam. Jurașcu, N. Krețulescu, D. 
Laurian, Matei Millo, Al. Obedeanu, M. Pascaly, N. Petrașcu, V. Pogor, C. Popassu, Eufrosina Popescu, I. H. 
Rădulescu, Ronetti-Roman, Th. Rosetti, Iuliu Roșca, I. Russu-Șirianu, I. Sbiera, C. Simțion, Th. Ștefanelli, Al. 
Șutzu, Fanny Tardini, Al. Tiktin, El. Văcărescu, V. Vineș, Al. Vlahuță etc. Toate aceste evocări întregesc 
biografia spirituală a celei mai ilustre personalități a culturii naționale, „un construct imaginar memorialistic”, 
cum a scris Z. Cârlugea în „Cuvânt înainte”, în care transpare „ideea mereu vie de a decripta, din toate acestea, 
specificitatea și autenticitatea acestor gesturi, exprimări, comportamente ce au dat măsura inconfundabilei 
personalități”. 

Alături de alți exegeți, consacrați (Maiorescu, Iorga, Călinescu, Perpessicius, Vatamaniuc, Eugen Simion, M. 
Cimpoi, Th. Codreanu, N. Georgescu etc.), Eminescu și-a mai aflat unul: Zenovie Cârlugea, din orașul lui 
Brâncuși și în vecinătatea lui Arghezi, o personalitate a lumii literare contemporane ce merită evidențiată. 



T.R.

Ne-a părăsit Paul Goma

Evocare de Nicholas Dima
Confratele Paul Goma ne-a părăsit recent la Paris după o viaţă plină de 

zbucium şi de căutări. A fost un om direct, integru şi uneori incomod. Toată 
viaţa a căutat dreptatea pe care însă nu a găsit-o. Şi nu a găsit-o pentru că 
nu a acceptat să facă compromisuri. Şi era greu să găseşti dreptate în lumea 
meschină în care a trăit generaţia lui. Paul Goma a fost primul şi poate 
singurul dizident genuin al ţării noastre. Atitudinea lui a şocat România aşa 
cum a şocat tara cutremurul din 1977.

L-am întâlnit la Paris unde fusese exilat şi apoi în America unde l-am invitat 
în 1978 în numele comitetului Adevărul despre România. La Washington, 
unde s-a întâlnit cu mai mulţi lideri Americani, a locuit în apartamentul meu 
de lângă Capitoliu. Părea mulţumit de întâlnirile zilnice pe care i le 
facilitasem, dar seară îşi destăinuia mâhnire pentru că mărturiile lui nu 
aveau  efectul politic dorit. La vremea respectivă eram redactor la postul de 
radio Vocea Americii şi îi trăiam amărăciunea. Personal, începusem să o 
simt zilnic. Şi totuşi, numai după  marea înscenare din decembrie 1989 mi-
am dat seama de amploarea tragediei pe care o trăiam: Pleacă ai noştri. Vin 
a noştri! Paul Goma, marele nostru dizident, a intuit înaintea altora teatrul 
absurd pe care eram obligaţi să-l jucăm şi pe care el îl respingea.

Fratele Paul s-a purtat ca un erou şi a murit ca un martir! Şi prin viaţă şi 
activitatea sa şi-a câştigat o pagină de onoare în adevărata istorie a 
neamului nostru, istorie care va trebui scrisă. Altfel, nu ne vom redobândi nici 
odată onoarea.

Redau în continuare un moment al întâlnirii noastre de la Washington 
inclus în cartea Mărturii Dedicate Eroilor şi Martirilor Noştri şi apărută la 

Bucureşti în 2018. Fotografia din 
ataşament a fost publicată în 
cartea Maratonul Vieţii apărută 
anul acesta. Ambele cărţi au fost 
redactate de dna Flori Bălănescu, 
reprezentanta lui Paul Goma în 
ţară. (Foto: Dumitru Danielopol, 
Nicolae Dima, Paul Goma, Sasha 
Stoianoivici şi Brutus Coste)

Nicholas Dima, SUA, 
27 martie 2020. 

 

Nicholas Dima : Gherla şi Paul Goma

Ne-am întâlnit, 
dar nu ne-am cunoscut!

În 1978, când eram de acuma redactor la Vocea 
Americii, împreună cu fostul diplomat Brutus Coste 
făceam lobby la Washington şi promovăm cauza 
României. În acest scop, am adus în Statele Unite mai 
mulţi lideri din ţară şi din Basarabia şi unii dintre ei au 
depus mărturii în Congres. Între aceştia a fost şi 
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scriitorul Paul Goma care la Washington a locuit în apartamentul meu. Ulterior, am scris un articol despre vizita 
lui, articol pe care îl redau în continuare...

Am stat cu Paul Goma în aceiaşi celulă, dar nu ne-am cunoscut. Da! Exact cum am afirmat. Era prin 
primăvara lui 1958. Am stat împreună circa două săptămâni în aceiaşi camera de la parterul celularului din 
Gherla, dar dacă cumva ne-am întâlnit, nu ne-am cunoscut. Şi nu ne-am cunoscut pentru că în acea cameră de 
tranzit şi de groază fusesem înghesuiţi peste o sută de deţinuţi şi era aproape imposibil să faci câţiva paşi fără 
să te loveşti de alte trupuri. Toată ziua era o hărmălaie de nedescris. În camera aveam două tinete pentru 
necesităţi şi coada la ele era continua. Noaptea încercam să ne întindem pe podea ca să dormim, dar în pofida 
tuturor încercărilor, nu era nici odată suficient loc să se întindă tot omul la orizontală. Paroxismul a fost atins 
când uşa camerei s-a deschis şi prin ea ni s-au aruncat o sută şi ceva de saltele goale iar ceva mai târziu ni s-a 
împins prin aceiaşi uşă o claie de paie cu care să umplem saltelele. Cum puteai cunoaşte pe cineva în acel 
vacarm? Ne-am dat seama totuşi că am fost amândoi în aceiaşi camera mulţi ani mai târziu când Paul Goma 
m-a vizitat la Washington. Despre acea vizită am scris în cartea Călătorie spre Libertate…

Am auzit prima oară de Paul Goma când a publicat în occident cartea Ostinato, el fiind încă în ţară şi 
devenind astfel un bine cunoscut dizident. Goma a fost unul din puţinii dizidenţi pe care i-a avut România şi 
probabil primul dintre ei. Eu eram deja plecat şi mă aflam în Statele Unite. Aveam cunoştinţă de acuma de 
dizidenţii din Uniunea Sovietică. Personal, la început am fost sceptic despre fostul deţinut şi scriitor Goma. Nu 
puteam să cred că în România torturată de securitate, răul cel mai mare al ţării, cum l-a numit el însuşi, putea să 
se afirme un dizident adevărat. Şi totuşi istoria noastră a cunoscut un „moment Goma" şi prin el a intrat în 
conştiinţa occidentului altfel decât vroia să o prezinte regimul Ceauşescu…

La începutul anilor 70, fostul diplomat Brutus Coste împreună cu mine şi cu alţi câţiva susţinători, am înfiinţat 
Comitetul Adevărul despre România. În numele acestui comitet l-am invitat şi l-am adus în Statele Unite pe 
scriitorul memorialist Paul Goma. Înainte de a veni în America, am avut prilejul să-l vizitez la Paris pe 
proaspătul scriitor-exilat şi l-am găsit aşa cum reieşea din tot ceace scrisese: demn, onest, intransigent şi direct 
-- brutal de direct. Poate că aceste mari calităţi au fost şi defecte. Alţii l-au găsit inflexibil, vulgar şi lipsit de tact. 
Oamenii trebuie luaţi însă aşa cum sunt. Eu l-am apreciat pentru curaj, probitate şi integritate. Cine altul a mai 
denunţat atât de ferm regimul Ceauşescu? Cine altul a reabilitat adevărul în legătură cu Basarabia aşa cum a 
făcut-o el? Câţi dintre dizidenţi au refuzat categoric să se lase cumpăraţi? Judecat după avuţii materiale, Paul 
Goma trebui să fie un om sărac. Sufleteşte însă, fratele Paul este foarte bogat. Adevărul şi demnitatea nu se 
măsoară în bani. Aşa l-am cunoscut pe Goma şi aşa este şi acum când scriu aceste rânduri. Să revin însă la 
vizita sa la New York şi la Washington.

Paul Goma a sosit în America în octombrie 1978 şi din punctul nostru de vedere, al organizatorilor, vizita sa a 
constituit un mare succes. La New York comitetul iniţiator a organizat întruniri de sala la care au participat sute 
de Romani. La Washington, unde scriitorul a fost găzduit în apartamentul meu de lângă Capitoliu, am organizat 
întruniri şi audienţe cu mai mulţi lideri Americani şi am fost primiţi personal de renumiţii senatori Jackson, 
Helms, Thurmond şi Bob Dole, acesta din urmă candidând ulterior la preşedinţia Americii. Deputatul Dante 
Fascell din Florida, care era preşedintele comisiei Americane pentru Acordurile de la Helsinki, a organizat o 
sesiune specială de audieri cu Paul Goma, sesiune dedicată problemei drepturilor omului în România. 
Delegaţia noastră a fost deasemenea primită de George Meany, preşedintele marilor sindicate Americane 
AFL-CIO, şi deasemenea de alte personalităţi. Vizita scriitorului a avut mare ecou în presă românească din exil 
şi a fost menţionată în unele publicaţii Americane. Nu se poate spune că vizită a avut consecinţe la nivel politic 
la Bucureşti sau la Washington, dar Paul Goma şi-a făcut datoria. Şi de fapt scriitorul îşi face neabătut datoria 
de câteva decenii. (Foto)

În calitate de geograf specializat în studii Europene, precum şi că jurnalist care de mai multe decenii se 
loveşte de mutilarea adevărului, îl admir pe Paul Goma în special pentru modul în care a abordat problema 
Basarabiei. Puţini scriitori au avut curajul să spună lucrurilor pe nume în ce priveşte suferinţele Romanilor 
Basarabeni. Paul Goma a făcut-o! 

Şi ca să revin la prima idee. Soarta a făcut să trecem unul pe lângă altul în 1958, dar ne-am cunoscut deabia 
în 1978… Într-una din seri, după o zi de lobby pe la birourile senatorilor Americani, ne-am înapoiat împreună în 
apartamentul meu şi am început să ne depanam unele amintiri. La un moment dat ne-am amintit amândoi de o 
cameră de groază din Gherla unde un deţinut care îşi pierduse minţile la abominabila experienţa de la Piteşti 
repetă periodic cu o voce tare şi spartă că venită din iad: Criminalii din NKVD şi din Securitate care ne-au 
schingiuit şi omorât la Piteşti, la Canal şi în alte închisori, vor fi traşi la răspundere şi îşi vor primi pedeapsa…  
Cornel Grosu repetă periodic zguduitoarea lui declaraţie, timp în care în cameră se făcea o linişte mormântală 
şi toată lumea îl ascultă. Goma şi cu mine fusesem în aceiaşi cameră..!

Nu ştiu ce s-a întâmplat cu nefericitul Grosu care vorbea din disperare. Ştiu însă că Paul Goma vorbeşte 
raţional şi limpede şi că cei care ar trebui să-l asculte se fac că nu-l aud.

Am scris aceste rânduri când Paul Goma împlinea 75 de ani…
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Când toate simțurile ne trădează, 
rațiunea trebuie să-și facă simțită prezența

 Galileo Galilei

Galileo Galilei a fost unul dintre cei mai importanți oameni de știință ai 
lumii, fizician, matematician, astronom și filozof italian, care a jucat un 
rol important în Revoluția Științifică și care, prin descoperirile sale cu 
privire la spațiul cosmic, a schimbat percepția despre locul planetei 
Pământ în univers. A fost un veșnic mișcător, în dorința dobândirii de 
cunoștințe noi, pe care să împărtășească lumii, în spiritul dreptății și al 
binelui. 

 Până în secolul al XVI-lea percepția universală era că Pământul este 
în centrul universului și că soarele se rotește în jurul său, la fel ca și 
celelalte planete descoperite până atunci. Această concepție făcea 
parte din doctrina oficială a Bisericii Catolice. Galileo Galilei a privit 
însă, cu alți ochi cerul. De fapt a fost nevoie de câțiva oameni de știință 
care și-au riscat libertatea și viața pentru a demonstra că Pământul nu 
este altceva decât una dintre planetele care se rotește în jurul soarelui. 

 Cu ajutorul lunetei construite de el, Galilei a găsit dovezi care 
contraziceau învățăturile științifice larg răspândite la acea vreme. De 
exemplu, când a observat niște pete ce păreau să se miște pe 
suprafața Soarelui, el a înțeles că Soarele se rotește în jurul unei axe. 

 Acum, cercetătorii NASA susțin că Soarele este o minge de gaz/plasmă, că el nu se rotește în mod rigid, cum 
se întâmplă în cazul planetelor și sateliților. Soarele este împărţit în mai multe zone şi straturi, fiecare dintre 
regiuni deplasându-se cu viteze diferite. În medie, astrul solar se roteşte în jurul propriei axe o dată la fiecare 27 
de zile. Cu toate acestea, zona corespunzătoare Ecuatorului se învârte cel mai rapid: durata completă de 
rotaţie este de aproximativ 24 de zile. Pe de altă parte, durata de rotaţie a polilor poate depăşi 30 de zile. 
Straturile interioare ale Soarelui se învârt mai repede decât cele exterioare, mai spun astronomii americani. 

 Astronomul polonez Nicolaus Copernic elaborase o teorie potrivit căreia Pământul se învârtea în jurul 
Soarelui. Galilei a studiat lucrările lui Copernic privind mișcările corpurilor cerești și a strâns dovezi ce veneau 
în sprijinul acestei teorii. La început, Galilei a ezitat să-și facă publice unele observații, de teama de a nu fi 
ridiculizat și disprețuit. Nereușind totuși să-și stăpânească entuziasmul pentru descoperirile făcute cu ajutorul 
lunetei, în cele din urmă le-a făcut publice. Deși aceste observații au contribuit mult la îmbogățirea 
cunoștințelor despre Univers, pe Galilei l-au adus în conflict direct cu Biserica Catolică, iar unii oameni de 
știință au considerat argumentele sale ofensatoare. 

 Galileo Galilei (1564– 1642) s-a născut la Pisa (pe atunci parte a Ducatului Florenței), din actuala Italie, fiind 
primul dintre cei șase copii ai lui Vincenzo Galilei, celebru cântăreț din lăută și muzician teoretician, și ai soției 
sale, Giulia Ammannati. La 8 ani, familia s-a mutat la Florența, iar el a mai rămas doi ani la Pisa. Apoi, educația 
sa a continuat la o Mănăstire situată la 35 km de Florența. Deși a luat în serios posibilitatea de a deveni preot, la 
vârsta de 17 ani s-a înscris la Universitatea din Pisa pentru a studia medicina, la îndemnurile tatălui său. Nu-i 
place anatomia și părăsește medicina. Devine pasionat de matematică, de experiențele din domeniul fizicii. 
Din anul 1589 a devenit profesor la Florența, apoi, în 1592 la Padova unde a predat geometrie, mecanică și 
astronomie până în 1610. Îl preocupă invențiile. În această perioadă, Galileo a făcut descoperiri semnificative 
atât în domeniile științei pure (astronomie, cinematica mișcării) cât și în cele ale științei aplicate (rezistența 
materialelor, îmbunătățiri aduse telescopului). Printre interesele sale multiple s-au numărat studiul astrologei, 
care, în practica disciplinară pre-modernă era văzută ca fiind corelată cu matematica și astronomia. 

Statele Unite ale Americii



 Galileo a avut trei copii nelegitimi, două fiice și un fiu. Din cauza nașterii nelegitime, tatăl lor a considerat că 
cele două fete nu pot fi măritate, singura lor alternativă demnă fiind viața religioasă. Ambele au fost trimise la 
mănăstire, unde și-au petrecut toată viața. Fiul a fost recunoscut ca legitim și s-a însurat. 

 Prin cercetările sale, Galileo a devenit primul om de știință modern. Cat despre invențiile sale, lângă locuința 
din Padova avea un spațiu, pe care l-a dotat singur cu instrumente științifice: rigla de calcul, compasul 
geometric sau celebra sa luneta (de fapt, un telescop primitiv). 

