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Din Valleyfield, cu Steaua, 
Sorcova ºi Pluguºorul 

(Colinde de peste Ocean)

Alexandru CETÃÞEANU
Redactor ªef • Canada

„Steaua sus răsare, ca o taină mare…”! „…Iarna-i grea, omătul mare,/ Semne bune anul are…La anul şi la 

mulţi ani”! „Să trăiţi, să-mbătrâniți, ca merii, ca perii, în mijlocul verii…! „Primiţi cu „Steaua”, cu Plugușorul și 

cu… Sorcova, toate deodată? Dar cu… Destine Literare și Contact Internațional (revistă înfrățită cu D.L.)? 

Trebuie să mă primiţi, să-mi primiţi urările, să vă meargă bine tot anul 2022; aşa să ne ajute Dumnezeu! În 

copilărie, am fost colindător de succes – împreună cu prietenii din Amărăşti (de Drăgăşani), învăţam colindele 

de la cei bătrâni, făceam repetiţii serioase şi oamenii ne primeau cu drag (şi cu poame) pe la casele lor; erau 

convinşi că noi, copilaşii comunei, le aduceam noroc. Mersul cu Pluguşorul era cel mai complicat, necesitând şi 

antrenamente de pocnit cu biciul, făcut dintr-o împletitură de sfoară de cânepă, la cap cu o pleasnă, care se 

tocea de atâta plesnit şi trebuia schimbată des. Răsucirea rapidă a biciului deasupra capului, lateral la dreapta 

sau la stanga (dreptaci sau stângaci) şi întoarcerea bruscă a sensului producea pocnitura! Aceia dintre noi care 

pocneau mai tare erau cei mai apreciaţi „plugari”! Amintiri, amintiri…. Oare se mai păstrează tradiţiile 

perpetuate de sute de ani la sate , acolo unde „s-a născut veşnicia” (Blaga)? „Și-ntr-o toamnă când 

crăpa/Coaja de pe nucă/M-a cuprind de-odată-aşa/Dor nebun de ducă!...” (Vasile Militaru – Povestea mea). 

Acum, respir în Canada, dar cu sufletul sunt tot prin locurile mele natale şi în „România pitorească” (Alexandru 

Vlahuță). 

Revista Destine Literare este cea mai bună dovadă, ca noi, o mare parte a românilor rătăciţi prin lumea 

largă, chiar dacă trăim în medii în care trebuia să ne integrăm (nu toţi, depinde de gradul de compatibilitate al 

fiecăruia!) şi care ne-au schimbat mult mentalităţile, nu am uitat limba română (o mai greșim câteodată...) şi 

iubim ţara noastră de origine. Crăciun fericit şi An Nou la fel! Să fie mai bine/ Pentru orişicine/În anul ce vine! Să 

fim optimişti – un an atât de special, cu trei cifre doi, nu poate fi decât un an bun pentru toată Planeta. În cultura 

chineză, numărul 2, cel mai mic număr par, aduce armonie şi noroc. Aşa să fie, să gândim pozitiv, iar virusul 

nenorocit zis Corona 2019, să ne lase în pace şi să revenim la normal. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

De urat aş mai ura,/ Dar poate voi supăra… Mai bine să trec puţin „în revistă”, cum se obişnuieşte la sfârşit de 

an, bilanțul Asociaţiei Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN – www.destine-literare.com) în „epoca” 

influenţată de Covid 2019 (despre care s-a aflat abia în martie 2020 şi care şi-a făcut fraţi şi surori, variante – 

Delta, Omicron, Alpha, Beta, Gamma etc). Aşa cum veţi putea observa, revista Destine Literare şi-a urmat 

cursul, poate şi cu mai multă vigoare, mulţumită distinşilor noştri colaboratori şi redactorilor şefi – Dr. Dana 

Oprită (pentru SUA) şi acad. prof. univ. Dr. Liviu Pendefunda (pentru România), precum si talentatului 

tehnoredactor Valentin Luca. Le mulţumim din suflet! 

Cenaclu Destine Literare, derivat din revistă, în realitate – o întâlnire literară internaţională, a realizat un 

record mondial absolut (vă rog să mă anunţaţi dacă nu am dreptate) ca timp dedicat literaturii şi culturii, 

petrecut pe ZOOM – am ţinut treizeci şi una de întâlniri, de cel puţin 6 (şase!) ore fiecare! Numai numele câtorva 

personalităţi care ne-au făcut onoarea să participe la Cenaclu şi se va înţelege de ce avem motive de mândrie: 

Diva Virginia Zeani (eroină naţională!), renumitul acad. Ioan Aurel Pop (Președintele Academiei Române), 

prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie (sufletul Cenaclului!), prof. dr. Ronald MACKAY, prof. universitar dr. Pierre Morell, 

acad. Prof. dr. Liviu Pendefunda, prof. univ. Dr. Florentin Smarandache (geniu al Planetei!), fostul ofiţer FBI şi 

scriitor Wayne A. Barnes (prieten şi colaborator de aproape cu regretatul general Ion Mihai Pacepa), scriitorul 

prof. dr. Nick Dima, scriitorul prof. Univ. Dr. Ion Haineș, maestrul Sergiu Cioiu… iată, de exemplu, una din 

Invitaţiile la Cenaclu:
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Nu am fost singuri cu cenaclul nostru – la 

Denver/ Colorado, la „o milă altitudine”, un 

grup de români patrioți au ținut pe ZOOM, 

minunatul cenaclu Mircea Eliade și ne-am 

înfrățit – am înfrățit cele două acțiuni 

culturale (coordonatori -Simona Sîrghie și 

Sebastian Doreanu – profesor de istorie!). 

Iată o invitație recentă la Cenaclu: 

Suntem mândri de fraţii noştri de la 

Denver! Dacă în anul 2022, cineva va dori 

să participe la această excepţională 

întâlnire culturală, va putea să contacteze 

organizatorii (vedeţi Invitația) . Pentru 

participare la cenaclul Destine Literare

vă rugăm să scrieţi secretarei Cenaclului 

–  C a r m e n  C a m e l i a  S t ă n e s c u  – 

carmenstanescu2020dl@gmail.com sau 

s u b s e m n a t u l u i  l a 

destineliterare2@gmail.com.

O altă activitate desfăşurată pe Zoom în 

anul 2021, de care putem fi mândri, este şi 

i n i ţ i e r e a  P r o c e s e l o r  l i t e r a r e  a l e 

comunismului, din cadrul „Tribunalului 

Literar din Quebec”. Despre această 

acţiune originală şi unică pe Zoom (şi poate 

pe Planetă) se pot afla mai multe, citind mai 

jos interviul pe care l-am dat domnului 

George Motroc. Următorul „judecat” în anul 

2022, va fi poetul dr. Vasile Voiculescu, 

după care îl vom „judeca” pe Zaharia 

Stancu. Ideea ne-a venit la cenaclul Destine 

Literare, dar nu am amestecat acţiunile. 