 Deci, marele fizician și astronom italian din epoca Renașterii este unul dintre întemeietorii mecanicii ca 
știință. El a descoperit „legea inerției”, „legea căderii corpurilor”, „legea compunerii mișcării”. Ca astronom a 
descoperit, cu ajutorul lunetei sale, munții de pe Lună, natura stelară a Căii Laptelui, patru sateliți ai planetei 
Jupiter, petele din Soare și rotația acestuia în jurul axei sale, fazele planetei Venus. La bătrânețe a descoperit 
mișcarea Lunii în zig-zag. 

 A construit luneta, însă a recunoscut că „un anume flămând a construit o lunetă, înaintea mea”. Era vorba de 
olandezul Hans Lippershey, producător de ochelari, care a creat prima lunetă în 1608. Dar, Galilei a 
perfecționat luneta, cu care a descoperit întâii munți de pe Lună. Luneta lui mărea obiectele de 30 de ori și era 
formată dintr-o lentilă convergentă (obiectivul) și una divergentă (ocularul), care sunt astfel dispuse încât 
focarul al doilea al obiectivului coincide cu primul focar al ocularului. 

 Până în 1610, el a făcut numeroase descoperiri în matematică și fizică, inclusiv elemente care astăzi par 
banale precum parabola, dar și diverse ecuații, prin care a demonstrat că legile naturii sunt matematice. 

 În anul 1612, Galileo Galilei observa un fenomen neobișnuit, și anume că, petele de pe suprafața Soarelui își 
modificau pozițiile de-a lungul timpului. Astfel, era demonstrat pentru prima dată faptul că astrul solar se 
rotește. Petele solare apar în momentul în care plasma din compoziția Soarelui interacționează cu câmpul 
magnetic al acestuia. În urma acestui proces pot rezulta explozii solare. Matematicianul, astronomul Johannes 
Kepler (1571-1630) observase una în 1607, dar a confundat-o cu trecerea planetei Mercur. El a reinterpretat 
observarea unei pete solare din vremea lui Carol cel Mare, care fusese greșit atribuită și ea unei treceri a lui 
Mercur. Însăși existența petelor solare prezenta o altă dificultate în ce privește neschimbata perfecțiune a 
cerurilor postulată de fizica celestă aristoteliană, dar trecerile periodice confirmau și ele predicțiile făcute de 
Kepler în 1609, și anume că Soarele se rotește. Preluând ideea lui Copernic cum că soarele și nu pământul se 
află în centrul universului, Galilei a devenit primul om de știință cunoscut care a susținut public descoperirea lui 
Copernic. 

 În 1616, cardinalul Bellarmine, teolog de seamă al vremii, l-a informat pe Galilei cu privire la un nou decret 
catolic emis împotriva teoriilor lui Copernic și i-a poruncit lui Galilei să se supună decretului. În consecință, în 
anii ce au urmat, Galilei nu a mai susținut în public faptul că Pământul se rotește în jurul Soarelui. 

 În 1623, Urban al VIII-lea, prieten cu Galilei, Drept urmare, în 1624, Galilei l-a  a preluat autoritatea papală. 
rugat pe papă să anuleze decretul emis în 1616. În schimb, Urban i-a cerut lui Galilei să explice teoriile 
contradictorii ale lui Copernic și ale lui Aristotel în așa fel încât să nu-l favorizeze pe niciunul. Galilei a scris apoi 
o carte intitulată „Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii”, în care nu a ținut cont de cerințele 
Papei. Cartea pleda, de fapt, în favoarea tezelor lui Copernic. Acuzat de erezie și amenințat cu tortura, Galilei a 
fost silit să nege învățăturile lui Copernic. În 1633, Inchiziția (autoritatea Bisericii Catolice) a interzis cartea, iar 
Galileo Galilei a fost chemat la Roma, întemnițat și torturat. A fost trimis în fața tribunalului. După aflarea 
sentinței, Eppur, si muove” (Și totuși, se mișcă!). Galileo ar fi murmurat: „

 Galileo a fost găsit „vehement suspect de erezie”, pentru a fi susținut opinia că Soarele stă în centrul 
universului și că Pământul nu se află în centru și se mișcă, părere contrară Sfintei Scripturi. I s-a cerut să 
„abjure, blesteme și să deteste” aceste opinii. După multe umilințe a fost silit să-și retragă ideile despre 
sistemul solar, pentru a-și salva viața. Bătrân, bolnav, torturat, avea șansa de a sfârși precum toți ereticii pe 
care severa Inchiziție îi trimitea repede pe rug, pentru a fi arși de vii. Se spune chiar că Galilei era speriat de 
soarta lui Giordano Bruno, ars pe rug pentru erezie. Condamnarea sa a fost arest permanent la domiciliu, 
interzicerea scrierilor, În 1642 după eliberare a orbit din cauza cataractei, și s-a pentru a nu face din el un martir. 
stins din viață în casa sa de lângă Florența. 

 Veacuri la rând, unele dintre lucrările lui Galilei s-au aflat pe lista cărților interzise. În 1979 însă, Biserica a 
reevaluat acțiunile întreprinse de Inchiziția Romano-catolică cu 300 de ani în urmă, iar, în 1992, papa Ioan Paul 
al II-lea a recunoscut că Biserica Catolică l-a condamnat pe Galilei pe nedrept. Galileo a fost numit „părintele 
astronomiei observaționale moderne”, „părintele fizicii moderne”, „părintele științei”, și „părintele științei 
moderne”. Stephen Hawking a spus că „Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil 
pentru nașterea științei moderne”. 



 Galileo a apărat heliocentrismul, și a susținut că nu este contrar pasajelor din Scriptură, adoptând poziția lui 
Augustin asupra Scripturii, cum că, nu trebuie luat fiecare pasaj literal, mai ales când respectiva scriptură este 
o carte de poezii și cântece, și nu o carte de instrucțiuni asupra istoriei. Adică, cei care au scris Scriptura au 
făcut-o din perspectiva lumii terestre, și din acel punct de vedere Soarele răsare și apune. 

 Doar poeții își mai pot imagina acest curs al soarelui, precum poetul român Ion Minulescu (1881-1944) care a 
scris minunata Romanță a soarelui: „Răsar, / Mă-nalț, / Cobor / Și-apoi dispar, / Și-apusul meu e totuși răsărit… 
/ Sunt vagabondul zilei de-a pururi solitar – / Portret unic și veșnic, expus în infinit. ”

 Primele lucrări ale lui Galileo descriu instrumente științifice și printre ele se numără tratatul din 1586 intitulat 
„Mica balanță” care descrie o balanță precisă pentru cântărit obiecte în aer sau în apă și, manualul tipărit în 
1606 „Despre funcționarea unei busole militare și geometrice”. 

 Primele sale lucrări în domeniul dinamicii, știința mișcării și mecanică au fost: „Despre mișcare” publicată în 
1590 la Pisa și „Mecanicile”) publicată la Padova în preajma lui 1600. Prima s-a bazat pe dinamica fluidelor 
aristotelian-arhimedeană și susținea că viteza căderii gravitaționale într-un mediu fluid este proporțională cu 
excesul de greutate specifică a corpului peste cea a mediului, pe când în vid corpurile cad cu viteze 
proporționale cu greutățile lor specifice. „Mesagerul înstelat” din 1610 a fost primul tratat științific publicat 
realizat pe baza unor observații efectuate prin telescop. În el, Galileo a arătat următoarele descoperiri: lunile 
galileene; încrețirea suprafeței Lunii; existența unui mare număr de stele invizibile cu ochiul liber, mai ales a 
celor responsabile pentru felul cum apare Calea Lactee; diferențele dintre aparența planetelor și cea a stelelor 
fixe – ultimele apar ca discuri mici, iar ultimele apar ca puncte de lumină nemărite. 

 Galileo a publicat o descriere a petelor solare în 1613 sub titlul „Scrisori despre petele solare” în care a 
sugerat că Soarele și cerurile sunt coruptibile. Aceste scrisori au relatat și observațiile sale telescopice din 
1610 despre fazele lui Venus, și descoperirea ciudatelor „alungiri” ale lui Saturn și a și mai ciudatei lor dispariții. 
În 1615 Galileo a pregătit un manuscris intitulat „Scrisoare Marii Ducese Christina” care nu a fost tipărit decât 
după 1636. Această scrisoare era o versiune revizuită a Scrisorii către Castelli, care a fost denunțată de 
Inchiziție pentru că susținea teoria lui Copernic ca adevărată cu Scriptura. În 1616, după ordinul Inchiziției de a 
nu mai susține sau apăra poziția copernicană, Galileo a scris „Discurs despre fluxul și refluxul mării” pe baza 
unui model copernican al Pământului, sub forma unei scrisori personale adresate Cardinalului Orsini. În 1619, 
Mario Guiducci, un elev al lui Galileo, a publicat un curs scris de Galileo sub titlul „Discurs despre comete”, în 
care contrazicea interpretarea iezuită a cometelor. În 1623, Galileo a publicat „Il Saggiatore”(Testament), în 
care a atacat teoriile bazate pe autoritatea lui Aristotel și a promovat experimentul și formularea matematică a 
ideilor științifice. Cartea a avut mare succes și a găsit suport la nivel înalt în rândurile Bisericii Catolice. În urma 
succesului acestei cărți, Galileo a publicat „Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii” în 1632. Deși 
a avut grijă să respecte instrucțiunile din 1616 ale Inchiziției, argumentele din carte în favoarea unei teorii 
copernicane și a unui model ne-geocentric al sistemului solar au dus la judecarea lui Galileo și la interdicția 
publicării lucrărilor sale. În ciuda interdicției, Galileo și-a publicat „Discursurile și demonstrațiile matematice 
legate de două noi științe în 1638 în Olanda, în afara jurisdicției Inchiziției. 

 Galileo a fost primul om de știință care a demonstrat că timpul este un parametru-cheie în legile mișcării. 
Legenda spune că, în timpul unei slujbe religioase, Galilei se juca pendulând un felinar si astfel a descoperit 
principiul ceasului cu pendul, în iunie 1637. 

 În volumul intitulat „Filozofie, Crestomație, Bibliografie editat de Academia română, în 1989, este dat un 
fragment dintr-o lucrare a lui Galilei: „Cu cât cineva țintește la țeluri mai înalte, cu atât se ridică mai sus; iar a 
privi în marea carte a naturii, care alcătuiește obiectul propriu zis al filozofiei, înseamnă tocmai a te ridica cu 
ochii și cu gândul. (…) Dintre tot ce poate fi cunoscut în mod natural constituția universului se cade a fi socotită, 
după părerea mea, ca ocupând primul loc, căci, depășind pe toate celelalte prin generalitatea conținutului, ca 
lege și sprijin a tot ce există, trebuie să le depășească și prin importanță. 

 Filozoful Petre Țuțea scrie în „Tratatul de antropologie creștină” despre perioada secolului XV, exprimând 
părerea că nimic nu putea nimici fala Italiei. Nici măcar călugărul dominican, predicator, critic și reformator al 
moravurilor religioase și sociale catolice, Savonarola (1452-1498), care stârnise o veritabilă confuzie până și în  
mințile cele mai luminate. 

 Thomas Mann scrie într-una din cărțile sale: „Sfiala mea, o sfială adâncă, mistică, impunându-mi tăcere, 
începe în fața măreției religioase a blestemățiilor, în fața geniului ca boală și a bolii ca geniu, în fața tipului de 
damnat și posedat, în care sfântul și criminalul se contopesc… ” 

 Iar Petre Țuțea continuă: „… Italia avea o conștiință, și mândră de civilizația sa își vedea de drumul său, cu 
patruzeci de ani de pace, cu liga formată de familia Medici între Neapoli, Florența și Milano, cu invenția 
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tiparului, asimilarea lumii latine, apariția și studiul lumii grecești, apariția în depărtare a lumii orientale, zelul 
descoperirilor, strălucirea și noblețea curților, prosperitatea, bunăstarea și veselia vieții, răspândirea largă a 
culturii și eleganța ei, iubirea artei… ” 

 Toate creaseră o mișcare energică a civilizației. Secole se leagă prin acest zel, prin multe descoperiri. 
Filozofia, religia, știința, arta, politica, tehnica, toate lucrau împreună. Haos și ordine, contradicții, mișcări 
accelerate, gândiri precipitate din care avea să se nască adevărul. 

 În viziunea filozofului Noica, în viață nu contează mișcarea, viteza, ci (ca la Galiei) – accelerația. Și 
extrapolând asupra destinului, dacă l-am putea accelera… Dar, poate existența și-ar micșora „firul” și nu am 
putea gusta fericirea clipelor… 

 Să reținem câteva gânduri filozofice ale lui Galilei:
„Toate adevărurile sunt simple de înțeles după ce le descoperi. Ideea este să le descoperi. ”
„Nu-l poți învăța nimic pe om. Poți doar să-l ajuți să descopere singur. ”
„Măsoară ceea ce este măsurabil și fă măsurabil ceea ce nu este. ”
„Oricât de mare este deosebirea dintre om și celelalte viețuitoare, totuși nu s-ar îndepărta prea mult de 

adevăr cel care ar afirma că și oamenii se deosebesc unul de altul nu în mai mică măsură. ”
„Eu nu spun că nu trebuie să-l folosim pe Aristotel; dimpotrivă, eu îi aprob pe aceia care-l aprofundează și-l 

studiază cu atenție. Eu nu combat decât înclinarea de a te lăsa în puterea lui Aristotel într-o măsură atât de 
mare, încât să iscălești sub fiecare cuvânt al său și abandonând speranța de a găsi alte argumente, să 
consideri cuvintele lui drept lege absolută. ” 

„Nu poți să înveți un om nimic. Poți doar să îl ghidezi să descopere ce deja se află în el. ”
„Am descoperit în ceruri multe lucruri care nu mai fuseseră văzute înainte de veacul nostru. Noutatea acestor 

lucruri și unele consecințe care au rezultat din acestea, aflate în contradicție cu noțiunile fizice susținute în 
comun de filozofii academici, au stârnit împotriva mea un număr considerabil de profesori (mulți dintre ei 
ecleziaști), ca și cum aș fi așezat lucrurile acestea pe cer cu propriile mele mâini, pentru a tulbura natura și 
pentru a răsturna științele. Aceștia par să fi uitat că sporirea adevărurilor cunoscute stimulează cercetarea, 
fundamentarea și dezvoltarea artelor. ”

TIMP · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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Cenaclul literar „Radu Theodoru” din Sibiu a găzduit vineri, 28 
februarie 2020, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Anca 
Sîrghie în lumina slovei. Eseu monografic, semnat de Ada Stuparu. 
Alături de autoarea şi protagonista cărţii au fost prezenți la reuniune 
colegi de breaslă literară, între care profesoara Maria Daniela Pănăzan 
de la Colegiul Național „Gh. Lazăr” din Sibiu, absolvenți din câteva 
promoții ai ilustrei instituții de învățământ, alături de un public numeros, 
pasionat de literatura şi cultura română, dar și universitari ca Ion Dur, 
Doina Maria Simion, Dan Smarandache și alții. 

 În spațioasa și moderna sală a cenaclului, găzduit prin tradiție de 
Cercul militar Sibiu, atmosfera era încălzită de mărțișoarele care se 
ofereau participantelor, de buchetele de frezii și ghiocei care au colorat 
masa de prezidiu. Flori de primăvară și cărți proaspete, care sunt și ele 
flori, dar ale spiritului. În public, ca pe șnurul mărțișorului, emoția 
revederii se împletea cu bucuria presimțitei primăveri. În calitatea sa de 
consilier literar al Cenaclului „Radu Theodoru”, scriitoarea Anca Sîrghie 
a anunțat că această reuniune este închinată tradiției sibiene a unui 
învățământ de bună calitate. Într-o acoladă simbolică în timp, de la 
memorandistul Nicolae Cristea, a cărui operă publicistică urma să fie 
prezentată, se ajunge la borna 1962, a promoției reprezentate în 

reuniune de Anca Sîrghie și de colegii invitați, până la alumnii clasei XII-a A 1970, rămași prietenii de-o viață ai 
Adei Stuparu, așezați pe un rând întreg. Nu erau singurii L.G.L-iști din sală, dar în ochii lor se citea cea mai 
sinceră emoție, de-a asista la rodirea unui dialog dintre o colegă a lor și profesoara care-i îndrumase cândva.

 Reuniunea a fost moderată de scriitorul Mihai Posada, care a remarcat în recenzia prezentată că „lucrarea 
Anca Sîrghie în lumina slovei. Eseu monografic are o poveste a ei, aşa cum o au toate cărţile. (…) Volumul 
fusese conceput cu un an înainte ca un dar al generaţiei Adei Stuparu pentru Anca Sîrghie, doamna lor 
profesoară, la împlinire a 75 de viaţă. Un eveniment unic pentru absolvenții liceului sibian de acum 50 de ani și 
pentru profesoara lor, de care ei 
se simt și acum aproape atât 
spi r i tual  cât  ș i  sufletește. 
Monografia a fost lansată în 
octombrie 2019 la Salonul de 
carte hunedoreană de la Deva și 
în noiembrie 2019 la Târgul de 
carte Gaudeamus din capitală. 
Despre ea s-a vorbit la Festivalul 
internațional „Liviu Rebreanu” de 
la Bistrița, într-o ediție dedicată 
filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor 
din România. Era timpul ca 
monografia-eseu să fie adusă și 
în fața publicului sibian. Nu mă 
îndoiesc că,  așa cum s-a 

Dana ANADAN

Destine
Literare

 Anda Stuparu, vorbind despre Anca Sîrghie

Monografia 

Anca Sîrghie în lumina slovei
de ADA STUPARU



întâmplat cu cele mai multe cărți ale scriitoarei Anca Sîrghie, chiar în acest an și această carte va trece peste 
Atlantic, dar nu înainte ca despre ea să se vorbească chiar în primăvara aceasta la Paris.”

 Aflată într-o ipostază cu totul inedită, ca personaj principal al volumului, Anca Sîrghie s-a arătat emoţionată şi 
a dorit să facă o mărturisire: „Trăiesc o mare bucurie, acum când Ada Stuparu vine de la Craiova şi ne prezintă 
rezultatele creaţiei şi muncii sale de un întreg an. Sunt impresionată, pentru că am găsit în volumul de 528 
pagini o sinteză a roadelor cercetării mele de o viață, într-o carte bine structurată, scrisă într-un stil clar și 
expresiv. Sunt uimită și încântată de această realizare a Adei Stuparu, mai ales că nu am găsit în noul ei volum 
nimic encomiastic, ci o analiză punctuală, la obiect, pe toate laturile cercetării mele literare, așa cum se găsesc 
ele în cărțile publicate și în studiile și articolele apărute în presă. Obiectivitatea este, fără îndoială, una dintre 
calitățile acestei cărți și ea îi poate certifica valoarea.”

Invitată la cuvânt, autoarea Ada Stuparu a vorbit despre travaliul pe care l-a impus o asemenea realizare: 
„Materialul care a trebuit să fie înregistrat şi comentat a fost foarte bogat şi stufos. Texte din aproape 30 de 
volume publicate, peste 500 de articole, care în bibliografia noastră ajung până la anii 2018-2019. Suntem 
alături de o personalitate creatoare, înzestrată cu multă energie şi inspiraţie şi, fără îndoială, vom avea încă 
multe lucruri de spus despre activitatea prezentă și viitoare a scriitoarei Anca Sîrghie. Conform canonului 
estetic, volumul cuprinde două părţi fundamentale: viaţa şi opera. Este un capitol destul de amplu acela în care 
se prezintă evoluţia şi formarea unei personalităţi. Desigur că am reţinut momentele cele mai semnificative din 
viaţa şi activitatea doamnei conferențiar Anca Sîrghie. Sunt convinsă că Domnia Sa este pe mai departe un 
model pentru mulţi tineri, care vor citi cartea şi vor vedea că se pot face atâtea lucruri frumoase atunci când 
talentul este dublat de pasiune, abnegație și dragoste pentru oameni”. 

Cătălin Emil Neghină, actor al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, a citit cu expresivitatea sa 
recunoscută un fragment din eseul monografic, ilustrând claritatea stilului în care el a fost scris. 

 În mod firesc, a fost invitat să ia cuvântul și prof. Nicolae Stancu, directorul Editurii Techno Media, Sibiu, care 
a publicat această carte. Editorul a apreciat că „a fost o plăcere să colaboreze cu autoarea din Craiova, iar 
doamna Anca Sîrghie, prezentă rodnic de mulți ani în activitatea acestei edituri, a oferit fotografii edificatoare 
pentru ilustrarea volumului. Este foarte mulțumit de noua sa realizare, mai ales că tehnica de coasere a foilor, 
(nu a lipirii, uzitate astăzi în mod obișnuit), la exemplarele acestei ediții mărește mult durata de viață a cărții. ”

La finalul evenimentului, admiratorii Adei Stuparu au primit autografe pe cartea ieşită de sub tipar în toamna 
anului trecut și care de mult timp era așteptată cu viu interes la Sibiu, unde în fapt se află epicentrul esenței 
sale. 

DINCOLO DE EU · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU
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Hotărârea
 

Într-un târziu
 mă voi întoarce acasă

 da, trebuie să mă întorc
 nu-mi mai aduc aminte

 când și de ce am plecat
 eram altul atunci

 unul pe care câteodată
 îl înțeleg

 câteodată nu
 depinde. 

Acum eu cel care
 mai pot să fiu

 trebuie să mă reîntorc
 deoarece atunci când

 am plecat
 satul era mic

 pârâul era limpede
 și câinii de pe stradă

 mă cunoșteau
 dar mai ales vreau să văd

 dacă pot cu brațele
 să înconjur nucul

 din grădină, îmbrățișându-l. 

Dimitrie GRAMA

Poeme din volumul 

MAREA SECRETÃ

Câmpul de luptă 

 Îmi spui că
ești nefericită
 îmi spui că toată viața
a fost o neînțelegere
 și că ai ajuns aici
 unde ești acum
 doar pentru că te-ai luptat
 pe câmpul de luptă al
 neputinței
 dependenței
 cuvântului
 cunoașterii
 iubirii
 dezamăgirilor
 succeselor
 pe câmpul de luptă
 al viselor dar și
 pe acela al coșmarului. 
 
Am fost fericită?
 Cât de fericită?
 Când? 
 
Te ascult și aș vrea
 să îți spun ceea ce tu fără să știi
 mi-ai spus mie:
misterul vieții
nu se cere înțeles
când încă mai putem înțelege
adică niciodată. 

Suedia



DAR PENTRU 
ZIUA MEA DE NAȘTERE

– Crezi că-i timpul nimărui
umbra să-ți atârni în cui?
Nu știi că de Sân Mărie
anul cu un cerc se scrie?
Cheag rotund pe gaură,
menit cui spre aură?
– Cum le faci, copacule?
– Praznic e, deci tacu-le!
Taci veleatul și nu-i spune
creta neagră de cărbune
pentru ora din desemn –
de la ichthys ochi de lemn. 
O ciupercă și-un ciuperc
râd de mine: Încă-un cerc!
Curioasă Sânta Mercuri:
– Ce faci, bre, cu-atâtea cercuri?
Sânta Vineri zice:
– Aș!
vântului făcut trăpaș,
nu știi că la moartea lui
(dar la nimeni să nu spui,
mai ales, nici la izvoare)
vrea să dea la fiecare,
că e șui și-n cuget berc,
la toți cerbii câte-un cerc. 
Știi ce-nseamnă? Scos din minți!
Vrea pe toți să-i facă sfinți!

SPĂLAREA PE MÂINI

Pilat ridică mâna,
preaclocotinda gloată să o potolească,
și se făcu tăcere;
apoi strigă cu putere
împărătească:
„Să se aducă apă!”
Și apă s-a adus. 

Lângă Ioan,
Maica Domnului
privea la judecata lui Iisus,
ștergându-și pleoapă cu pleoapă:
„Ai auzit ce a spus,
când își spăla mâinile,
că e nevinovat de sângele Lui?
Nu-nseamnă, prin asta, că este iertat?”
Ioan plângea. Cu capul plecat:
„Nu, Maică, ci dat răstignirii!
Prin apă Pilat L-a vândut,
cum Iuda făcu prin sărut,
că apa spălării pe mâini
știa că-i adusă din Prut. ”

Dumitru ICHIM

AVEM DE TOATE, 
CHIAR ȚARA DE VÂNZARE

Agenția de știri Agerpress
a anunțat aseară
că Fondul Monetar va pune la licitație
o țară
demult incomodă ca nație. 
Data?
Ca la orice vânzare
se cere recondiționare,
la vreo trei scaune
ce-au început să miaune,
la voievozi și umbre de
hotare ce par șubrede. 
Fondul Monetar își acuză directorii blonzi
că și-au furat singuri șapca
luând prăpădita de țară
cu japca,
dar plină de români și câini vogabonzi. 
Din zvonuri de stradă,
neconfirmate încă de Fondul Monetar,
se-oferă joburi de hingheriadă
să curețe țara
cât de cât se poate măcar,
dar țăranii,
așteptând puturoși plăcinta din cer,
nici unul nu vrea să se facă hingher;
ba chiar și profesorii -
lumină, inimă speranței: 
„Gaudeamus cumtefur… ”
fără rușine se bat cu cerșetorii;
încai pensionarii uitând să fie oale,
plesnindu-le chimirul de parale,
fac coadă l-aprozarul toleranței!

Tot Agenția Agerpress pretinde
că țara fiind veche
cam greu se poate vinde,
că datorită crizei ce ne rupe-n dinți
va fi ca la talcioc,
că prețul poate scade la Fondul Monetar,
din piruieta vârfului de toc,
să poate-ajunge chiar
la treizeci de-arginți. 

Canada
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TRANSFUZIE

Acum cine sunt? Până unde sunt eu?
Dacă sângele nu este al meu,
și dacă puținul
e și întregul, în același timp, când rupu-l
din pâne,
din Tine ce rămâne?
Și-al cui e trupul?
Nu cumva e vreun fel de altoi
pe care nimeni nu spunu-l?
Ce se întâmplă cu noi?
Suntem dedublarea lui unul?
Auzul devine al Tău,
La fel – și ochiul, mirosul, atinsul;
care din noi e învinsul?
Sau am rămas amândoi fiecare -
două buze
și-același cântec de lumină -
hemoglobină chemând hemoglobină?

 ***
… și inima porni din nou,
sărind în salt, pripor după pripor,
de bucurie
îmbrățișându-mă mereu:
„La nimănui
secretul nostru nu cumva să-l spui
cum pe Tabor
pentru o clipă Omul a fost și Dumnezeu,
iar sângele Lui,
cu-adevărat este sângele meu. 
 

PEISAJ BUCUREȘTEAN

Pe felinarul meu
s-a aciuat un corb. 
Lângă mine -
cerșetorul orb. 

„S-a sinucis bâtrânul lampagiu
din Cartierul Romb”,
îmi zise corbul
scăpând aripa nopții
pe felinarul chiomb. 

Vecinul meu cerșetorul,
orbul,
tot mângâie un câine pripășit. 
Din Cișmigiu
se-aud țipând păunii. 

Intreabă corbul:
„Din ce trăiești, moșule?”
Răspunse orbul:
„Din cerșit și (bâjbâind cerul
cu toiagul alb)
din pensia lunii. ”

TALANTUL DIN OGLINDĂ

În loc să-Ți iau talantul
și-n doi, sau trei să ți-l sporesc,
puțin mai visător, dar mult mai mult zevzec,
poienii Tale, croitor 
am încercat cu crinul să mă-ntrec,
 din ițe și vatale,
și-apoi petalei să-i croiesc
lumina nezvântată pe vocale,
măcar o floare Mirelui să-I cos
din mânecă și până în rever;
văpselele se răzvrăteau pe dos
luându-mi din fereastră
ne-nmuguritul cer,
iar din velururi scumpe – boarfe ce
tăiate-s tot aiurea ca de-un rac;
degeaba lacrima pe foarfece
și pe silaba ce-o scăpam din ac. 

Bate la ușă ceasul enervant de-ncet
precum un hârb de robinet: strop, strop, strop… 
și nu găsesc s-aprind o lumânare
ca să-Ți găsesc talantul. 
Cum ai crezut că ași fost în stare
să Ți-l îngrop?
În fața mea judecător l-am pus
nici colbul, nici uitarea să nu-l prindă,
și iată serv umil că Ți-am adus,
în loc de unul, doi talanți
de-l socotești și p-ăsta din oglindă,
trudind la fel de greu ca și ceilanți. 
Nu sunt nemernic, doar puțin nerod
prostia drămuindu-mi flirt cu viața
că am crezut că fără Tine ața
s-o-nsăilez la capăt fără nod,
talantul tău cu umbra-i de colindă
nu-i îngropat în glod,
ci psalmul gemănării din oglindă. 
Pe care din talanți ai să alegi-
cel pipăit,sau gândul ce-i vezi fața?
Oglindă-Ți fuse versul de singuratic pin,
a-mbătrânit cercând să-ți coase-un crin… 
Nu osândi cercarea poetului sărac!
Ajută-i fremătarea ca visul să și-l treacă 
încă odată prin urechi de ac. 



LACRIMILE INIMII

Ca un copil speriat,
că mama o să-l lase singur,
Ioan I-a sărit în brațe,
punându-și capul pe pieptul Lui. 
Fără suflare
Îi asculta inima bătând
parcă dincolo de hău și de grui,
parcă dincolo de gând,
ca într-o peșteră
când ecoul
de-atâta liniște 
pâlpâirea și-o frânge. 
Oare inima Lui… ? Oare plânge?
Lacrimă cu lacrimă,
legate-n ciorchin
cu-n suspin 
după puls le-adumbră,le strânge
în chivot de rouă cu cheia de spin. 

Ioan nimănui 
nici cu privirea n-a spus
ce auzea, tremurând, ci doar asculta
cum inima Lui
strop cu strop 
culesul de lacrimi, din toată lumea, grăbea
spre paharul întins Lui Iisus
întreg ca să-l bea. 

Iar atunci
când pe Iisus l-a împuns
ostașul,ce-I pregătise și groapa,
Ioan a mărturisit
și mărturia până la noi a ajuns,
că din coastă îndată a curs
sânge,
dar pentru prima dată și apa
din toate lacrimile
pe care inima le-a strâns
când Dumnezeu
în colibă de om s-a ascuns,
departe de toți heruvimii,
și chiar de inima Lui, în inima pustiei,
unde în hohote singur a plâns
fiecare lacrimă până în miez, până în rost
cum a mărturisit cel care L-a împuns:
„Cu-adevărat acesta
Fiul lui Dumnezeu a fost!”

… 
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Virtualia 

musique pour les amoureux
 sons colorés

 avec des blancs mineurs… 

l'âme, consumée
 dans les rétroviseurs

 a tout son droit de nous voir
 pratiquer le toucher
 de l'alphabet braille

 sur des eaux vénitiennes… 

dans ces moments, 
lorsque tu lis mon cœur

 battant fort
 effrayé à la pensée

 que je vais te perdre
 entre les rangées

 de mes vers

Dangereux bleu
 

tant de rêves
 à l'intérieur de mon âme

 ton amour
 étoile brillante du matin

 et ton cœur
 ne laissant jamais

 la mienne s'en aller
 tant de rêves à choisir

 de ton insomnie
 m'apprend ce jeu
 en feu enveloppé

 de dangereux bleu

Carmen DOREAL Yin et Yang

 Appuient
 sur la seconde
 qui bat
 seulement
 dans nos propres cœurs
 nous grandissons
 avec le temps
 l'un vers l'autre… 

là où je finis
 tu commences
 comme une continuation
 entre Yin et Yang
 lune – soleil

Rêves d'emprunt

 je l'ai pensé ainsi

juste nous sommes ici
 l'automne autrement
 n'existe pas non plus

seulement
 des frissons excentriques
 et des incendies
 allumés, magnétiques
 dans notre imagination

tu es ma joie unique
 ma seule ouverture à la lumière l
a belle réalité des feuilles
 qui brûlent jusqu'à l'épuisement… 
de nos rêves d'emprunt

Canada



Lucreția Berzintu: Acum, la început de an aniversar 
– 80 de ani din viață, ce vă doriți cel mai mult? 