Pentru marele poet Vasile Voiculescu avem 

apărători, dar nu avem acuzatori. Există 

cineva amator, să reprezinte autorităţile 

comuniste care l-au băgat la închisoare pe 

Poet? Amintesc vorbele atribuite lui 

Voltaire, care ne sunt „lege”, principiu de 

bază în „Tribunalul literar”:

Je ne suis pas d'accord avec ce que 

vous dites, mais je me battrai jusqu'à la 

mort pour que vous ayez le droit de le 

dire.

Vrem să aflăm adevărul, să transmitem 

mesaje corecte de cinste şi demnitate (cam 

în deficiență în România actuală), care 

supără pe unii. Marea majoritate a 

oamenilor de cultură români care au 

participat la proces (sau numai au auzit de 

el) au înțeles acțiunea noastră şi ne-au 

„aplaudat”. Am primit şi două email-uri de la 
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adrese diferite (dar după „stil”, aceeași persoană), cu 

insulte „ca la ușa cortului” la adresa mea (ca iniţiator şi 

„judecător”), a distinsei profesoare Virginia Paraschiv – 

„procuror” de caz (Mihail Sadoveanu) şi a consilierului 

juridic, distinsul medic chirurg şi scriitor Mihai Ganea. 

După tupeu şi vocabular poate fi un fost activist de partid 

sau odraslă de activist – „…o figură anodină/ de birjar cu 

mandolină”! Evident, nu ne putem coborî atâta încât să 

băgăm în seamă dușmanii lui Voltaire şi insultele celor 

care nu iubesc pe cei care caută să afle adevărul despre 

bolșevism. Atașăm mai jos sigla Tribunalului, 

concepută de Vali Luca, grefierul şi directorul tehnic al 

activităților noastre pe ZOOM:

Încă odată, LA MULȚI ANI! 

Anul 2022 să aducă numai 

b u c u r i i  r o m â n i l o r  d e 

pretutindeni! Așa să ne ajute 

Dumnezeu!
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Fiecare început ne așteptăm să fie aducător de frumos, bucurii, liniște, de voie 

bună, bogăție, prieteni adevărați, de întâmplări de neuitat, speranțe și vise împlinite, 

pace în lume, sănătate (că-i mai bună decât toate) și, de fapt, de schimbări, 

întotdeauna în bine, întru împlinirea vieții noastre pământești.

Fiecare început, mai ales când el este legat de un Nou An. Iată, ce va să vină.

Virusul care, de doi ani, ne-a modificat traiul, modul de a gândi, care a zdruncinat 

încrederea în aproape tot, în aproape orice ne făcuse până atunci să ne simțim 

confortabil în trup, având toate căile deschise spre evoluția spirituală pe care ar 

trebui cu toții să ne-o dorim, virusul acesta care marchează un punct final al unui fel 

de a fi, de a înțelege și reacționa cu lumea, cu Universul, el a ajuns să fie punctul fix 

în jurul căruia gravităm, căutând, culmea, stabilitate.

Cum este cert că, de acum, va fi parte din viața noastră și trebuie să îl acceptăm, e 

necesar să căutăm cele mai bune căi nu doar de a-l învinge, supraviețuindu-i, ci să 

ne păstrăm liniștea și pacea interioare, dar, mai presus de orice, să nu ne pierdem 

încrederea în Dumnezeu, alături de cel mai prețios dar cu care ne-am născut: 

libertatea.

Așadar, acestea sunt dorința și urările mele pentru mine și pentru întreaga 

omenire: ca 2022 să fie un an al schimbărilor necesare, întru binele și pacea celei de 

a treia planete de la Soare, din cele opt ale Sistemului Solar cunoscut de noi, 

pământenii, al galaxiei Calea Lactee, din Universul cunoscut de Dumnezeu.

La mulți, mulți ani binecuvântați, vă dorește din NC, SUA, redactorul-șef al 

„Destinelor Literare”,

Dana Opriţă

2022, să ne fie un an pus sub semnul
împlinirilor şi al încrederii în

Dumnezeu

Redactor ªef 
Dana OPRIÞÃ

2
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Durere și bucurie, acestea sunt sentimentele mele care mă încearcă mereu 

privind destinele literare și identitare culturii și limbii române, la începutul unui Nou 

An. Sunt fericit să fiu redactor șef al acestei minunate reviste – o punte între nații și 

culturi ale umanității. Dar mă îngrijorează viitorul.

Lipsa școlilor în limba română duce deja la asimilarea românilor și respectiv a 

aromânilor din Ucraina, Serbia, Macedonia și Grecia, cum ar fi putut să se întâmple 

și în Basarabia. Ce se va întâmpla, oare, cu următoarele generații ale celor patru-

cinci milioane de români răspândiți pe toate continentele? Singurele refugii ale 

românismului sunt încă bisericile diverselor confesiuni ale creștinismului (ortodocși, 

catolici, protestanți etc.) și asociațiile culturale printre care și ASRAN. E mult? E 

puțin?

Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm vie flacăra entității și limbii române în diaspora 

(din păcate chiar mai vie decât acasă, unde până și Eminescu este considerat 

perimat!)! Nu pot uita poemul scris acum un secol de Constantin Belimace: 

Părinteasca dimândare/ Nă sprigiură cu foc mare, / Fraț di mumă şi di-un tată, / Noi, 

Armâni di eta toată.// Di sum plocili di murminţî/ Strigă-a noşţî buni părinţî:/ “Blăstem 

mari s-aibă-n casă/ Cari di limba-a lui si-alasă.// Care-şi lasă limba lui/ S-lu-ardă pira 

focului, / Si s-dirină viu pri loc, / Si-lli si frigă limba-n foc.// El în vatra-lli părintească/ 

Fumeallia s-nu-şi hărisească;/ Di fumelli curuni s-nu başe, / Nat în leagăn si nu-

nfaşe.// Care fudze de-a lui mumă/ Şi di părinteasca-l'i numă, / Fugă-lli doara 

Domnului/ Şi dulţeamea somnului! Cred că dialectul e lesne de înțeles.

Poemul rămâne un îndemn solemn pe care noi, redacția și colaboratorii revistei, îl 

vom urma în anul care vine și în cei care urmează, indiferent de vicistitudinile 

molimei care ne bântuie trupurile, și va fi precum un act de credință al sufletelor 

noastre față de spiritul limbii strămoșești.