Mircea Radu Iacoban: Se spune că tinerii au 
proiecte, iar bătrânii, amintiri. Am fost cel mai tânăr 
director de Teatru Național, cel mai tânăr director 
de editură și tot așa înainte. Nu de mult am avut o 
surpriză în tramvai: o fătucă, probabil studentă, îmi 
făcea ciudate semne insistente; mai că-mi venea 
să mă dau din nou tânăr, dar până la urmă am 
înțeles că ea mă invita, de fapt,… să-mi cedeze 
locul! Semn foarte sigur nu numai că-s bătrân de-a 
binelea, dar se și vede! Ceea ce nu înseamnă că n-
aș avea, totuși, câteva proiecte, legate mai ales de 
teatru și de film. Îmi doresc întâi de toate ca piesa 
mea „Hardughia”, inspirată de tragedia demolării 
Academiei Mihăilene, spectacol interzis după 
câteva reprezentații și la Teatrul Național din Iași, și 
la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, să revină pe 
scenă. După aproape 30 de ani! Apoi, mi-aș dori să 
ajungă pe ecran filmul cu scenariul conturat în cine-
romanul „Pompe funebre”. Cât despre cărți, mi-aș 
îngădui o pauză: în ultimele patru luni am publicat 
trei cărți („Prezent!”, „Razna prin patru continente”, 
„I-am zărit printre cuvinte”), cu un total de circa 
1500 de pagini. Adevărat, la „Prezent!” (volumul al 
doilea al „Jurnalului” meu) lucrez de cinci ani, dar, 
oricum, parcă-i prea mult. Să-mi mai trag 
răsuflarea. 

L.B.: De-a lungul anilor ați scris pe o gamă largă de 
subiecte, fiind activ la tot ce s-a întâmplat în jurul 
dumneavoastră și nu numai. Ce vă inspră în 
alegerea subiectelor?

M.R.I.: Nu-mi aleg subiectele, ele se aleg singure. 
Uite un exemplu: (fiindcă tot am amintit de 

Lucreþia BERZINTU

„Un condei inteligent și sincer spune lucrurior pe nume cu vervă și cu o anume lumină interioară care 
întovărășește totdeauna tot ce-i născut iar nu făcut.” 

Ecaterina Oproiu

Scriitorul Mircea Radu IACOBAN a împlinit vârsta de 80 de ani, miercuri 19. 02. 2020. Cu acest prilej Editura 
Junimea a organizat, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași, de la ora 17:00, 
lansarea cărții „prezent!” (Jurnal,vol. 2, 2015 – 2019, Editura Junimea, Iași – 2020) de Mircea Radu Iacoban, 
alături de care s-au aflat personalități ale culturii românești. 

Iată, în continuare, un interviu pe care l-am realizat cu distinsul scriitor, Mircea Radu Iacoban: 

În dialog cu 

„Hardughia”): mi s-a îngăduit să citesc, într-o 
jumătate de oră, procesul verbal (pe unde o mai fi 
acum?) al ședinței în care s-a decis dărâmarea 
Academiei Mihăilene, una dintre cele mai cretine, 
inculte și stupide agresiuni edilitare pe care le-a 
suportat fosta capitală moldavă. Documentul purta 
ștampila „secret” – semn că până și urmașii 
decidenților de odinioară se jenau să-l facă public! 
Am preluat, în piesă, preschimbându-le în replici, 
crâmpeie din texul procesului verbal, act purtător 
de reală tensiune dramatică, care parcă își cerea 
vehement ieșirea în agora! Propozițiile simple (dar 
nu și seci) purtau neașteptate virtuți caractero-
logice; se simțea că-i un document așternut în 
pagină cu obidă, iar piesa se scria parcă de la sine, 
într-o continuare a nefericitului proces verbal. Din 
păcate, după câteva reprezentații, „Hardughia” a 
fost interzisă cu mare scandal… politic. Cât despre 



M.R.I.: Cum să n-am? Am început să lucrez la Radio 
Iași încă din studenție (1958), pe vremea în care 
postul emitea 30 de minute din 24 de ore. Făceam 
teren cu o motocicletă rusească IJ (tehnicianul la 
ghidon, reporterul ghemuit în ataș, în brațe cu 
magnetofonul portabil „Philipps”, ce cântărea 
câteva kilograme). Majoritatea colbăitelor drumuri 
moldave nu era asfaltată, vă închipuiți cum arătam 
când ajungeam la Botoșani, la Rădăuți ori la Vaslui! 
Sistemul energetic național încă nu exista, fiecare 
târg își avea uzina lui electrică, cu „herz”-ii săi, care 
nu mai „rimau” cu cei de la studio, așa că tenorul de 
la Fălticeni ajungea bas la Iași, și trebuia să-i 
reconstituim cumva glasul adevărat din butoane… 
Nici la Radio București condițiile n-au fost prea 
grozave, dar barem aparatura era mai de Doamne-
ajută. Pe atunci, mai totul era înregistrat, doar 
buletinele de știri se transmiteau în direct; am fost 
dintre cei câțiva privilegiați care au izbutit primele 
transmisii slobozite fără viză în eter, nu doar de la 
manifestări sportive, ci cu precădere de la diverse 
evenimente petrecute în toate colțurile țării, 
considerate importante și demne de audiență 
națională – mai ales inaugurări de fabrici, șantiere, 
uzine, căi ferate ș. a. m. d. Atunci am avut parte și 
de prima mea suspendare de trei luni după ce 
(simplă gafă și atât) transmițând de la Campionatul 
Internațional de Atletism al României, unde RFG și 
RDG veniseră cu o echipă unită, am tot spus vreme 
de un ceas pe programul I, în loc de „echipa unită a 
Germaniei”… „echipa Germaniei unite!” Alarmă de 
gradul zero! Era la putere sintagma „nu 
întâmplător”, desigur, pentru că dușmanul nu 
doarme, așa că se căutau explicații de dosar 
oricărui pas greșit. Mie mi-a fost găsit bunicul din 
Canada, Haralambie Iacoban (acolo, Harry Jakob), 
plecat peste ocean încă la 1910. Așa deci, „nu 
întâmplător”… am unificat cele două Germanii! Am 
încheiat activitatea la Radio România în 1967, când 
am transmis din Elveția, de la Zurich, meciul din 
preliminariile Campionatului European Elveția-
România. A fost 7-1 pentru elvețieni și… m-am 
lăsat definitiv de sport.

L.B.: Cum a apărut Editura „Junimea” al cărei 
director ați fost zece ani (1969 – 1979)? 

M.R.I.:„Junimea” nu a apărut din spuma mării, ci ca 
urmare  a  unor  înde lung i  ins is ten țe  a le 
intelectualității ieșene, și din zona artistică, și (mai 
ales) din cea universitară. De un sfert de veac, la 
Iași, unde prima carte s-a tipărit la 1643, se 
stinsese orice activitate editorială! Am pus foarte 
repede Editura pe picioare, la „Junimea” au debutat 
foarte mulți dintre cei care, acum, sunt nume 
respectate în publicistica română, alături de cărțile 
unor scriitori consacrați, cunoscuți și prețuiți, care 

ultima parte a întrebării: nu pot să mă așez la masa 
de lucru pentru a scrie o piesă așa, să vedem ce-o 
ieși. Trebuie să se producă un declic, o revelație, un 
„ceva” declanșator. 

L.B.: Aveți o operă literară impresionantă, ați scris 
proză, publicistică, dramaturgie, scenarii de filme… 
Ce vă place mai mult?

M.R.I.: Desigur, scenariul de film și, în al doilea rând, 
teatrul. 

L.B.:  Ce înseamnă cinematografia pentru 
dumneavoastră vizavi de teatru? 

Contează marele impact pe care cinematograful îl 
are direct și nemijlocit cu publicul. Reacția cititorului 
cărții tale o cunoști, de regulă, imediat, prin 
intermediul criticii literare, și nu-i totdeauna vorba 
despre o consonanță; câteodată, chiar dimpotrivă. 
Cinematograful, chiar mai mult decât teatrul, oferă 
posibilitatea verificării imediate a ecoului scrierii 
tale – poate de aceea au și fost atât de strașnic 
supravegheate în răposata „epocă de aur”. Apoi, 
marele ecran îți oferă acces la tehnica veacului, 
capabilă să te aducă până la citirea gândului în 
detaliile prim-planului, la revelatoare evadări și 
reveniri în „poveste”, ca să nu mai vorbim de 
susținerea oferită de universul sonor, de sugestiile 
montajului, de zburdălnicia filmărilor combinate și 
de tot ceea ce se poate… altfel nefiind cu putință. 

L.B.: Aveți amintiri deosebite din perioada cât ați 
lucrat la Radio Iași și Radio București (1961 – 
1966)? 
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trenului, căpitanul mă împușcă (…). În nopțile 
următoare i-am obligat pe călători să rămână în 
sala de așteptare, dar și acolo un soldat rus a tras în 
mulțime focuri de armă, împușcând grav o femeie 
în picioare…” – și tot așa înainte. 

L.B.: Ce zbuciumate vieți au avut părinții noștri, câte 
n-am știut, câte nu ne-au interesat, cât de datori le 
rămânem!

În urma evenimentelor din 14 decembrie 1989, 
care au avut loc la Iași, se făceau primele arestări. 
Deci, unde a fost dat semnalul Revoluției române 
din 1989? 

M.R.I.: A fost dat la Iași, cum tot la Iași a fost dat și 
semnalul Revoluției de la 1848. Oricât s-ar ofusca 
timișorenii, „actele vorbește”! 

L.B.: Dacă ar fi să faceți o comparație între cele două 
perioade istorice, 30 de ani în comunism (înainte de 
1989) și 30 de ani în democrație (după 1989) 
privind viața, activitatea și opera dumneavoastră, 
ce ne puteți spune? Nu a fost ușor să fiți director al 
Teatrului Național din Iași (1979 – 1990) fără 
fonduri financiare de la stat. 

M.R.I.: Nu mi se pare corect să mă pronunț asupra 
activității unei instituții pe care am condus-o în 
vremuri grele atâția ani; cu sau fără voie, ești tentat 
să faci comparații, la urma urmei nerelevante: cu 
totul altele sunt condițiile, și materiale și spirituale – 
pur și simplu altă lume, cu alte reguli, alte rigori, alte 
deschideri și alte posibilități populează și sala, și 

au contribuit la consolidarea prestigiului casei de 
presă ieșene. N-avem spațiu pentru a contura mai 
detaliat drumul totuși ascendent al „Junimii” într-o 
perioadă foarte dificilă, cu sumedenie de cenzuri și 
opreliști; amănunte pot fi aflate în cartea aniversară 
„La 80 de ani… din neatenție” (Editura „Scrisul 
Românesc – educațional”, 2020). 

L.B.: La aniversarea Editurii „Junimea” – 50 de ani, 
ați scris cartea „i-am zărit printre cuvinte” în care, ca 
un cronicar al vremurilor trecute, îi amintiți pe cei 
care i-ați intersectat, personalități din domenii 
diferite. Aici apare și „TATA”. Cum ați trecut prin 
comunism având un bunic în Canada? 

M.R.I.: Eu ca eu, dar bietul taică-meu! Era, în 1948, 
președintele Judecătoriei Suceava. A fost dat afară 
fiindcă „întreținea legături cu străinătatea”, adică 
taman cu taică-său, emigrat peste ocean în 1910 
din Bucovina… austro-ungară! Bătrânul Harry-
Haralambie a avut nefericita inspirație să-i trimită 
fiului două scrisori de peste ocean. A fost de-ajuns: 
„întreține relații cu străinătatea!” Afară! Am găsit 
printre vechile acte de familie memoriul adresat 
unui „Domn Ministru”, în care tata, ajuns după 
excluderea din magistratură impiegat de mișcare la 
CFR, istorisește cum a fost mobilizat pe loc la 
începerea celui de al Doilea Război Mondial, apoi 
trimis, cu familia refugiată, în alt capăt de țară: „În 
luna martie 1944 am fost evacuat la Regionala CFR 
Craiova și repartizat impiegat de mișcare la stația 
CFR Jiblea din jud. Olt, apoi la Slatina, unde, pe 
clădirea gării, a căzut o bombă lansată dintr-un 
avion american, bombă care a distrus partea de 
clădire în care mă aflam și eu, rănindu-mă. Cele 7 
bombe au omorât o singură santinelă, aflată în 
post. A doua zi, avioanele americane au venit din 
nou din Italia, să bombardeze Ploieștii și 
Bucureștiul; la înapoiere au aruncat butoaiele 
goale de metal pe care le-au folosit pentru 
transportul benzinei (rezervoarele suplimentare 
cred, n. m.) și unul a căzut peste picioarele mele 
(mă adăpostisem pe un islaz) rănindu-mă grav (…). 
Mai târziu, am fost martor când un impiegat de 
mișcare ce asista la defilarea unui transport cu 
trupe sovietice a fost împușcat mortal cu o armă 
automată, de un soldat din tren (…). În luna 
septembrie 1944 îndeplineam funcția de impiegat 
de mișcare și eram de serviciu într-una din nopți, 
când am primit un transport de trupe sovietice ce 
mergeau spre frontul de Apus. Trenul a intrat în 
stația Jiblea pe la orele 6 dimineața. În timp ce 
transmiteam la telegraf, mă pomenesc cu doi 
militari ruși intrând în Biroul de Mișcare. Unul, care 
vorbea puțin românește (era, probabil, din 
Basarabia), mi-a smuls mâna de pe aparatul de 
telegraf și mi-a spus că de nu dau imediat drumul 



scândura scenei. Câteodată, într-adevăr, închid 
ochii și mă-ntreb ce-aș fi făcut în fericita situație de 
acum… Vise! Nimeni nu mai are habar cum 
ajungea în „epoca de aur” un text pe scenă și-n 
„lumina premierei”, iar celor câțiva care mai cunosc 
realitățile de odinioară nu le face nici o plăcere să și 
le reamintească. Indemnul cronicăresc „să se știe!” 
mă determină să schițez, pe repede înainte, drumul 
piesei către reprezentare. Dramaturgul, indiferent 
cine era, trebuia să aducă o recomandare a unui 
cenaclu literar în care s-a discutat piesa și s-a 
acceptat trimiterea ei către un teatru. După 
referatul Secretariatului literar, urma includerea în 
repertoriu. Pasul 1: punerea repertoriului în discuția 
organizației de bază PCR. În teatru se aplica regula 
strictă „nu mai mult de 12% intelectuali în 
organizația de partid”, așa că aprobarea urma să o 
dea „clasa muncitoare”, adică tâmplarii, cizmarii, 
electricienii, șoferii, portarii, croitoresele – care, 
trebuie spus, aveau marele bun simț de a se ține 
de-o parte, ridicând mâna după cum decidea 
secretarul organizației de bază, bine școlit în 
prealabil de director. Pasul doi: discutarea 
programului repertorial cu „oamenii muncii din 
întreprinderi și din CAP-uri”. Te duceai la răposata 
Uzină „Nicolina”, unde erau aduși, la terminarea 
schimbului, osteniți și asudați, muncitori i 
preocupați mai degrabă de gândul că-și pierd 
rândul la parizer dat pe buletin și la tacâmuri de pui. 
Le vorbeai despre Shakespeare, Baranga, 
Alecsandri, puteai citi în ochii lor întrebarea mută 
„dar ce vreți de la noi?”, și, până la urmă, se încheia 
procesul verbal precum că pasul doi a fost cu 
succes parcurs. Pasul trei: aprobarea Comitetului 
Județean de Cultură și Educație Socialistă. 
Ședințe, discuții, controverse – ce mai, democrație 
socialistă. Pasul patru: aprobarea Biroului 
Comitetului Județean de Partid. Din acest moment 
încolo, greutatea cădea pe scurtele prezentări ale 
pieselor, alcătuite cu admirabilă pricepere de către 
secretarii literari, care știau, la nevoie, să învârtă 
frazele până ce „God save the Queen” devenea 
„Internaționala”. După ce se concluziona că este 
loc pentru mai bine și, oricum, se cuvine 
implementat mai abitir „spiritul de la Mangalia”, se 
trecea la pasul cinci: aprobarea Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Teatrul urmând musai să 
determine autorii în realizarea unor piese inspirate 
din eroismul constructorilor metroului, ai „Casei 
poporului” și, în general, din viața rodnică și 
împlinită a „omului nou”, făuritor de bunuri 
materiale (de altfel, punct niciodată finalizat). Al 
șaselea prag: Secretariatul Comitetului Central al 
PCR. Nimeni nu știe cum se petreceau lucrurile 
acolo; mai „săreau” titluri din repertoriu, dar nu se 

dădeau explicații. În fine, piesa intra în repetiții. 
Pasul șapte: Comisia de vizionare, alcătuită din 
șefii forurilor locale de partid și de stat, plus 
reprezentantul Consiliului Culturii. Aici, fiecare 
membru avea prilejul să-și arate devotamentul și 
vigilența, drept pentru care se intervenea până la 
replică și la gestica actorului. Nu încăpeau discuții 
în contradictoriu, luam notă și modificam (după 
care, tacit, în timp, adesea reveneam la ceea ce a 
fost). Paradoxul paradoxului: când vedeam venind 
cenzorul, răsuflam ușurați: însemna că, în cele din 
urmă, piesa se va reprezenta! Cenzura căuta 
cuvinte interzise (biserică, sfânt, ceruri, cruce etc.), 
ori referiri la instalația KPB 146-2, probabil ciordită 
de trupa lui Pacepa din cine știe ce arsenal tehnic 
străin; în rest, chestiunile ideologice de fond se 
considerau lămurite până atunci. Premiera: flori, 
aplauze, entuziasme, după care, mai ales în cazul 
pieselor românești inspirate din actualitate, la 
partid se primeau „scrisori ale oamenilor muncii” și 
se organizau „dezbateri colective”, adevărate 
procese publice (ca autor, am avut parte de două!) 
de tipul celor evocate ceva mai sus. Ei bine, se 
poate oricine întreba legitim dacă în astfel de 
condiții, plus tăierea subvenției, mai putea fi vorba 
de spectacole demne de un Teatru Național? 
Culmea: au fost, și nu puține, unele dintre ele 
prezente și acum în amintirea publicului din 
generația mea și consemnate ca atare de critica 
teatrală. S-au născut și s-au nutrit din dragostea de 
profesie și din tezaurul de talent al slujitorilor 
scenei, din sprijinul unui oraș care din totdeauna a 
iubit și respectat teatrul, din strădania celor ce au 
dat Casei lui Alecsandri posibilitatea materială să 
existe imaginând (și finalizând ilicit) soluții contabile 
care, dacă faptele n-ar fi de mult prescrise, ar face 
deliciul oricărui DNA post-revoluționar. Nu intru în 
amănunte, am descris cu alte diverse prilejuri 
incredibila odisee parcursă între 1979-1990 de cea 
mai veche scenă a țării; oricum, cei care n-au trăit-o 
n-au cum să-i intuiască adevăratele proporții și 
consecințe… 

L.B.: Aveți un mesaj de transmis pentru românii de 
pretutindeni?

M.R.I.: Să rămână, barem într-un colțișor al 
sufletului, români. 

22. 02. 2020, Iași 

Date biografice: https://ro. wikipedia. 
org/wiki/Mircea_Radu_Iacoban

Anul 14 · Nr 50



Liniştea vieţii nu are nevoie de retragerea în pustietate. Trăind în lumea 
cărţilor, scriitorul Al. Florin ŢENE găseşte oxigenul, care arde îndoielile şi orice 
urmă de ezitare în procesul de creaţie. Viaţa este o nelinişte continuă, având în 
permanenţă o stare interogativă. Profund impresionat de viaţa şi opera lui 
Radu Gyr, pseudonimul literar al lui Radu Demetrescu, închis în temniţele 
comuniste, în mai multe perioade, Al. Florin ŢENE, ca un ales cărturar, 
studiază câţiva ani arhivele, ducând până la capăt o îndelungată muncă de 
cercetare ce culminează cu publicarea romanului INTOARCEREA DIN 
CRUCIADĂ. Viaţa poetului Radu Gyr între realitate şi poveste, apărut la 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, în 2020. Romanul este precedat 
de pertinente consideraţii, cuprinse sub titlul Radu Gyr – Poetul secolului XX, 
ce poartă semnătura jurnalistului Ionuţ ŢENE. 

Firul narativ are o compoziţie unitară, cele zece capitole: Leagăn fără cântec, 
De aici înainte vremea se măsoară, Sunt, Doamne, copt pentru cules – 
PARTEA I şi Noi nu am avut tinereţe, Pentru cei viteji zidim altare, În veacu-
acela de aramă, Noi, cei pierduţi, Dacă într-o zi o să se vadă, Viaţa abia mai 
licărea în mine, Întoarcerea din cruciadă – PARTEA II sunt precedate fiecare de 
un motto, din creaţia poetului Radu GYR. Înlănţuirea capitolelor se face gradat, 
arhitectonica romanului poate fi văzută ca un model de estetică a textului. 

Lectorul va rămâne uimit de imensa muncă de arhivă, de prelucrarea artistică 
a datelor, acestea fiind subsumate pasiunii pentru studiu şi adevărului istoric. 
Am certitudinea că prin publicarea romanului amintit, Al. Florin ŢENE ia parte la 
opera de consolidare a culturii române. 

 Este bine ştiut că Radu Gyr primeşte pedeapsa cu munca silnică pe viaţă 
pentru poezia-manifest Ridică-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane. Scriitorul Al. 
Florin ŢENE surprinde succesiv în roman viaţa din temniţele comuniste, fiind 
convins că adevăraţii scriitori sunt firi hotărâte. Cu fiecare pagină citită, am 
descoperit chemarea romancierului către piscurile literaturii, orientarea sa 
către o existenţă eroică, demnă şi măreaţă ca a poetului Radu Gyr. 

În ziua a 330-a de la sentinţa cu condamnarea la moarte pentru poezia 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!, sentinţă unică în lume de acest gen, ce 
numai „justiţia” comunistă o putea da, la ora patru dimineaţa, într-o joi, când 
caraliu a venit să ridice patul şi să-l închidă cu lacătul de veriga din fier fixată în perete, s-a adresat deţinutului 
Radu Dumitrescu. 

– Bă! Criminalule! N-ai murit?
– După cum vedeţi, mai trăiesc… tovarăşe!
– Nenorocitule! Nu eşti tovarăş cu mine!
– Scuzaţi! Aşa ne-a învăţat comandantul să vă spunem!
– Bine, bine! Am uitat să ridic de la cancelarie o scrisoare venită de la Tribunalul Poporului, să ţi-o dau… Ia-o!
Cu mâna tremurândă, slăbit şi emoţionat, deţinutul Dumitrescu a luat scrisoarea cu plicul desfăcut şi a 

început s-o citească 
Remarcabilul optimism al scriitorului Al. Florin Ţene faţă de viaţă izvorăşte din convingerea că omul este 

chemat s-o slujească şi să-i intensifice ritmul. Personajele sale se zbat în dimensiunile timpului, subliniind 

Adriana RÃDUCAN

Viaţa poetului Radu Gyr
între realitate şi poveste 

Despre

de Al. Florin Tene 



drama intelectualului român, care protestează în faţa maşinii de abrutizare şi de negare a personalităţii umane. 
Aserţiunea lui Rousseau mă urmăreşte: Orice om are dreptul să-şi rişte viaţa pentru a şi-o păstra. Iată de ce 
firul epic al romanului INTOARCEREA DIN CRUCIADĂ este riguros construit şi sincronizat în dinamica 
cronologică a evenimentelor. Aceste pagini de roman fac să răsune clopotul istoriei noastre, pecetluind în 
diamante imaginea poetului Radu Gyr, care, la rându-i, a descris în poeziile create în detenţie, moartea care 
stătea zilnic la pândă, frigul şi foamea cumplită. 

Cu poetul meleagurilor craiovene nu am stat în celulă, dar aveam să-l cunosc într-o împrejurare dramatică 
pentru mine Ca mulți alți confrați de suferință, în timpul detenției, datorită în mare măsură subnutriției şi a 
faptului că am făcut toată iarna lui 1958-1959 în cămașă, m-am îmbolnăvit grav de tuberculoză pulmonară, 
detalii care se găsesc în mai multe articole ale mele. 

Într-o zi, am fost scos din secţie și dus să mi se administreze pneumotorax. Era și aceasta o șansă de 
supraviețuire. Se mai încercase și cu pneumoperitoneu, dar nu dăduse rezultate. Aveam cavernă sub 
clavicular dreaptă și compresarea bazelor pulmonare se dovedise a fi apă de ploaie. Nu știu ce s-a întâmplat, 
dar în momentul când mi s-a introdus acul aparatului între cele două pleure, am leșinat. Doctorul Marola, 
medicul-deținut la vremea aceea, se făcuse pământiu la față, după câte am aflat. Când mi-am revenit,eram 
întins pe o targă și scos pe culoarul spitalului având drept paznic pe caraliul care mă adusese. Dar el era 
obișnuit cu „mortăciunile” și sigur că nu eram primul pe care-l trebuia să-l ducă în secţie sau la morgă. 

Recentul volum este o impozantă lecţie despre eroism, demnitate şi sacrificiu. Stilul imprimat romanului 
INTOARCEREA DIN CRUCIADĂ reflectă sensibilitatea şi profunzimea ideilor, imensa răspundere a vigorii 
cuvântului. Al. Florin ŢENE foloseşte construcţii sintactice destul de complexe, arta sa constă în modul propriu 
de a stârni indignarea pentru nedreptăţile comise faţă de un număr remarcabil de intelectuali, în epoca 
comunistă. Aşa cum mărturiseşte scriitorul cartea a dedicat-o tuturor martirilor executaţi şi chinuiți în închisori 
de regimul comunist ateu și criminal. 

Cugetul său apasă mai puternic pedala sincerităţii, mai ales când eroul romanului este un intelectual de talia 
lui Radu Gyr, al cărui destin a fost atât de bogat în evenimente. 

În cameră s-a lăsat o linişte profundă. Radu, văzând că Eugenia tace, a avut impresia că nu-i place poezia. 
Aceasta s-a ridicat de pe scaun şi bătând din palme l-a sărutat cu duioşie pe frunte. 

–Eşti un mare talent, Răducule! Frumoasă poezie. Transmite un sentiment patriotic profund. Vielleicht 
bekommst du eine Goethe! Dar cum se numeşte poezia?

–Avem o ţară!
–Wie mein Schicksal, meine Mutter!
–Dragă mamă, când mă aflu printre răniţi, când Oltenia mea e ocupată de duşmani, parcă mă aflu într-o 

celulă, cu mine fiind deasupra Iisus. 
–Aşa este… 
–Poate am să scriu odată un poem cu titlul Cu Iisus în celulă sau, poate, Cruciaţii. ” 

După lectura acestui roman, consider că scriitorul Al. Florin ŢENE a avut în vedere o reconsiderare sui-
generis a valorii umane. Pulberea sfântă a intelectualilor ce s-au jertfit pentru adevăr şi libertate apasă asupra 
cugetului, cu tunet de cascadă. Finalul romanului este apoteotic. Versurile Smulge-mă, carte, morţii şi durerii. / 
Sporeşte-mă cu trainice imperii, / Şi clipa mea, oloagă şi subţire / Răzbună-mi-o, făcând-o nemurire! Radu Gyr 
– „Pragul de piatră” reliefează faptul că Radu Gyr tindea spre eternitatea clipei, dorind să lase acea dâră 
luminoasă în urma lui. Horia Sima precizează: Visul lui Gyr este acela al ierarhiei valorilor, care îl smulge pe 
individ din zoologie şi-l înzestrează cu dimensiunea transcendentalului. 

 Suntem la capătul unui aprig drum, excepţionala vocaţie a scriitorului Al. Florin ŢENE face ca romanul 
INTOARCEREA DIN CRUCIADĂ să fie o reparaţie morală a imaginii poetului Radu GYR. Nestinsa flacără va 
străluci sub ninsorile şi ploile ce vor veni peste timp. 

De tot frumos spunea Horatius: Nu voi muri pe de-a întregul, o bună parte din mine va înfrânge moartea. La 
rându-i, Victor Hugo nota: Îndrăzneala de a muri frumos îi mişcă întotdeauna pe oameni. 

Curajul de a scrie o asemenea carte este o formă de responsabilitate a scriitorului Al. Florin ŢENE, înalţând 
prin harul său o torţă care se aprinde spre lume. 
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Adrian GRAUENFELS

Adrian Grauenfels este un valoros și inimos scriitor, traducător și publicist israelian de origine română. Îi 
mulțumim pentru veștile bune – Expoziția retrospectivă Victor Brauner la Paris și cartea Pe urmele lui Victor 
Brauner!:

Expo Victor Brauner la Paris – Le Musée d'Art Moderne de Paris organise la première rétrospective 
consacrée à Victor Brauner (1903-1966), depuis 1972.

Acest volum despre marele Victor Brauner s-a născut din 
dorința concurentă de a revizui imaginea interesantei arte 
avangardiste produsă de pictorul de origine română, Victor 
Brauner, cu necesitatea de a organiza și discuta, chiar și sumar, 
variata sa operă, răspândită și fărămițată între zeci de muzee, 
albume de artă, biblioteci sau colecții particulare, din toată 
lumea. La proiect au contribuit cu multă solicitudine, atât domnul 
Stephan Benedict (USA– NY), care a scanat din cărți, 
reproduceri de valoare, cât și textul scris de Amelia Pavel – 
incluzând cronologia întocmită de ea – text oferit integral prin 
bunăvoința fiicei Ameliei Pavel, d-na Veronica Pavel Lerner, din 
Canada. Am folosit intensiv materiale existente, analize, cărți de 
artă recente dar și articole ale vremii, care la un loc aruncă o 
imagine de ansamblu asupra operei lui VB. Conține peste 90 de 
reproduceri color, desene și schițe. Asistentă de producție: d-na 
Anica Andrei Fraschini. Editura SAGA 2020. 

Copyright – Editura Saga (Standard Copyright License) 
Published – January 11, 2020 
Language– Romanian
Pages– 86, Full color
Weight 0. 89 lbs. 
Dimensions (inches) 8. 26 wide x 11. 69 tall 
Product ID: 24390232
http://www. lulu.com/shop/adrian-grauenfels/pe-urmele-lui-

victor-rauner/paperback/product-24390232. html 
http://parismusees. paris. fr/fr/exposition/victor-rauner?fbclid=IwAR2PEKjDBZC9UpyuKfIym-

8BWgO1gcCCfoKLXjFHfgio1O5CPnwLHS_NTos 
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Este știut că la Sebeș există de ceva vreme Centrul Cultural „Lucian 
Blaga”, unde se organizează anual un festival internațional ce poartă 
numele poetului născut în apropiere, în satul Lancrăm, iar sărbătorirea 
respectivă a fost cuprinsă în calendarul UNESCO. Între studentul de 
odinioară, fiu al Sebeșului, Radu Stanca, și profesorul său Lucian Blaga 
de la Catedra de Filosofie a Culturii din Universitatea „Regele Ferdinand 
I”, mutată în refugiu, din Cluj la Sibiu, în urma Diktatului de la Viena din 
1940, legăturile au fost nu doar acelea de „pământ”, dar mai cu seamă 
una de apropiere în spirit, încă una tumultuoasă. 

Anul acesta, la 5 martie, în incinta Centrului Cultural din Sebeș, prin 
organizarea de excepție a directoarei Nadia Diana Mitrea, o gazdă 
admirabilă, deosebit de primitoare și totodată moderator al lucrărilor, s-
au desfășurat evenimentele ce au marcat Centenarul marelui fiu al 
orașului, poetul, dramaturgul, eseistul și omul de teatru Radu Stanca (5 
martie 1920 – 26 decembrie 1962). Sărbătorirea lui Radu Stanca s-a 
bucurat de sprijinul și prezența directă, pe toată durata evenimentului 
cultural, a primarului Dorin Nistor. Într-un scurt salut adresat numeroșilor 
participanți de toate vârstele, domnia sa a vorbit cu dragoste de orașul 
Sebeș, de oamenii săi din trecut și din prezent, cu reverențioasă 
admirație pentru invitați, a căror prezență o socotește o onoare pentru concetățeni. 