La Mulți ani! vă dorește redactorul-șef pentru România al „Destinelor Literare”, 

Acad. Liviu Pendefunda,

H. D. LittD
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Liviu PENDEFUNDA

Redactor ªef • România

,



A huge Poem

The light of a magnificent poem descends like the Holy Spirit into the hearts of readers. The continuation of 
the saga of the angel Devdoot, the huge bird with a heart pierced by an arrow, fallen on an island and 
becoming the wise narrator of the birdkind, is presented taking the relay by Avdhut, ready to carry his 
philosophical message under the guidance of Sudhakar Gaidhani, like Dante. “Some Avadhut amongst 
you, / Need to scale the mountain / And pick-up a pinch of ash / Entering the rose-tinted altar / Of the 
raging fire / And join back our convoy”. The mysteries, which we perceive, unfold through the approach of 
three planes: the first is an initiatory spiritual plan – simple and requires a basis achieved by going through 
the other stages of reading, the second is represented by the philosophical conceptual plan of poetry – for 
which a temporal library is enough and the third, the easiest to interpret but also the most elaborate, the 
symbolic spatial plan of reality. Reality, imagination, illusion, truth, evil and good, are not just words, but the 
key to our living on this earth. These words will always be the subject of comments, of anthropological 
debates, of contradictory opinions from which the hermeneutic meaning, the alchemical gold of wisdom, 
will be chosen. It is the author's exhortation to this Enoch, or Jason in search of the golden wool: as we 
walk tirelessly / towards the seventh heaven / and even beyond / Be the disciple of / the guru buried inside 
/ your own being. Without changing the prosody and inner rhythm of the lyrical discourse, the author 
ventures into himself as a traveling soul in a new mythological fragment, substituting himself for the main 
character, as in canto uno of the wonderful poem Devdoot the angel, a Phoenix raised almost Christ, the 
zoomorphic human angel of the ancient Egyptian mysteries, leaving the Elysian plains, following the path 
of the sun in the intermediate areas where souls await their reincarnation.

That is why it would be premature to follow the path of allegory from phenomenon to concept and image, 
an inseparable whole as opposed to a symbol whose path from phenomenon to image passes through 
idea, an idea difficult to understand even by the most subtle hermeneutics. And yet the poet often seeks 
the particular in his life to circumscribe it to the universal, the allegory taking human life as the emblem of 
the macrocosm and defining thematic art. The true nature of poetry, however, is that which reflects the 
struggles of the soul without relating them to the cosmic, the poet being unconscious of the mnemonic 
matrix imbued with divine information. He later became aware that alone couldn't conceive, elaborate and 
transfer his lyrics to paper. The symbol is part of the wonderful art generated in man by the universe as a 
revelation of the mystery.

To write about the poem that is characterized as a river: sowed and born in the womb /… of the lyrical 
stream of life… means to transcribe each verse or idea. Here is a thought that awakens the reader's spirit: 
Watching the divine carnival / unleashed by the fond affection / of a global Parent / rivers of my eyes flood 
with / sobbing waves of mirth / Canopy of my eyelashes / starts dripping with / musical scores / celebrating 
the rain dance. The poet knows, he feels other worlds, other places in which he and those able to follow 
him can enjoy life, love. First of all, in his creation, everything looks like an image. Imagination is therefore 
linked to the sense of sight. It is not an image seen directly but one seen indirectly, as we see in dreams, a 
kind of image of memory, an inner image, not one of exteriority. That is why it can be very close to illusion. 
Our body dissolves / into an illusion of a divine rainbow / as the mind revolves / around the dancing pivot / 
of a sublime trance. But imagination is a faculty of our brain that is closest to intelligence, to creativity.

The Logos is not conscious but only translated into art, into poetry. This light is the stone of the wise, 
Catholic and huge, invisible even before the eyes. To understand you must open the eyes of the mind and 
the soul well and recognize everything with that inner light that God has lit from the beginning in nature and 
in our hearts, and the specific sense of the birds defines this perception: Your ears will be tempted to / 
savor the bewitching music / spewing from the endless nothingness, / then you need to become one / with 
your inner soul and / entrance yourself into / the temple of a fathomless hush / like a meditating 
Buddha…../ And in case if you attain / this sublime state successfully, / then even God will beseech you / to 
grant Him your tutelage / and master the secret of / attaining the ultimate nirvana!

The revelation of the poet and his creation constitutes, without a doubt, an extraordinary corollary of his 
mission: Let the jingle of the poetry continue unabated / Let the words whisper into the hearts of the words / 
as the connoisseurs weigh these priceless treasures / employing their own measures / A poetry is a 
distilled essence of all things beautiful, the crowning glory among rest of the arts; it is but a musical 
intercourse among the beating hearts / akin to that between the sun and the golden dance of its rays. So, if 
we are to accept that the world we live in is written by the hand of divinity, we do it not to institute 
cosmological metaphor but only as a hermeneutical requirement. Metaphors and descriptions of a divine 
beauty such as: Layers of a mind. petal by petal, / It surely fills your heart / with a matchless treasure of joy! 
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or Behold the pristine glory of a crystal-clear pond, / Wearing a golden tint on its blue-eyed visage, / 
Decked with flocks of swans around its bank /… Merrily sporting the new born glory of white flowers or 
Tender branches laden with a moon-lit fragrance, we delight in the whole content of the poem.

Over time, many have identified the symbol with allegory, the universal symbol being born of scriptural 
allegory, the only one that can certify its becoming, as Umberto Eco said. Indeed, the soul normally has a 
religious function, and the noblest task of education would be to become aware of the archetype of the 
divine image which comprises the correspondences of all things formulated by dogma. We conclude that in 
us, in fact, there is everything that can entitle the soul to rise in the destined eye to see the light. And we 
must recognize that many are unable to make a connection between divine images and their own souls. 
Sudhakar Gaidhani lyrically realizes a transcendental metamorphosis and captures its essence: Hence, 
dear horizon trotting Fakir, / as you reach the border of space / surrender your molecular form / and bless 
yourself, by dissolving / yourself into an utter nothingness / within a total vacuum, / then only you may hear 
/ the divinely eternal notes / like heavenly voice of a prophet.

The verses full of Christian love go towards a spiritual communion with the universal poetry of the great 
poets, prophets of the lyrical universe that defines humanity. I am so happy to be in this elite with the great 
poet Sudhakar Gaidhani, my big brother in this cosmic brotherhood. Here is a fragment of unparalleled 
beauty: Immersed in a soundless din / Sea-shells buried into bosom of the water / Cherishing the birth-
pangs, / Would start chirping at your sight../ Then your maternal heart / Would start melting into / A rainbow 
tinted milk / Like newly bloomed / Breasts of mother earth. In front of the Holy Virgin, the poet bows his 
soul: Lo behold… / the divine maiden who / hatches egg of the entire universe / unfurling her plume / 
decked with fountains / of colorful rays / whom we call as sublimely beautiful / Holy Dawn, blushing like an 
aspiring bride, and I shuddered at the greatness of this poem, fearing that I should, recommending it for 
reading, quote the entire masterpiece.