O apariție așteptată în seara comemorativă, începută la orele 17, a fost prezența în fața publicului a 
îndrăgitului actor, regizor și universitar Florin Coșuleț, nelipsit la manifestările Centrului Cultural, care a 
declamat cu patos versurile lui Radu Stanca din capodopera sa Corydon: „Sunt cel mai frumos din orașul 
acesta”…, versuri de asemeni recitate spre sfârșitul evenimentului de la Centrul Cultural din Sebeș, de eleva la 
Liceul „Lucian Blaga” din localitate Maria Alina Cosma– Popa, o promisiune ca tânără recitatoare. 

Lucrările Centenarului Radu Stanca au fost deschise de prelegerea inspectorului doctorand Mihai Octavian 
Groza, care a prezentat în amănunt istoricul familiei Stanca, cu ajutorul a numeroase imagini fotoproiectate în 
fața auditoriului sub genericul: Constelația Stanca. Trei generații de cărturari și oameni de știință. 

Intrând în miezul lucrărilor Centenarului de la Sebeș, scriitoarea Anca Sîrghie, venită special de la Sibiu, așa 
cum aproape în fiecare an participă la Festivalul „Lucian Blaga”, a prezentat tema: Momente din studenția lui 
Radu Stanca, vlăstar de geniu al Sebeșului. Au putut fi auzite multe cuvinte spuse cu dragostea pentru subiect 
a cercetătorului dedicat de câteva decenii personalității complexe, de poet, eseist, dramaturg, regizor, scriitor 
năpăstuit politic laolaltă cu prietenii săi din Cercul literar de la Sibiu și despre cuplul de aur al teatrului 
românesc, reprezentat de actrița Dorina Stanca și de regizorul Radu Stanca, despre fiul lor Barbu, răpus la 
scurt timp după decesul tatălui său, despre întreaga dramă a unei existențe scurte, de numai 42 de ani, cât a 
trăit Radu Stanca, dar strălucitoare în toată splendoarea unei opere culturale vaste. Opera și activitatea de 
formator al unor figuri actoricești a lui Radu Stanca, a mai precizat conf. univ. Anca Sîrghie, au fost pe nedrept 
„răsplătite” odinioară, în proletcultismul unei epoci de tristă amintire, cu calomnierea chiar de unii din cei pe 
care i-a făcut celebri la Sibiu și care au recunoscut tardiv, că l-au ponegrit, tot așa cum azi, între contemporani, îi 
este ignorată moștenirea de autor dramatic a 16 piese de teatru pe care nici măcar instituția de specialitate 
care îi poartă numele, Teatrul Național „Radu Stanca” de la Sibiu, nu le montează în ultimele decenii. Ca vechi 
colaborator al Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, doamna Anca Sîrghie avea expuse la vedere, pe 
masa din fața publicului, mai multe cărți pe care le-a scris în legătură cu personalitatea și opera lui Radu 

Mihai POSADA

Centenarul 
sărbătoare la Sebeș



Stanca, precum și alte dedicate profesorului 
acestuia, Lucian Blaga, dintre care a dăruit 
câteva exemplare bibliotecii locale, conform 
unui  ob ice i  la  fe l  de încetățeni t  a l 
cercetătoarei. 

A urmat cuvântul altui scriitor de la Sibiu, dr. 
Mihai Posada care, datorită orelor înaintate, 
la aproape trei ceasuri de la începere, a 
renunțat să își mai prezinte prelegerea 
pregătită cu titlul: Simetrii în poesia lui Radu 
Stanca, rezervându-și bucuria de a le 
semnala celor aflați în sală un volum 
monografic îngrijit de domnia sa împreună cu 
soția, și pe care îl va oferi sub formă de 
donație Bibliotecii Municipale Sebeș. Este 
vorba despre volumul de aproape 600 de 
pagini format mare, conținând publicistică și 
importante documente, acte, fotografii, 
semnat de prietenul și medicul membrilor 
Cercului literar de la Sibiu, doctor în chirurgie 
Gheorghe Telea, volum intitulat: Mărturisirile 
de după vecernie (Sibiu: Casa de Presă și 
Editură Tribuna, 2009). Doctorul Telea a avut 
plăcerea să povestească în nenumărate 
împrejurări că el fusese la Sibiu singurul 
medic căruia prietenul său Radu Stanca îi 
permitea să-i consulte soția, atunci când ea era bolnavă. Aceasta, pentru că încrederea în competența 
medicului și în discreția bunului prieten era absolută. Valoarea documentară a opului a fost subliniată în scurta 
alocuțiune a îngrijitorului respectivei ediții, spre folosul actualelor și viitoarelor generații de cercetători ai istoriei 
noastre culturale. 

Faptul concret al sărbătoririi lui Radu Stanca în Centrul Cultural „Lucian Blaga”, acasă la el, în Sebeșul natal, 
aduce un plus de onoare și recunoștință a tuturor pentru organizatorii, colaboratorii, invitații și susținătorii 
acestui eveniment cultural de incontestabilă importanță națională.

Mărțișor, 2020, Sibiu-pe-Cibin 



T.R.

Oameni de seamă pe care i-am cunoscut: renumitul chirurg 

pe cord deschis, generalul de armată (4 stele !) dr. Vasile 

Cândea (în dreapta), în mijloc- doctorul neurolog Popescu 

Tismana și subsemnatul, la libraria Sadoveanu, la lansarea 

cărții „Un român în Canada”.  Generalul, născut pe 24 mai 

1932,  a încetat din viață pe 14 ianuarie 2020. A fost o mare 

personalitate a medicinei românești – la Spitalul Militar 

Central, l-am cunoscut și pe dr. Marius Barnard, care a 

colaborat cu dr. Vasile Cândea și cu dr. Pop D. Popa Ioan de 

la Sp. Fundeni. Condoleanțe familiei ! Să-i fie țărâna ușoară! 

Alexandru Cetățeanu
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CÃRÞI CE AU TRECUT OCEANUL
Un eveniment cultural de excepție la București: Se va lansa la 

I.C.R., pe 13 Aprilie (dacă se vor ridica restricțiile legate de 
virusul Corona) cartea HAREMUL CU HIMERE. 365 + 1 
Octave, cu tot atâtea ilustraţii de Damian Petrescu (Franţa).  

Format mare (17 X 23) , hârtie de 80 gr., cotor rotunjit, în 
scoarțe, capital band, semn de carte tress, o adevărată 
minune... 754 de pagini! ALBUM DE ARTĂ!  

În plus, se vor prezenta 100 de exemplare în stil bibliofil, 
numerotate și semnate de Theodor Răpan, autorul a 33 de 
volume (14 dintre ele cu ilustrații de Damian Petrescu!) până în 
prezent! Ii urăm să mai îmbogățească cultura română cu multe 
alte opere de valoare, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul anilor! 
Toată admirația și sincere felicitări!

MOTTO: (La HAREMUL CU HIMERE. 365 + 1 Octave)
„Eu te iubesc cu moartea la vedere,

Durerea mea îţi aparţine toată, 
Sub candela norocului – răsplată: 

Mai pâlpâie haremul cu himere!”
(Theodor Răpan – Sonetul CCIX, FIIND, 2013)

CONDOLEANȚE MAESTRULUI THEODOR RĂPAN PENTRU PIERDEREA 
DISTINSEI SALE SOȚII -  (pe 20 martie 2020)! 

Despre omul de cultură 
Alexandru Mica se poate scrie o 
carte voluminoasă. Este o mare 
personalitate culturală. Câteva 
informații utile despre A.M.  se 

pot gasi pe coperta 4 a 
minunatei lucrări HARRY 

BRAUNER – Între fascinația 
folclorului și teroarea 

destinului (Editura Tracus Arte, 
564 pagini) . Este o carte 
fascinantă despre marele 

folclorist Harry Brauner,  fratele 
pictorului Victor BRAUNER, care 

a rămas în România („teroarea 
destinului” !?) și a suferit ani 

mulți în temnițele bolșevicilor 
români.  (A.C.)

Născut la 10 ianuarie 1945 în comună Putineiu, într-unul din judeţele de pe valea Dunării – Giurgiu, fost Vlașca, Alexandru Mică face studii de japoneza și coreeana în R.P.D 
Coreeană, la Universitatea „Kim II Sung" din Pyongyang și absolvă în anul 1969 Facultatea de limbi slave din cadrul Institutului de limbi și literaturi străine din Bucureşti.

Autor al unor lucrări de literatură universalacomparata (vezi Trilogia despre fantasticul în literatură romantică europeană la N. V. Gogol, E. T. A. Hoffmann, E.A. Poe şi Ch. 
Dickens sau F-M Dostoievski de la realismul autentic la realismul fantastic, eseu monografic despre viaţă şi universul creaţiei artistice ale marelui romancier rus), cursuri de 
etnologie şi etnografie românească etc, profesorul universitar Alexandru Mică s-a dedicat cercetării şi valorificării, în calitate de interpret vocal, al tezaurului folcloric românesc 
din Muntenia ultimelor cinci veacuri (1540 - 2011), repunând în circulaţia vie folclorică, la nivel naţional, un număr de 622 de cântece populare antologice selecţionate cu 
migală şi înalt simţ al valori din notaţiile muzicale, în tabulatură, în psaltică precum și în transcriere lineară, modernă, tipărite până în anul 1920 în provinciile româneşti și în 
străinătate sau din înregistrările pe cilindrii de ceară ai fonografului Edison, la începutul veacului trecut și pe benzi magnetice, în anti următori, la arhiva naţională din cadrul 
Institutului de folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Romane din Bucureşti, alături de 158 de piese instrumentale, de o mare valoare reprezentativă, din repertoriile unor 
virtuozi ai instrumentelor noastre folclorice tradiţionale. 

Alexandru Mica este preşedinte fondator al Fundaţiei Academice Europene Etnoculturalia și fost rector al Universităţii Europene de Ştiinţe Socio - Umaniste, licenţiat și 
doctor în ştiinţe filologice al Universităţii Bucureşti; folclorist (cercetător și interpret); etnograf și etnolog; publicist; diplomat (ambasador al  României, membru fondator al 
Asociaţiei Romane de Politica Externă – A.R.P.E.); 30 de ani în slujba învăţământului românesc; membru al Academiei Central – Europene de Știință şi Artă; declarat Om 
Internaţional al Anului 1997/98 şi medaliat cu argint, inclus printre primele 500 de personalităţi ale lumii, în pragul noului mileniu și medaliat cu aur de IBC Cambridge – Anglia, 
numit Director general pentru Diviziunea Europa de Est al acestui prestigios for internaţional.

Este Comandor al Ordinului Cavalerilor Danubieni, cu medalie de aur.
Profesorul Alexandru Mică este, de asemenea, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
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Durere de dragoste
Plouă cu femei singure
Și câini de ghiață vagabonzi,
Plouă pustiu
Cu statui fără chip. [...]

Vă mulțumesc pentru acest 

minunat volum de versuri

și pentru autograf, 

Maestre Coman Șova !

Alex

I am Me
No, I am not a doll in the showcase.
       No, I am not an athlete in a race.
              No, I am not a superstition.
              No, I am not a play station.

I am me, an ordinary human.
With emotions and love I can be won.
Give me the respect I deserve.
I am me, not an object or a verb.

Great poems ! 
Thank you for the book and the kind 
dedication,  dear  Paramita!

Alex

Dr. Paramita MUKHERJEE MULLICK · India

The Sun Through My Wine Glass is a 
collection of sixty poems. The poems 
speak about optimism. The poet feels 
beauty and goodness overshadows 
ugliness and wickedness. When you 
see a colourful Kingfisher through a 
barbed wire, the harshness of the wire is 
no longer there. So enjoy poems of 
nature, beauty and love.

Dr. Paramita Mukherjee Mullick is a scientist by 
education, educationist by proffesion and an author& poet 
by passion. She has four more books to her credit, 
“Stories from Fantasyland”, “Life-A Collection of Poems”, 
“The Maverick's Journey” and “Paradigm”. Paramita feels 
her zest and love fro life manifests into poetry. Her motto 
in life is spreading joy and happiness wherever she goes. 
She had received awards like Sahitya Shree, Sahityan 
Samman and ahitya Bhusan, bestowed on her by well 
known literary organisations in India for her poetry.
She is the executive editor of an international journal of 
literature, art and culture, Kafla Intercontinental. She is 
also the executive director of the International Writers’ 
Festival organised by Kafla almost every year. Her poems 
have been well received in India and abroad. Many of her 
poems have been translated into Bengali, Hindi, Punjabi, 
Nepali, Uzbek and Spanish.

Coman Șova



NB. Poetul DIMITRIE GRAMA, fost 

student la „Construcții” la Cluj (înainte 

de 1970), concura la 100 m plat cu noi, 

sprinterii din București și ne cam... 

învingea. Îi ziceam Dimi, iar mie mi se 

spunea Civis (de la c iv is-civ is, 

declinarea III-a parisilabică – cetățean). 

A fost selectat în lotul național de 

atletism, a rămas în Danemarca, a 

devenit medic chirurg în Suedia și ...îl 

provoc la un sprint – poate nu 100 de 

metri, numai 50... Ne-am regăsit după 

zeci de ani, prin regretatul scriitor 

Corneliu Leu, prieten drag. 

A.C.

DIMITRIE GRAMA · Suedia

There is a life in air,

The other name of water is life

Who disbelieves it!

Has anyone seen life ever?

Life is everywhere and in everything

The Creator has fixed the life

Everywhere and in everything

It's only a matter for us to visualize 

it. (pg. 27)

I and you can't tell

Whether rock has life or not

But the sculptor says rock has life,

He sees and also shows us.

Dr. PRADEEP KUMAR CHOUDHURY · India

Dr. Pradeep Kumar Choudhury ts a versatile genius. A cultivated and erudite person, he has to his credit, written over six dozens of books on various 
subjects including astrology, religion, philosophy, spiritualism, vastu shastra, devotional songs etc. He has also authored five collections of Odia 
poems – ‘Mritvu Tume Aasa’, ‘Sunya Purusha’, ‘Amrit Bindu’, ‘Rajchakravarty’ and ‘Prem Tarange' well accepted by Odia poetry readers. He has 
been honoured by many leading institutions of the country for his valuable contribution to the astrology and spiritual literature. Earher his collections 
of English poems titled ‘Let Me Go Beyond’ (1997) and 'The Cyclone’ (2006) were highly appreciated and accepted by the discerning readers.
Similarly this anthology of poems ‘King of The Kings’ is expected to acclaim readers’ acceptance, love and favour.
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Seeking… I am seeking… whom? And for what?
What's the profit… or the loss… I know not.
        The job if Seeking… when I opted for…
I knew… but itself… nothing to be got!  

(Rubai -  251, page 79)

I eat… knowing why; I drink… to quench thirst,
I love… knowing why; I live… why… know not.
        I know not… whom I search; Or why… I search;
Oh, my madness… to live… of this sort! 

(Rubai – 252, page 79)

Silently we sit with eyes glued to eyes.
The unborn phrase – 'I love you' – in us dies.
        In truth, the meeting of Eyes is not love.
The Sun never hugs the Moon…No surprise. 

(Rubai – 131, pg. 48)

NB. PRESENTLY NATRAJ MAHAPATRA (India) IS 
THE GREATEST 

ENGLISH 'RUBAIYAT – POET' IN THE WORLD.
A.C.

NATRAJ MAHAPATRA · India

Le mulțumim din suflet 
prietenilor albanezi din 

România, care nu ne uită și 
ne trimit regulat minunata 

revistă DRITA LUMINA! 
Felicitări pentru efortul 

depus, spre cunoaștere și 
apreciere! 

C.R.