Existential questions and answers punctuate the lyrical discourse: The darkness can see us / but we 
cannot see her though / Darkness is eternal / unlike the light../ which often fades and brightens, or Is the 
creator mulling over / the birth of a new universe?. Spirit-suggested prophecies such as In the future even 
the man will turn into a machine / and with their uncontrolled rule, / the machines / would wipe the human 
race from / the face of the earth „through which without hurting God, the traveler suggests a globalization of 
wisdom. The initiating act is perfectly surprised: A guru and his follower / Are but two faces of the same 
coin, and the result of the philosophical approach is fully expressed: Filling up the cups of wisdom / decked 
by a new born naivete, / as the senses are thrilled by the shivers / of a novel enlightenment. The 
characterization of man and the dialogue between the fakir bird and the Creator God regarding the deeds 
of men and their vices in relation to Creation is also essential in this part. The discourse slides, as 
expected, towards human sociology and psychology: As for the divine Creator, He has bound the entire 
human race / in a single thread of religion of hearts / and hence all the joys and sorrows / need to be 
equitably shared / across the human race.

This means that art, from a mystical point of view, is the ability to put our objective senses in the service of 
our inner Master. This presupposes that an artist worthy of the name is the one who expresses in the 
material world the spiritual beauty that he feels in his depths. Poetry must allow us to understand the 
difference between an inspired work and one that is not. The words we perceive in reading the text convey 
very subtle vibrations and cause a total resonance between our inner soul and the universal Soul from 
which it comes and with which it is in permanent contact. In this sense, art is one of the most effective 
means to help man become aware of the harmonious connection that unites him with God. A seasoned 
poet can unearth / a wealth of rich essence even from / an ocean of the seemingly mundane images / 
rather than generating a nauseating din / of worthless sounds. The feelings that create anxiety in the poet's 
soul determine a state almost difficult to describe but transmissible, the Word, the divine, becoming a 
criterion for the perception of language in his creative mind. Man's desire to experience the absolute is the 
highest search, the supreme anxiety. Sudhokar Gaidhani's verses, springing from the desire to find out and 
to sit in the sea of   peace, in deep peace, also lean on it. A universal truth tells us that experience is the 
child of knowledge. It can manifest itself in the material plane for improvement and in the immaterial one in 
order to reach the absolute. The structure of the heavens, of the bells, imagined by Dante, the tireless 
traveler in eternal motion, represents the sum of our consciences. While the whole body is relaxing, the 
mind concentrates, analyzing the contemplation of the worlds interfering in the subconscious, and 
meditates by creating and recreating the Word. Therefore I conclude with these words: Dear son of the 
earth, / these are real testing times for you / be patient and let this pass / even the time will fondly caress 
your wisdom / in due course.
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În urmă cu ceva timp, publicam articolul „Obiectiv – subiectiv, relaţie duală în cadrul înţelegerii sau formă 
speculativă de ameţit omenirea?!”, o mai veche frământare ce nu mi-a dat şi încă nu-mi dă pace. Nu mă lasă să 
vegetez sau, altfel spus, să trec şi eu cu capul între umeri prin lume şi, evident, să-mi meargă bine, asemenea 
celor care o fac. Motivul? În primul rând, obsesia conform căreia ceva (idei false – premisele irelevante, 
superstiţii, prejudecaţi, speculaţii, teorii, tot felul de „învăţături” de la „deştepţii” prezentului sau de la cei de 
când lumea, sfătuitori de profesie, la care musai trebuie adăugaţi specialiştii în manipulare), mi-au întunecat 
mai întâi mintea, înţelegerea şi, evident, capacitatea de a povesti şi a mă lăsa povestit, pentru că acolo, în 
poveste, stăruie să încolţească sâmburele de adevăr. În al doilea rând, motivul are caracter contextual, chiar 
dacă îşi trage seva din stereotipia cu care văd descris (redescris), un fenomen despre cum „se întâmplă” (dacă 
se întâmplă?!) ceva. Trebuie să vă reamintesc că: „Lumea este tot ce se întâmplă. Lumea este totalitatea 
faptelor, nu a lucrurilor” – Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Josef Johann Wittgenstein). Cu alte cuvinte, 
lumea este tot ce facem, astfel încât materializarea sa, a facerii, să rămână semn, imanenţă pe pânzele 
vremurilor. Asta, dacă vrem să fim!

Citesc şi, sincer, mai că îmi dau lacrimile când văd că în exprimarea multora, a noastră, în general (ca să fiu 
delicat!), încă mai stăruie limba de lemn specifică şedinţelor de partid de dinainte de '89. Blestemaţi dacă am fi 
fost şi tot am fi sărit din tiparele vremurilor de atunci, după atâta amar de ani! Dar fără carte nu se poate! Am şi 
spus-o, am şi scris pe tema asta, însă nimeni nu aude, nimeni nu vede. Norocul nostru (zicem şi ne mai şi 
credem deştepţii lumii!), cu Internetul! Tastez ceva şi „informaţia” îmi este pusă pe tavă. Apoi, doar două funcţii 
ale calculatorului „copy” şi „paste”, la prima vedere, m-au şi făcut genial”. Machea?! Fals! Cum nu se poate mai 
fals, dar se poartă! Nu neg utilitatea acestor mari invenţii contemporane (calculatorul, Internetul, Sistemele 
ultrarapide de comunicare etc.), însă, fără erudiţie, fără autoreflecţie, fără filologie, fără a întoarce cuvântul, în 
lumea cuvintelor, pe toate părţile, tot la un fel de a bate câmpii rămânem! Adevărul e că, în lumea lui neica 
nimeni, lume productivă şi consumabilă de nimicuri, nimicuri suntem. Ce semeni aia răsare, zice un proverb 
românesc, iar de aici spusa cu: „nimic nu pui, nimic răsare”, ni se potriveşte mănuşă, chiar dacă, paradoxal, 
povestea cu nimicul are structură şi poate fi formulată filosofic, însă pentru o chestiune dintr-asta îţi trebuie 
minte, nu glumă! 

Cum nu mi-am propus o lecţie de morală şi pentru că mi-am amintit şi cuvintele Ecleziastului „visurile vin din 
multe griji, iar glasul celui nebun din mulţimea de vorbe” (Biblia, Bucureşti, 2002, Eccleziastul, cap. 5, versetul 
2) mă întorc la oile mele şi mă întreb, repet, contextual, cu ocazia omagierii scriitorului Marin Sorescu, 80 de ani 
de la naştere, e bine, e normal, pentru noi, ca oameni, ca popor, să apară scris sau rostit, pe ici, pe colo: 
„…marele scriitor s-a născut la… a scris, a publicat în… bla, bla…?” Adică, mai pe înţelesul tuturor, să apară 
scris sau rostit ce se găseşte publicat în cele două, trei pagini de internet? Dacă îi facem lui, scriitorului, un 
deserviciu, tot proverbul românului ne limpezeşte la cap: „dacă tăceai, filosof rămâneai!”. Pe aia cu datul în 
petec, nu are rost să v-o mai reamintesc! „Adevărul e” – o să sară unii – „că nici nu şti cum să o mai dai! Dacă nu 
zici nimic, de ce nu zici?! Dacă zici, de ce zici?” Din nou, fals! Şi iar vin şi mă întreb: e normal ca un astfel de 
moment să se reducă la câteva manifestări culturale nesemnificative, unele chiar mediocre? Sau e moral să fie 
trecut neobservat momentul?

În urmă cu câţiva ani, în cadrul evenimentului de omagiere a poetului, organizat de către Primăria şi Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu ocazia „Zilelor Marin Sorescu”, Academicianul Eugen Simion îşi propunea 
reflexiv: „trebuie să stabilim şi lui Sorescu un loc în literatură, românească şi nu numai”. Nu cred că v-a trecut 
prin cap ideea conform căreia distinsul Academician i-ar cunoaşte şi nu prea opera lui Marin Sorescu şi, de aici, 
ezitarea. Nu! Spusa lui Eugen Simion avea atunci, cel puţin alte două conotaţii, altele decât cele interpretabile 
simplist sau la prima vedere. Prima: îl vedea pe Sorescu, ca gen literar, oriunde în literatura română (chiar şi 
universală), şi a doua: îndemna oamenii de cultură, criticii şi istoricii literari, la studiu, la re-interpretarea operei 

Nicolae BÃLAªA

Despre omul-spirit-înstrăinat

sau

Marin SORESCU 

ºi gândirea Samkhya



11

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

– …Dacă are urechile pâlnie şi e deschis la cap, altfel tot înfundat rămâne! – am glumit eu. Mă pui în 
încurcătură! Cu toate astea, nu! Nu cred! Iona nu moare ca să plătească nici măcar un gram din cunoaşterea ce 
i-a fost dată! Personajul lui Sorescu vrea lumina absolută şi recurge la sacrificiul suprem. Suprimarea! Or, fapta 
aceasta, în creştinism, e căderea în păcat! Finalul piesei îl găsesc, mai degrabă, în cultura Samkhya, din 
gândirea indiană. Cam cu şapte sute de ani înainte de Hristos!

– Mda! Nu ştiam! Omul cât trăieşte învaţă! La fel şi eu!” (Acvariul cu fâţe, Nicolae Bălaşa, 2010, pp. 292–294).
Că avem sau nu dreptate, rămâne de văzut! Deocamdată, nimeni nimic! Nu e de înjurat, de huiduit, 

„deştepţii-puieţi ai neamului”, „cărturari cu ştaif”, tac mâlc! Chiar şi instituţiile culturale române! Ce atâta 
zbatere?! Putem trăi (vai de mama lui de trai!) şi fără Sorescu, şi fără Eminescu şi fără... Altfel spus, putem trăi 
şi fără identitate, fără a şti cine suntem, putem trăi şi fără suflete, că tot suntem, (la nivel global), gloabe de pus 
în jug.

Mă rog, ca nu cumva să trezesc din nesimţire pe careva din mârţogarii prezentului, revenim şi pentru a da 
greutate afirmaţiilor făcute în romanul Acvariul cu fâţe, sugerăm câteva indicii ce duc spre filosofia indiană 
(cultura „Samkhya”, fiindu-i inclusă): 

1. reîncarnarea sugerată de Sorescu în expresia „Doamne, mai naşte-mă o dată!” este una dintre ideile care 
nu au nimic în comun cu învăţăturile creştine, mai ales că Sorescu se adresează, prin vocea personajului Iona, 
unui Dumnezeu mort (Nietzsche), incapabil de un „exemplu”; 

2. expresia „Eu cred că există în viaţa lumii o clipă când toţi oamenii se gândesc la mama lor. Chiar şi morţii. 
Fiica la mamă, mama la mamă, bunica la mamă… până se ajunge la o singura mamă, una imensă…” face 
trimitere către India, însă cu precădere către miturile acestei imense şi vechi civilizaţii. 

Ca premisă pentru adevăr şi binele nostru, al tuturor, uneori încurcaţi în iţele nevăzute, trebuie să spun că 
Marin Sorescu a cunoscut-o, aici, în România, pe indianca Amita Bhose, fostă doctorandă a Doamnei Zoe 
Dumitrescu Buşulenga. Presupunem că discuţiile cu Domnia Sa, cu Amita Bhose, despre şcoala „Samkhya”, 
şcoală ce admite, chiar conceptualizează sinuciderea ca formă supremă de cunoaştere, l-au îndemnat pe 
Sorescu la scrierea acelui final din Iona, final ce nu stă sub cupola Creştinismului. 

lui Marin Sorescu, spre re-aşezarea sa în Marele Panteon Cultural. Re-aşezarea lui Sorescu şi a altora 
asemenea lui înseamnă aşezarea noastră, ca popor, în lume. 

De atunci şi până acum, pentru a fi drepţi cu noi şi lumea ce ne stă alături, au apărut lucrări foarte importante 
în creionarea operei şi personalităţii lui Marin Sorescu. Este demn să amintim: Marin Sorescu în scrisori (I), G. 
Sorescu şi Emil Istocescu, Ed. Autograf (fratele scriitorului a publicat 24-25 de volume postume, însă 
enumerarea lor ar da apă la moară celor ce, la orice colţ de stradă, doar clevetesc şi te circumscriu 
narcisismului sau egocentrismului, că mai mult de atât nici nu pot şi nici că ştiu), 2009, Sorescu, Caiet îngrijit de 
Constantin Barbu, Ed. Contrafort, Organizaţia Ziariştilor Independenţi, 2009, Marin Sorescu în Documente şi 
Scrisori inedite, ediţie îngrijită şi prefaţă de George Sorescu, Scrisul Românesc, 2010, Marin Sorescu – Ironica 
Regie la un Spectacol Existenţial, Fănuş Băileşteanu, Ed. Autograf, 2008, Marin Sorescu, La lilieci, Ed. Art, 
2010, ediţie îngrijită şi prefaţată de Sorina Sorescu, Marin Sorescu, Romanul Călătoriilor, jurnal inedit III, 
Editura Scrisul Românesc, 2008, ediţie apărută cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Craiova, şi La Lilieci – 
6 cărţi în căutarea lui Marin Sorescu, Marian Barbu, Ed. Sitech, 2010, lucrare despre care am scris omagiindu-l 
pe autor la momentul lansării ei.