SAMSKAR BHARATI / ALL INDIA ORGANISATION FOR PROMOTION OF FINE ARTS AND STAGECRAFT. /REGD. NO.-5222/1980-81
INDIAN NEW YEAR’S DAY, 5105, UTKAL DIVAS, APRIL, 1, 2003, 10TH. ANNIVERSARY DAY OF NUAPADA DISTRICT

FELICITATION / Honorable SRI NATRAJ MAHAPATRA
Revered Sir, You are famous as a comprehensive genius. You have unswerving faith in social transformation and emancipation. As a critic, you are 
deep rooted in logic and realism and as a Creative Poet, your emotive portrayals and imaginative flights are highly commendable. In the realm of 
the revival of RUBAIYAT form of poetry, you are widely renowned.
O’ Creator, On this auspicious day, the Sukla Pratipada of Yugabda 5105, on the occasion of the grand celebration of the New Year’s day of the 
Indian System of Calendar, Samskar Bharati at Nuapada, in appreciation of your multifarious creativity, extends you this Felicitation.
Dr. Mahendra Kumar Misra  President Celebration Committee / Jagannath Pattanalk General Secretary  Bimbadhar Kuanr CHIEF GUEST  / 
Maraguda Utsav-2003. /Samskar Bharati UTKAL PRANT / (Translated from Oriya)

Comunitatea Albanezilor din România



William ZHOU · China

Long QUAN · China
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Guofu LI / China

NB. Chinese calligraphy is the writing of 
Chinese characters as an art form, 

combining purely
visual art and interpretation of the 

literary meaning. Calligraphy is 
considered SUPREME among the 

visual arts in China. 

NB. Caligrafia chineză, este scrierea 
caracterelor chinezești în formă 

artistică, combinând total arta vizuală și 
interpretarea înțelesului literar. 

Caligrafia este considerată arta 
supremă printre artele vizuale în China. 

Cu alte cuvinte, mai pe înțeles – ar fi 
cum scriem noi de mână, o urare, de 

exemplu, făcând mici înflorituri, 
adăugând mici ornamente la litere, 

modificândule, deformândule,  în așa fel 
încât să încânte privirea. Caligrafii  sunt 
foarte apreciați și admirați de chinezi, – 

sunt poeți și pictori în același timp. Se 
„caligrafiază” de la dreapta la stânga, 

de sus în jos. La Congresul Mondial al 
Poeților din Osaka, am asistat la 

lansarea unor opere de caligrafie 
chineză – erau scrise pe un fel de afișe 

și când erau derulate, toti cei care le 
întelegeau, rămâneau muți de uimire și 
admirație. Mie...nu îmi spuneau nimic. 

A. C.



Au r'voir

I hate to have to go
But for now, it has to be so
I live for the day
when it won't have to be this way
when nothing can keep us apart
I love you with all my heart.

Changing Hues is a collection of poems written 
over a period of twenty years. The poems are 
deeply moving portrayals of the most beautiful 
human emotion-love. But love comes with 
associated flavours. The poet has touched upon 
varied shades of love from longing to wonder, and 
even anguish. The imagery is vivid and word-craft 
deft. Each poem paints a picture and is bound to 
strike a chord deep in the hearts of the readers. If 
a poetry book can be a page turner, this is the 
one. But you can also take your time to savour 
each poem slowly. Go back to them many a time 
to discover deeper layers of understanding in the 
tangle of emotions that accompany love. For the 
romantic in each one of you, come fall in love 
again!

Bijaya, an alumnus of Lady Shri Ram College, New Delhi, began ae writing poetry while at school in the United States, and later al in her 
hometown, Bhubaneswar. Much to the chagrin of her high-school English teacher, she decided to pursue Science and went on to graduate in 
Economics. Changing Hues is her first collection of poems written across two decades as writing took a backseat during the initial years of her 
career as a Human Resource professional.
She presently works in senior management with Steel Authority of India Limited at Rourkela Steel Plant. Her best friends are her two sons, Piyush, 
an entrepreneur and Prayas, a PR professional. She loves life and indulges in prolific travel, reading and music. At the core of her being, she is a 
spiritual seeker. As a faculty with the ‘Art of Living’, she is deeply committed to the mission of her Guru Sri Sri Ravi Shankar to transform society by 
strengthening the individual.

Sudhakar Gaidhani

“Lord, Shall I tell you something?
The stones which remained 
unthrown
At your command, have all along
Lain as such.
These stones have always 
insisted
On a sinless person’s touch.”

...from the epic - Mahavaakya
(The Great Utterance)



Anul 14 · Nr 50

Rugăciune

Lasă-mi ușa deschisă
Să știu pe unde să intru
Când o să am nvoie de tine
Și stai drăguță
Aproape de pat
Să nu ne ia multă vreme,
Pân' să rostim Tatăl Nostru

Confuzie

Cu  mare greutate
Ridic o mână din mormânt
Dar trecătorul timid
Mi-o strânge moale
Și o bagă la loc.

Rol

I-am spus Domnului
Că viața asta este o piesă 
de teatru mai puțin izbutită,
Așa ca Dânsul
Mi-a dat rolul unuia
Pe cale să moară.

Globalization

Globalization has contaminated
The metropolitan cities and its middle class
By its Big Bazar and Super Shopping Mall

Globalization has created a wave of 
consumerism

With the help of sophisticated advertisement
Through the new beams of technology-

Creating a mystiv world of desire and joy
Illuminating all the fantasy of life by 

sensuality-
Taken a mood of hard work and enjoyment.

No space for honesty and virtue
Or about reality of daily life –
That of social responsability. 

(Page 6)

Poetry

Poetry is the voice of my mind.
Poetry is the feelings of my heart.
Poetry is the sculpture of my body.
Poetry is the message of my love.

Poetry is the consciousness of my nuron. 
Poetry is the existence of my soul.
Poetry is the weapon of my fight.

Poetry is the pasion of my life.
Poetry is the sensuality of my existence.

Poetry is the festival of my spring.
Poetry is the festival of my expression.
Poetry is the fine tone of my view point.

Poetry is the sensibility of my romanticism.
 (page 40)

Poetry is a dynamic force of words, which has its own mass, weight, 
acceleration, vibration and radiation. Poetry has its own colours at a frame of 
collage with infinite consciousness and bundles of emotions. Poetry is the code 
of life to me. It Is a blue sky to me. My poetry comes from my consciousness – 
from my world – from my social environment. My poetry is the product of my soil, 
river, city, valley, mountain, forest, sky, green land [...]
I take part in this 39th World Congress of poets with my poems from my green 
valley to share my world with all poets who assemble here from global village for 
grand five days festival of poetry on this theme “Compassion through poetry.”
Sushanta Bhattacharjee / B.Sc. (Eco Hons), MA (Eco, Eng, Beng, Sociology) / 
Surendra Bhawan, College Road / Silchar-788004, Cachar, Assam, India / Mobile 
: + 91 9435071080 / E-mail : sushanta_bhattacharjee@yahoo.co.in 



OYUNTSETSEG JAMSRANDORJ · Mongolia - Ulaanbaatar

Oyuntsetseg Jamsrandorj is the author of five 
books poetry and she translated from russian 
almost 30 books for children.
At the turn of the century, Oyuntsetseg left to 
study English in the United States, and is now 
translating the poetry of well-known English-
language poets.

I glue my photo

to a piece of mottled paper,

this is the law

for travelling across the world.

This law called a visa

should be brought with a ticket.

You may not travel otherwise,

even to a land without people.

When and who issued this rule

nobody knows.

Thousands of years, humans could go

anywhere they wanted.

But the world has been given borders

as mine, and theirs.

The ancient legend says

that for his grandchildren,

a king left a map made of gold

as their land.

Suddenly, the grandchildren got an idea

MY MONGOLIAN LANGUAGE to get the gold.

But when they divided the gold,

they didn’t know

how much land they owned.

Maybe it was then the rule was issued.

That land should be left for later 

generations

and all valuables should be protected.

Maybe, since that time, it is

land rather than gold that has been

protected.

The land of the Earth

is the same here and there.

But there is only country

where I was born.

Names written on paper

are the same in any language.

But the Mongolian language

is the only one

which I tasted with my mother’s milk.

OYUNTSETSEG JAMSRANDORJ

OYUNTSETSEG JAMSRANDORJ

Stirred on a hundred hundred mornings by Mongol 

women,

thought about all day by Mongol men,

with milk increasing protein in the blood,

with pungent taste to strengthen bones,

Mongolian tea.

Made with a sincere heart by

Mongol women,

again and again a

Mongol man would drink it,

I with salt to build the bones,

with minerals to strengthen muscles,

Mongolian tea.

Offered to guests by Mongol women,

the Mongol man honors his kin,

it makes th eye brighter,

and nourishes the luster of the face,

Mongolian tea

Mongol women boil it,

lay a fire with dung,

the Mongol man gives it to his children

and grandchildren,

it gives a child maturity,

has the power to attract others,

Mongolian tea.

At dawn, Mongol women ladel it out,

Mongol man inherits it until his hair turns

grey,

it heals illness,

it even pulls you out of Hell,

Mongolian tea.

Mongol women prepares it with her

mind,

a Mongol man writes the recipe writing

for his clan,

it is tasted in remembrance,

its favor increasing vitality,

Mongolian tea.

MONGOLIAN TEA

My World

My World
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Ramakanta Das received his Masters in English Literature from Ravenshaw he College, Odisha, India. He taught at a college a for a few years, 
before joining as an officer in the Parliament of India. At present he is a Joint Secretary in Rajya Sabha, the Upper House of Indian Parliament.
Apart from taking professional interest in the study of the functioning of the parliaments of the world he has also a passion for creative writing. He is 
very passionate about poetry as a form of literature. 
He writes about his innermost feelings; his poems offer a glimpse into the mind of this sensitive man, the way he perceives life as hecomes to terms 
with what it has to offer or through his interaction with people he encounters or through his observation and reflection on things happening around 
him - the little details which people normally fail to notice.
He has seven books of poetry to his credit till date. He has edited a book of poems titled ...And the Rhythm Endues. He has also written a 
biography of a famous freedom fighter of India namely Biju Patnaik.
Ramakanta Das is a recipient of Kalinga Literary Award for Literature and Culture.
His email: rkpoet@gmail.com

TOUCH DIVINE

Let a divine touch heal her.

Let her rest on the couch of 

happiness.

Let all the benefits of the tonic of 

poetry

Dwell upon her, indulge her.

Let her injured self be healed

By the aurveda of ecstasy

And she relishes the nectar

And be immune

To the strifes and strains of 

mundane life.

SONNET AND ELEGY

I have seen roses

changing their colours,

winds their directions

and poetry its emotions

in sonnet and elegy.

Lo! And behold,

today there is an unusual greenery

at the neighbouring graveyard;

I can now recite my epitaph

and score music to it

like an accomplished musician.



ILUSTRULE OMAR KHAYYAM...

Ilustrule Omar Khayyam,

Mereu in sufletu-mi te am

Că versul tău și vinul bun

Mi-au fost în dragoste balsam!

SUPUS LA AL IUBIRII CHIN

Supus la al iubirii chin,

Îi simt doar gustul de pelin,

Dar eu vreu vin să beau acum,

Că și uitarea e în vin!

PE MUCHIE DE... TRECUT

Te căutam...

iarba mustoasă mă împletea

în cântecul ei

văduvit de perechile de ochi

ce nu mai doreau să se 

privească,

„ochii care nu se vad se uita...”

în lumea maturilor,

acest gând ar invoca o nouă 

reformulare:

ochii care nu se văd se-adoră tot 

mai mult

la margine de vremi, pe muchie 

de... trecut.

„Ca unul care am trait nouă ani în Iran, cunoscând limba persană și citind în original rubaiatele lui Omar Khayyam, salut acest «dialog» peste veacuri 
pe care ni-l propune Lică Pavel, ca un omagiu adus genialului poet, căruia iranienii i-au ridicat un mausoleu, ci prețuindu-l mai mult ca filozof, 
matematician și astronom. Cartea de față încearcă și reușește să abordeze aceleași teme care l-au preocupat și pe Omar: sensul vieții, credința, 
dragostea, femeia, vinul ...

Evident, Lică Pavel le privește din perspectiva timpului și religiei sale ortodoxe, dar în versuri care respectă canoanele speciei literare a genului liric 
oriental, realizând astfel o punte spirituală între două popoare atât de îndepărtate în spațiu, dar atât de apropiate prin istoria zbuciumată și aspirațiile de 
armonie socială și progres.”

dr. Mihai Cernitescu
Președintele Asociației Culturale „Multicukture” – Pitești
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CULTURALĂ MEMORIA merită toată admirația și prețuirea românilor 

patrioți, din România și din lumea largă.

Ar fi trebuit să fie sprijinită și finanțată de guvernul României, 

medaliată, promovată... „Să nu uiți Darie! Nimic să nu uiți...” – să nu uite 

„Darie” al zilelor noastre, că dictatura comunistă, bestiile staliniste, au 

distrus un popor, care încă nu s-a refăcut.

Citiți și vă uimiți ce le-a spus bestia umană Stalin „fraților” lui Roosevelt 

și Churchill la Conferința de la Teheran din 1943 – metoda de a controla 

un popor – uciderea elitelor!  

Felicitari domnule prof. Ilie Popa și la toți cei implicați în organizarea 

conferinței anuale „EXPERIMENTUL PITEȘTI” și în publicarea acestor 

volume magistrale cu mărturii care „luptă împotriva uitării”.

Apreciem mult faptul că nu ne... uitați!

Cu toată stima,

Alexandru Cetățeanu

Generalul Petre Caramitru s-a născut pe 
11 martie 1900 la București. A luptat pentru 
Țară la Mărărășești când avea numai 17 ani. 
A urmat cursurile Școlii Militare, apoi apoi cele 
ale Scolii 

Superiore de Război. Șef de promoție – a 
fost trimis la Paris la Școala de Război (1926-
1928) unde l-a avut profesor pe generalul De 
Gaulle. 

În 1941 a fost trimis pe Frontul de Răsărit, 
comandant al Regimentului 9 Vânători de 
Munte. În anul 1946 este avansat la gradul de 
general. În anul 1948 este scos la pensie 
(avea 48 de ani!), arestat și condamnat la 5 
ani Închisoare, care au devenit 8, pentru 
infracțiunea – „legături de prietenie cu 
cetățeni Americani. Din cei 8 ani după gratii, 
unul a fost în completă izolare la Pitești. 
Zguduitoarele poezii din volumul Oaspeții 
celulei mele datează din acea perioadă. 
Patru din cele 13 catrene ale poeziei cu 
același titlu, se pot citi pe coperta 4 a 
volumului.  În perioada 1938-1939 a scris 
Regulamentului de Tactică al Infanteriei, 
valabil și în prezent. În 1960, generalul De 
Gaulle, în vizită în RPR, a cerut să-și revadă 
eminentul student. Abia atunci, a primit o 
pensie simbolică să nu moară de foame. 

A murit pe 14 septembrie 1968, cu dorul 
nepotului Anton (regretatul meu prieten prof. 
dr.  Anton Soare), care fugise în Occident, via 
Cehoslovacia. Dumnezeu să-i țină în 
apropierea Sa!

Alexandru Cetățeanu

OASPEȚII CELULEI MELE

Oaspeți ai celulei mele –
Gâzele înaripate –

Razele de sori și stele
Pe fereastra furișate – 

Norii – caravane sumbre
Strabatând nemarginirea –

Jocul de lumini și umbre
Ce-mi stârnesc închipuirea –

Ele – fără de cuvinte –
Au știut să îmi arate

Că în suflet și în minte
Mai am încă libertate.

Că din cauza terorii
Care-n țară bântuiește –

Și-n afara închisorii
Omul tot în gând trăiește.



„Jurnal? Confesiune? Poem? 

O carte frumoasă și adevărată, 

cum nu se scriu multe în 

dulcele grai românesc.” 

Așa a scris Valeriu Anania 

(Î.P.S. Bartlolomeu) în prefața la 

această carte, care îmi este tare 

dragă. Îi mulțumesc pentru acest 

dar prețios distinsului nostru 

coleg, părintele poet Dumitru 

Ichim (cu familia, pe coperta 1 a 

cărții)! 

Alexandru Cetățeanu

Mi-am ros coatele pe băncile școlii, am învățat teorema lui Pitagora, logaritmi, integrale. 
și încă am învățat... 

Dar niciodată, nimeni nu m'a pregătit pentru clipa când doctorul a spus:
– Ai cancer.
Profesorii aveau dreptate: ei ne pregăteau pentru viață, nu pentru moarte.
Dar nu este moartea unul din cele mai importante momente ale vietii?

Florica Bâţu – Ichim

Lângă un pumn de tăciune, la gura 
sobei  sau între coperț i  colorate, 
povestirile au adus bucurie.