Pe lângă cei enumeraţi, am putea adăuga şi un punct al nostru de vedere, pus în paginile romanului Acvariul 
cu fâţe, Ed. NEWEST, Târgu Jiu, 2010, 309 p.:

„…Toţi spun că e demenţial jucată de Ilie Gheorghe! Hai, vino! Te rog eu, vino! Singură, nu se cade să mă duc! 
Şi vreau să o văd! Hai, vii? Te aşteaptă şi te sărută dulce, dulce, puiul tău mic!” – erau ultimele cuvinte dintr-o 
scrisoare scrisă, probabil, într-o pauză dintre ore. […]”

„– Ţi-a plăcut? Cum ţi s-a părut? – m-a întrebat Elena la sfârşitul spectacolului.
– Totul, un fel de încrâncenare a omului cu lumea şi cu el însuşi! Pentru cunoaştere şi nimic mai mult! Iar de 

aici, drama!
– Am citit şi eu câteva comentarii din diverse reviste. Unele sunt selectate şi aici, în caietul-program… 

Majoritatea încep cu: Piesa Iona de Marin Sorescu, piesă de inspiraţie biblică… La fel ca în manualul de liceu!
– Aiurea! Piesa este o capodoperă. Ca să o înţelegi, îţi trebuie mai mult decât un gram de minte! Iona, ce-i 

drept, este personajul biblic, înghiţit de un chit, adică de o balenă. Dar, după aceea… ca să iasă la lumină, din 
hăul în care a căzut, parcurge un drum, ori tocmai el, drumul, este un fel de mers în genunchi, de acolo, spre 
Dumnezeu. Strigătul lui spre lume şi spre el e semnul fiecărui pas. Din păcate, pe poteca asta, de ape, din care 
a ţâşnit, cândva, viaţa, te mai poţi odihni doar pe o bancă pusă în mijlocul oceanului… Dacă ai construit-o la 
timp! Cunoaştere şi sacrificiu!

– Dar finalul? – m-a întrebat ea vizibil marcată.
– Finalul?! Aşa cum e şi scrisă şi jucată, nu are nimic în comun cu ideile creştine! Dacă asta vrei să întrebi!
– Dar cu spusa lui Schopenhauer? Ştii din Lumea ca voinţă şi reprezentare? Plătim cu moartea pentru tot 

ceea ce primim… Iar omul, în general, primeşte. Toată viaţa primeşte cunoaştere!
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Reluând (doar cu dorinţa de a-l reactualiza pe marele poet), reamintim faptul că Iona este personaj biblic, 

însă povestea lui nu are nimic în comun cu povestea din Sfânta Scriptură. Poate doar acel amănunt, totuşi, 
suficient de semnificativ! Iona din Biblie fuge din faţa Cuvântului, iar de aici, din neascultare, drama sa!

Din punctul nostru de vedere, Iona lui Sorescu, acest fir roşu ce traversează omenirea, de la Geneză şi până 
în clipa ce tocmai ne-a scăpat printre degete, este mai degrabă Fiinţa lui Parmenide, („Fiinţa este şi nu poate să 
nu fie!”) sau omul aruncat-în-lume al lui Heidegger. Odată „venit” în lumea pământească, Iona spirit-încarnat 
este înghiţit de o balenă care, la rându-i, este înghiţită de o altă balenă, şi aşa mai departe... Adică Iona este 
înghiţit de necunoaştere! (Karl Popper, inspirat, probabil, de „Lumea ideilor şi formelor pure” şi de re-învăţarea 
prin re-amintire a lui Platon, are o teorie asemănătoare. În ea primează afirmaţia conform căreia contingentul 
întunecă, ne îndepărtează de esenţă, de „adevărurile posibile existente în lumile posibile”- Hegel, şi, evident, 
ne îndepărtează de „Centru”, de „Principiu” (trebuie să existe un Principiu ce stă la baza a tot, ne spune Thales 
din Milet, cu peste 2500 de ani în urmă,), de acel „Unu” mărturisit de Moise, de Adevărul Suprem). 

Revenind, credem că, în dialogul său cu sine, cu Dumnezeu şi lumea, Marin Sorescu, în Iona, re-scrie 
Geneza, re-face drumul său spre adevărata sa esenţă, spre Adevărul-Mamă, sigurul scop cu sens al omului-
spirit-înstrăinat. Desigur, acest drum este cu trudă, iar „scoaterea la lumină”, altfel spus, întoarcerea în 
Adevărul absolut, e cu jertfă de sine. Doar plasându-te în esenţă ştii bine ce este esenţa! Doar fiind în lumină ştii 
ce e lumina! 

Oarecum, la limită, admitem, totuşi, şi formula conform căreia piesa de teatru Iona s-ar plasa la graniţa unor 
mari culturi şi civilizaţii, permanent preocupate de aflarea Adevărului suprem. Repetăm însă, Iona, personajul 
lui Sorescu, vrea lumina absolută şi recurge, după zbateri şi iar zbateri, la sacrificiul suprem. Suprimarea! 
Şcoala „Samkhya”, – parte a filosofiei şi culturii Indiene, în ansamblul său – admite, chiar conceptualizează 
sinuciderea, ca formă supremă de cunoaştere (omul, în perspectiva acestei şcoli, este „scânteie” înstrăinată 
din „focul absolut”, este spiritul-înstrăinat de spiritul absolut, omul este fărâmă de lumină, rupt din lumina 
absolută, este crâmpei de cunoaştere din cunoaşterea absolută”. Ca spirite întrupate, ca pământeni, cu toate 
eforturile noastre, în timpul vieţii, „cunoaştem în parte şi propovăduim în parte” – Apostolul Pavel) 
Reîntoarcerea în lumina-mamă, altfel spus, cunoaşterea adevărului absolut este, repet, singura noastră 
zbatere cu sens. Şcoala Samkhya nu a rezistat vremurilor! Au apărut alte curente, alte şcoli, a apărut Budismul, 
Creştinismul. Toate, din Orient, până la marginea Occidentului, s-au opus sinuciderii, considerând demersul un 
mare păcat. Ori tocmai comiterea acestuia, a păcatului prin suprimare, scoate piesa lui Sorescu de sub cupola 
Creştinismului, şi, în acelaşi timp, de sub imperiul existenţialismului ce are ca trăsătură principală scoaterea lui 
Dumnezeu din lume.

Dincolo de orice punct de vedere, trebuie avut în vedere şi spusele autorului: 
„Prefeţele scrise de autorii înşişi nu-şi au rostul decât în măsura în care vin cu nişte precizări de ordin 

documentar. Altfel, să încerci să spui – e prea lung. Şi poate că ai şi uitat. Creaţia e o bâlbâială în faţa lui 
Dumnezeu. După ce a creat lumea în şase zile, el s-a simţit atât de epuizat încât n-a mai putut mişca un deget. 
A mai apărut oare ceva nou de atunci? Iată un exemplu de epuizare divină. Recitesc după câţiva ani Iona, cu 
ochi rece, străin, şi mă întreb: oare unde rămăsesem? Iona, proorocul care a fugit din faţa Cuvântului, a încăput 
în burta chitului. Ca o scrisoare, în cutia poştală. Am găsit, poate din greşeală scrisoarea. Am citit-o cutremurat 
şi mi s-a părut c-o înţeleg. Am încercat s-o transcriu. Asta a fost tot. După aceea am vrut să-l uit pe Iona. Ce s-a 
ales din mândra cetate Ninive „mare înaintea lui Dumnezeu s-o străbaţi în trei zile de umblet”? Ce s-a ales de 
oamenii ei cares-au îmbrăcat în sac şi s-au pocăit şi nu i-a mai ajuns mânia de sus? Am uitat absolut totul. 
Apelaţi la arheologie. Am fost întrebat dacă burta chitului simbolizează călătoria în cosmos sau singurătatea 
intrauterină. În ce măsură Iona e primul om ori ultimul om? Dacă dau o accepţie freudistă, mistică, politică ori 
cabalistică experienţei acestui personaj? Şi mai ales ce semnificaţie are gestul final şi dacă nu e prea multă 
amărăciune şi dacă nu mi-e milă de umanitate? Nu pot să vă răspund nimic. Au trecut trei ani de când am scris 
tragedia. Totul mi se încurcă în memorie. Ştiu numai că am vrut să scriu ceva despre un om singur, 
nemaipomenit de singur. Cred că lucrul cel mai îngrozitor din piesă e când Iona îşi pierde ecoul. Iona era singur, 
dar ecoul lui era întreg. Striga: Io-na şi ecoul răspundea: Io-na. Apoi nu a rămas decât cu o jumătate de ecou. 
Striga: Io-na şi nu se mai auzea decât Io, Io în vreo limbă veche înseamnă: eu. E tot ce-mi mai amintesc.”

În alt context, Sorescu spune că ar fi vrut să scrie un tratat de antropologie filosofică, însă a pus pe hârtie o 
piesă de teatru. 

Altădată, într-un interviu, poetul, vădit emoţionat, afirmă: „îmi vine să spun că Iona sunt eu!”
Dar câte nu poate spune autorul unei opere despre „facerea” acesteia, în funcţie de contex?! 
În fine, ţinând sau nu cont de afirmaţiile făcute de autor, de cele făcute de către istoricii şi criticii literari, la cei 

85 de ani de la naştere și 25 de la decesul său, prin Iona, prin tot ce a lăsat poporului român şi nu numai, 
Sorescu rămâne el însuşi un Iona, veşnicul spirit în drumul său spre Adevărul Absolut. 
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Fiindcă un popor nu cred că se poate altfel defini mai bine decât prin cultură, vă propun să ne REamintim 
măcar de numele personalităților culturale românești de la începuturi, până în prezent. 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.

D.O.

T.R.

03.10.1952 – s-a născut Gabriela Hurezean
03.10.1954 – s-a născut Ioan Groșan
03.10.2003 – a murit Profira Sadoveanu (n. 1906)
04.10 1933 – s-a născut George Astaloș (m. 2014)
04.10 1937 – s-a născut Ioanid Romanescu (m.1996) 
04.10.1944 – s-a născut Ion Vartic 
04.10.1995 – a murit Paul Anghel (n. 1931)
05.10.1830 – a murit Dinicu Golescu (n. 1777)
05.10.1902 – s-a născut Zaharia Stancu (m. 1974) 
05.10.1929 – s-a născut Ion Dodu– Bălan (m 2018)
05.10.1945 – s-a născut Alexandru Călinescu
05.10.1950 – s-a născut Doina Uricariu 
06.10.1872 – s-a născut Alexandru Cazaban 

(m.1966)

01.10.1956 – s-a născut Cristian Tudor Popescu
01.10.1996 – a murit Alexandru Andritoiu (n. 1929)
02.10.1911 – s-a născut Miron Radu Paraschivescu 

(m. 1971)
02.10.1935 – s-a născut Paul Goma (m. 2020)
02.10.1944 – a murit B. Fundoianu (n. 1898) 
03.10.1829 – s-a născut George Crețeanu (m. 1887)
03.10.1839 – s-a născut Teodor T. Burada (m. 1923)

OCTOMBRIE

01.10.1899 – a murit Anton Bacalbașa (n. 1865) 
01.10.1955 – s-a născut Ion Stratan (m.2005) 
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06.10.1902 – s-a născut Petre Țuțea (m. 1991) 
06.10.1930 – s-a născut Paul Ioachim (m.2002) 
07.10.1910 – s-a născut Eusebiu Camilar (m. 1965) 
07.10.1923 – s-a născut Al. Jebeleanu (m. 1996)
07.10.1935 – s-a născut Livius Ciocârlie
07.10.1946 – s-a născut Veronica Balaj 
08.10.1929 – s-a născut Alexandru Andrițoiu (m. 

1996) 
08.10.1938 – s-a născut Constantin Abaluță
08.10.1939 – a murit George Mihail Zamfirescu (n. 

1898) 
09.10.1827 – s-a născut Alexandru Papiu-Ilarian (m. 

1877)
09.10.1922 – s-a născut Emil Manu (m. 2005) 
10.10.1834 – s-a născut Radu Ionescu (m.1872)
10.10.1907 – s-a născut Constantin Nisipeanu 

(m.1998)
10.10.1938 – s-a născut Szilágyi István 
10.10.1946 – s-a născut Nicolae Dan Fruntelata
10.10.1987 – a murit Dana Dumitriu (n. 1943) 
11.10.1875 – s-a născut St. O. Iosif (m. 1913)
11.10.1921 – a murit Tudor Pamfile (n. 1883)
12.10.1934 – s-a născut Alexandru Zub 
12.10.2003 – a murit Ion Ioanid (n. 1926) 
13.10.1843 – s-a născut Ștefan G. Vârgolici (m.1897) 
13 .10 .1898  –  s -a  născu t  Geo rge  M iha i l 

Zamfirescu(m.1939) 
13.10.1944 – s-a născut Vasile Petre Fati (m.1996) 
13.10.1953 – s-a născut Gellu Dorian 
14.10.1872 – s-a născut P. P. Negulescu (m. 1951) 
14.10.1923 – s-a născut Victor Kernbach (m. 1995) 
14.10.1948 – s-a născut Marian Papahagi (m. 1999) 
14.10.1954 – s-a născut Radu Sergiu Ruba 
15.10.1976 – a murit Traian Lalescu (n. 1920) 
15.10.1982 – a murit Nicolae Jianu (n. 1916) 
15.10.1991 – a murit Petre Solomon (n. 1923) 
16.10.1885 – s-a născut Mihail Sorbul (m. 1966) 
16.10.1924 – s-a născut Lidia Bote 
16.10.1935 – a murit C. I. Nottara (n. 1859) 
16.10.1991 – a murit Leon Levitchi (n. 1918) 
16.10.2002 – a murit Ileana Berlogea (n. 1931) 
16.10.2008 – a murit Eugen Cizek (n. 1932) 
17.10.1904 – a murit Ștefan Petică (n. 1859) 
17.10.1905 – s-a născut Alexandru Dima (m. 1979) 
17.10.1983 – a murit Romulus Guga (n. 1939) 
17.10.2010 – a murit Mircea Ghițulescu (n. 1945) 
18.10.1903 – s-a născut Sandu Tzigara-Samurcaș 