Aventura noastră în lume este o 
nesfârșită poveste și, iată, de mii de ani, 
scrijelim pe granit sau incrustăm în 
memoria calculatorului poveștile noastre 
sau ale altora. Plăcuțele de lemn ale 
călugări lor budiști din mănăstir i le 
chinezești, sulurile de papirus din adâncul 
piramidelor și interfața prietenoasă a 
virtualului picură în suflete întâmplări ale 
semenilor.

Din care, bineînțeles, nu învățam 
nimic. Dar, recunoaștem că poveștile 
altora ne deșteaptă simțurile.

Și ne mângaie singurătățile.



NOI ªI ÎNGERII   · CAMELIA-CARMEN STÃNESCU

Anul 14 · Nr 50



UN EXPERIMENT LITERAR INTERNAȚIONAL ÎN PLINĂ 

CAMPANIE ANTICORONAVIRUS
(impresii din România)

La inițiativa scriitorilor români din Montreal, Canada, în 30 martie 2020, s-a desfășurat o inedită, sub raport 

tehnic, reuniune literară prin conexiune audio și video a Asociației Scriitorilor Români din America de Nord-

ASRAN – condusă de Alex Cetățeanu, poetul oltean, care ne-a salutat vesel cu pălăria są... texană. Această 

nouă asociație a înscris între membrii ei scriitori din diferite țări ale lumii, dar nu-mi imaginam că va veni atât de 

curând o zi, încă una de pandemie disperantă, când noi vom reuși să comunicăm în mod direct la o reuniune 

literară a cenaclului ei. Așa se face că eu din Sibiu am dialogat cu poeți din Iași, Caracal, Timișoara, alături de 

scriitori care trăiesc în Carolina de Nord, Ohio și în Colorado SUA, dar și cu un editor din Tel Aviv, Israel, și, 

bineînțeles, cu scriitorii localnici ai cenaclului montrealez, fiecare vorbind de la el de acasă.

Interesantă rezolvare tehnică a aplicației ZOOM! Însă nu desăvârșită, deocamdată, la acest prim 

experiment. Țin cont de faptul că tocmai poeta și pictorița Carmen Doreal, președinta Cenaclului „Destine 

Literare”, pregătită să modereze reuniunea, nu a reușit să se conecteze, ci a ascultat și a privit întreaga 

desfășurare, dar nu a izbutit – adevărat ghinion! – să se și facă văzută de noi, cei care am realizat conectarea. 

Totuși primul experiment video al Cenaclului „Destine Literare” a fost o izbândă prin deschiderea sa 

internațională, căci el a demonstrat în mod îmbucurător că un dialog larg ca acesta este posibil. La final, 

semnatarul lui tehnic, inginerul și editorul Valentin Luca din Montreal, și-a propus unele îmbunătățiri, imperios 

necesare și totdeauna posibile, desigur! Toți participanții au avut motiv să-i mulțumească lui Valy Luca pentru 

abilitatea sa inginerească, sperând că le va rămâne alături și la manifestările culturale din viitor. 

În cenaclul moderat cu un aer cald, prietenesc, de Alexandru Cetățeanu, s-au spus poezii, așa cum chiar 

dumnealui ne-a bucurat lecturând versurile Ceraselei Tofan, farmacistă care nu a reușit să părăsească locul ei 

pe frontul luptei cu coronavirusul. S-au citit poezii scrise tocmai în noaptea precedentă, sub presiunea produsă 

de lupta cu teribilul flagel, devenit o amenințare mondială. I-am ascultat pe poeții Carmen Stănescu din 

Montreal, pe Teodor Morar din Caracal și pe Liviu Pendefunda, medicul academician din Iași care crease acele 

versuri așteptând la poarta spitalului unde neurologul funcționează în plină criză. Actorul Sergiu Cioiu, 

cunoscut în țară și ca interpret al unor șlagăre precum Cântecul Vântului, lansat în 1967, este stabilit în Canada 

de multe decenii, fiind nelipsit la manifestările culturale ale românilor. Și de această dată, Domnia Sa ne-a 

impresionat, lecturând expresiv propriile versuri, adevărată revelație pentru noi toți. Când vă vom asculta și la 

Sibiu, Maestre Sergiu Cioiu? Publicista Veronica Balaj de la Radio Timișoara ne-a salutat cu bine - cunoscutul 

ei entuziasm, mulțumită să felicite pe inițiatori. 

S-au prezentat volume și autori contemporani, sărbătorindu-se poeți montrealezi, precum George Filip la 80 

de ani. A fost păstrat un moment de reculegere pentru Paul Goma, Anton Soare și Al. Francisc, de curând 

plecați dintre noi. Dar mai ales s-a aniversat revista „Destine Literare” de la Montreal, care tocmai ajunge la 

numărul jubiliar 50. Primul număr cred că apărea în 2007, dacă îmi amintesc bine, căci de la început public 

texte în ea, încântată să sporesc, cu tot ce-mi stă în putere, dialogul diasporei noastre de peste Atlantic cu țara. 

Revista montrealeză are un nou redactor-șef, pe doamna Dana Opriță din Carolina de Nord, SUA. Dânsa 

ULTI
MA
ORÃ

Cenaclul 
Destine Literare

30 martie 2020



tocmai s-a prezentat în această reuniune ca filolog cu o creație poetică, din care a lecturat chiar poezia de 

debut de la 15 ani. Promisiunea, că dorește să completeze cu noi rubrici această publicație literară a românilor 

din Lumea Nouă, sperăm să se împlinească, drept care așteptăm cu interes viitorul număr al revistei, unul de o 

importanță jubiliară. Succes și drum lung, doamnă redactor-șef Dana Opriță.

Mi-am amintit că în 29 iunie 2016, la Ambasada României din Ottawa, capitala Canadei, participasem ca unic 

oaspete sosit din țară, la aniversarea Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, care împlinea 15 ani, adică 

„trei lustri”, cum îi plăcea să spună fondatorului ei, Alex Cetățeanu. Aceiași inimoși români ai actualului Cenaclu 

„Destine Literare”, între care mi-i amintesc pe Cristina Balaj Mihai, moderatoarea manifestării de atunci, poeții 

Alex Cetățeanu, Melania Rusu Caragioiu, dar și Cezar Vasiliu, Ortansa Tudor sau universitarul Antoine Soare, 

între timp decedați, ne-au încântat la Ottawa prin entuziasmul românesc autentic trăit atât de departe de țară. 

Ei fuseseră susținuți la reuniunea aniversară din vara lui 2016 de doamna ambasador, ES Maria Ligor, o ființă 

sensibilă și modestă, care ne-a impresionat pe toți cei mai bine de 50 participanți la acel eveniment literar 

organizat impecabil. Un aport deosebit l-a adus atașata culturală a României în Canada – Aurelia Zmeu. 

De aceea mi-am dorit să nu lipsesc nici de la această reuniune, specială și ea din punct de vedere tehnic, 

prima dintr-o serie ce va continua bilunar. Salut acest proiect ca admirabil și demn de urmat pretutindeni. 

Trebuie spus că eu am avut la Sibiu ajutorul inginerului Victor Tocariu, foarte bun cunoscător al domeniului 

conexiunilor video și numai astfel am izbândit conectarea. Pe viitor sperăm cu toții să biruim tehnic, pentru că 

acum de-abia, iată, s-a făcut primul pas de folosire a aplicației ZOOM la o reuniune de cenaclu literar.

Invitată la cuvânt, am fost motivată să completez lista temelor programate de inițiatori cu un moment dedicat 

centenarului nașterii poetului Radu Stanca (5 martie 1920 Sebeș – 26 decembrie 1962 Cluj) , sărbătoare 

așezată în calendarul literaturii române exact în luna martie. Deci, sunt mulțumită că am punctat perfect un 

eveniment literar de valoare națională în compania unor scriitori români din lumea întreagă. Le-am lecturat, cât 

de expresiv a fost posibil, și poezia Doti, ca să subliniez ideea frumuseții unei iubiri absolute pentru muza 

poetului, superba actriță Dorina Ghibu, devenită soția sa. De la Cleveland, capitala statului Ohio din SUA, ne-a 

salutat poetul Mircea Ștefan, amintindu-și de primele volume de versuri publicate în țară, când s-a bucurat de 

încurajarea și prețuirea criticului literar Ion Negoițescu. Prietenul nostru Mircea Ștefan a apreciat că recolta sa 

lirică în anotimpul american a fost și este pe mai departe bogată (între altele, un volum a fost îngrijit și prefațat 

de noi), drept care a ales să citească versuri din poeziile lui recente. Directorul Cenaclului românesc „Mircea 

Eliade” din Denver, Colorado, Sebastian Doreanu, a dezvăluit proiectele de viitor apropiat ale asociației literare 

ce activează în comunitatea românească a orașului aflat la altitudinea de o milă de la Munții Stâncoși. Cea mai 

extinsă evocare a reuniunii de cenaclu din 30 martie a.c. i-a fost consacrată de către Adrian Grauenfels din 

Israel pictorului Victor Brauner. Editorul l-a prezentat pe cel mai mare pictor avangardist din România, 

lecturând un fragment din noua carte intitulată Pe urmele lui Victor Brauner și publicată de dânsul la Editura 

Saga din Tel Aviv în 2020. Acest titlu mi-a amintit de recenzia Veronicăi Pavel Lerner, tocmai citită de mine în 

revista “Vatra veche” de la Tg. Mureș. Alexandru Cetățeanu a completat expunerea despre Victor Brauner, 

arătându-ne cartea scriitorului Alexandru Mica despre fratele marelui pictor, renumit folclorist, victimă a 

sistemului comunist (a „petrecut” 7 ani în pușcării) intitulată - Harry Brauner – Între fascinația folclorului și 

teroarea destinului. 

Țin să felicit pe toți participanții la această reuniune de cenaclu cu adevărat internațională, singulară în felul 

ei, mai ales că am simțit pe rând emoția fiecăruia dintre ei. Iată o formă de luptă prin literatură contra izolării la 

care ne supune în prezent, fără să știm pentru cât timp, pandemia de coronavirus. Reușita evenimentului 

experimental inițiat de Alex Cetățeanu la Montreal în Canada ne încurajează pe mai departe. În fapt, și alte 

cenacluri și asociații culturale ar putea urma un asemenea exemplu. Este nevoie pretutindeni de inițiativă ca să 

ieșim din încercuirea dramatică în care ne aflăm acum. Dacă vom căuta cu tenacitate, desigur că vom afla 

ieșiri. Curaj în a le găsi și Doamne Dumnezeule, ajută pe toți românii, oriunde s-ar afla ei în lume ! 
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UN CENACLU ISTORIC 
(impresii din Canada)

În calitate de invitat am participat luni, 30 martie 2020, la un eveniment inedit, îndrăzneţ prin 
spargerea tiparelor - Primul Cenaclu Literar Internaţional ON LINE, organizat de Asociația Scriitorilor 
Români din America de Nord (ASRAN) și revista „Destine Literare” sub diriguirea fondatorului -
redactor şef Alexandru Cetăţeanu.

În condiţiile pandemiei Covid 19, când izolarea a fost impusă  ca măsură de urgenţă sanitară, 
activitatea la domiciliu a fost o soluţie benefică. S-au intensificat relaţionările informatice, exploatate 
în cele mai diverse domenii. Pe plan cultural nu întâlnisem nicăieri realizarea unui cenaclu literar 
ONLINE. M-a captat iniţiativa şi m-am bucurat că particip la această premieră, cenaclul în care „s-a 
scris istorie”, după expresia lui Al. Cetăţeanu – o întâlnire literară audio-video, cu participarea unor 
poeţi cunoscuţi din Canada, America, România, Israel. Atmosfera interesantă, activitate intensă, 
uneori pătimaşă chiar. Sunt convinsă că deficienţele tehnice se vor remedia. A fost prima şedinţă 
ONLINE.

Trebuie să îi mulţumim domnului Valentin Florin Luca, responsabilul cu partea tehnică, „omul de la 
butoane”, după expresia poetului George Filip.  Valentin Luca a avut şi bunăvoinţa de  a iniţia 
participanţii în problemele tehnice. Deoarece timpul alocat şedinţei a fost limitat la 3 sesiuni a câte 40 de 
minute fiecare, impunând anumite restricţii, următoarea întâlnire promite câştigarea unui spaţiu temporal mai 
amplu

  M-a impresionat deschiderea participanţilor către noile forme de comunicare în grup, dorinţa şi plăcerea de 
a dialoga, chiar dacă s-au mai înregistrat disfuncţionalităţi care se vor remedia odată cu dobândirea 
experienţei. Redau, pe scurt, o parte din Cenaclu la care am fost prezentă. 

Deschiderea a fost asigurată de dl Alexandru Cetăţeanu care a reliefat noutatea formei de desfăşurare a 
cenaclului, tribulaţiile sufleteşti până la găsirea şi aplicarea acestei forme moderne de comunicare, bucuria 
resimţită la realizarea şedinţei ONLINE.

Dna Melania  Rusu Caragioiu, Vicepreşedinta Asociaţiei ASRAN a vorbit despre perioada dificilă pe care  o 
traversăm,  amintind câteva metode utilizate în evitarea contaminării. S-a alăturat discuţiei dl. Prof. Dr Liviu 
Pendefunda care a propus modificări în spaţiul sanitar.

Dl. Cetăţeanu a propus apoi un moment de reculegere în memoria a celor doi scriitori dispăruţi de curând: Al  
Francisc, model de demnitate şi domnul Paul Goma; a ținut la vedere cărțile  Săptămâna Roșie – 28 iunie – 3 
iulie 1940  și „Versuri cu chirie” de Al Francisc. Semnatar al Cartei pentru drepturile omului, Paul Goma 
este considerat de poetul George Filip drept erou naţional prin lupta anticomunistă purtată. Poetul aminteşte că 
el însuşi este semnatar al listei lui Goma, alături de alţi membri ai familiei sale, drept pentru care a avut de 
suferit politic. Maestrul  Sergiu Cioiu aminteşte şi de respingerea lui Paul Goma de a face parte din Uniunea 
Scriitorilor, din cauza atitudinii anticomuniste. Alexandru Cetățeanu, ne-a amintit de un alt mare dispărut –  
profesorul de literatură franceză de la Univ. de Montreal – dr. Antoine Soare, nepotul generalului martir Petre 
Caramitru, căruia i-a publicat cartea de poezii din închisori –  „Oaspeții celulei mele”. Ne-a arătat și cartea 
profesorului Soare numită   D'Oreste à Horace – La tragédie morale de l'action , publicată postum prin grija 
prof. dr. Pierre Morel. 

Recitarea poemului „O  dinesciadă” al Maestrului Sergiu Cioiu  a fost întreruptă de expirarea timpului. A fost 
reluată în  a doua sesiune când Maestrul a ţinut să recite un poem de Cristina Firoiu, impresionat de 
frumuseţea versurilor „Vremelnicia e pentru toată lumea”. Recitarea în maniera specifică, dramatizantă, a fost 
o reală încântare. Tehnica recitativă, timbrul rezonant, sonorităţile intonative îl plasează pe maestrul Cioiu în 
galeria marilor voci româneşti, alături de George Vraca, George Calboreanu, Cozorici. Să tot asculţi. 

Prin WhatsApp s-a conectat Dana Opriță din Nord Carolina. Avea să revină mai târziu, depăşind deficienţele 
tehnice, pentru a aprecia noul număr al revistei „Destine Literare”, al cărei redactor șef este.

Din România, de la Sibiu, dna Anca Sârghie şi-a prezentat activitatea de scriitoare, susţinută şi de lucrarea 
monografică „Anca Sarghie în lumina creaţiei” pe care i-a dedicat-o Ada Stuparu. Reaminteşte că anul 
acesta se sărbătoreşte centenarul Radu Stanca şi citeşte o poezie din creaţia acestuia.

De la Timişoara, Veronica Balaj a apreciat această şedinţă unicat, exprimându-şi bucuria şi admiraţia, 
concluzionând cu versul lui Rilke „Poezia face ca tot binele să fie posibil”.

Gabriela POPESCU · L’Ile des Soeurs · Canada
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Pictură – Ulițele de odinioară, de Eugen Mircea
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