(m. 1987) 
18.10.1907 – s-a născut Mihail Sebastian (m. 1945) 
18.10.1926 – a murit Ioan I. Ciorănescu (n. 1905) 
18.10.1933 – s-a născut Coman Șova 
18.10.1980 – a murit Teodor Mazilu (n. 1930) 
19.10.1875 – s-a născut George Ranetti (m. 1928) 
19.10.1904 – s-a născut N. N. Condeescu (m. 1966) 
19.10.1908 – s-a născut Dumitru Almaș (m. 1995) 
19.10.1929 – a murit Alexandru Davila (n. 1862) 

19.10.1935 – s-a născut Aurelian Chivu 
19.10.1935 – a murit Gib. I. Mihaescu (n. 1894) 
19.10.1961 – a murit Mihail Sadoveanu (n. 1880) 
19.10.1993 – a murit Ion Iuga (n. 1940) 
20.10.1828 – s-a născut George Baronzi (n. 1896) 
20.10.1865 – a murit Alecu Donici (n. 1806) 
20.10.1895 – s-a născut Alexandru Rosetti (m. 1990) 
20.10.1924 – s-a născut Valentin Silvestru (m. 1996) 
20.10.1928 – s-a născut Pompiliu Marcea (m. 1985) 
20.10.1930 – s-a născut Ioan Grigorescu (m. 2011) 
20.10.1939 – s-a născut Dumitru Matcovschi (m. 

2013)
20.10.1985 – a murit Marius Robescu (n. 1943) 
20.10.2005 – a murit Ion Stratan (n. 1955) 
21.10.1891 – s-a născut Perpessicius (P. 

Panaitescu) (m. 1971) 
21.10.1918 – s-a născut Dan Duțescu (m. 1992) 
21.10.1923 – s-a născut Mihai Gafița (m. 1977) 
21.10.1931 – s-a născut Silvia Kerim 
21.10.1980 – a murit Pamfil Șeicaru (n. 1894) 
22.10.1907 – s-a născut Cella Serghi (m. 1992) 
22.10.1942 – s-a născut Ion Coja 
23.10.1877 – a murit Alexandru Papiu-Ilarian (n. 

1827) 
23.10.1958 – s-a născut Lucian Vasilescu 
23.10.2004 – a murit Alexandru Vona (n. 1922) 
24.10.1863 – a murit Andrei Muresanu (n. 1816) 
24.10.1921 – s-a nascut Veronica Porumbacu (m. 

1977) 
25.10.1890 – s-a născut Eugen Constant (m. 1975) 
25.10.1923 – s-a născut Toth Istvan (m. 2001) 
25.10.1943 – s-a născut Mircea Opriță
26.10.1624 – s-a născut Dosoftei (m. 1693) 
26.10.1673 – s-a născut Dimitrie Cantemir (m. 1723) 
26.10.1884 – a murit Ion Codru-Drăgușanu (n. 1818) 
26.10.1949 – s-a născut Leonida Lari (m.2011) 
28.10.1938 – s-a născut M. N. Rusu 
28.10.1950 – s-a născut Zenovie Cârlugea 
28.10.1952 – a murit Mircea Vulcănescu (n. 1904) 
29.10.1918 – s-a născut Ștefan Baciu (m. 1993) 
29.10.1930 – s-a născut Radu Cosașu 
29.10.1994 – a murit Titus Popovici (n. 1930) 
30.10.1858 – s-a născut Duiliu Zamfirescu (m. 1922) 
30.10.1955 – a murit Dimitrie Gusti (n. 1880) 
31.10.1881 – s-a născut Eugen Lovinescu (m. 1943) 
31.10.1953 – s-a născut Stefan Borbély 
31.10.1960 – a murit I. O. Suceveanu (n. 1905) 
31.10.1972 – a murit Onisifor Ghibu (n. 1883)

NOIEMBRIE

01.11.1929 – s-a născut Vasile Nicolescu (m. 1990) 
01.11.1946 – s-a născut Eugen Uricaru 
01.11.1961 – a murit Aron Cotrus (n. 1891) 
01.11.2005 – a murit Petre Sălcudeanu (n. 1901) 
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02.11.1816 – a murit Gheorghe Șincai (n. 1754) 
02.11.1854 – a murit Anton Pann (n. 1796) 
02.11.1869 – s-a născut Iulia Hasdeu (m. 1888) 
02.11.1916 – s-a născut Laurențiu Fulga (m. 1984) 
03.11.1866 – s-a născut Traian Demetrescu (m. 

1896) 
03.11.1924 – s-a născut Paul Cornea 
03.11.1948 – s-a născut Grete Tartler 
04.11.1907 – s-a născut Cella Serghi (m. 1992) 
04.11.1913 – s-a născut Vlaicu Bârna (m. 1999) 
04.11.1926 – s-a născut Oliver Lustig (m. 2017)
04.11.1970 – a murit Tudor Mușatescu (n. 1903) 
05.11.1880 – s-a născut Mihail Sadoveanu (m. 1961) 
05.11.1909 – s-a născut Octav Șuluțiu (m. 1949) 
05.11.1999 – a murit Radu G. Țeposu (n. 1954) 
06.11.1914 – s-a născut Alexandru Mitru (m. 1989) 
06.11.1936 – s-a născut Emil Loteanu (m. 2003) 
06.11.1940 – s-a născut Mihai Zamfir 
06.11.1947 – s-a născut Alex ȘtefĂnescu 
06.11.1964 – s-a născut Iustin Panța (m. 2001) 
06.11.1993 – a murit Alexandru Piru (n. 1917) 
08.11.1928 – s-a născut Dumitru Micu (m. 2018)
08.11.1929 – s-a născut Ion Brad (m. 2019)
08.11.2001 – a murit George Munteanu (n. 1924) 
08.11.2003 – a murit Iosif Naghiu (n. 1932) 
09.11.1818 – s-a născut Ion Codru-Drăgușanu (m. 

1884) 
09.11.1897 – s-a născut Basil Munteanu (m. 1972) 
09.11.1918 – s-a născut Teohar Mihadaș (m. 1996) 
09.11.1930 – s-a născut Aurel Rău 
10.11.1895 – a murit Alexandru Odobescu (n. 1834) 
10.11.1932 – s-a născut Ștefan Cazimir 
10.11.1934 – s-a născut Ovidiu Genaru 
10.11.1937 – s-a născut Ioana Bantaș (m. 1987) 
10.11.1942 – s-a născut Dan Cristea 
10.11.1945 – s-a născut George Țărnea (m. 2003) 
10.11.1950 – s-a născut Ioan Flora (m. 2005) 
10.11.1999 – a murit Romulus Vulcănescu (n. 1912) 
11.11.1934 – s-a născut Vasile Rebreanu (m. 2006) 
11.11.1942 – s-a născut Andras Gyozo Huber 
11.11.1950 – s-a născut Mircea Dinescu 
12.11.1869 – a murit Gheorghe Asachi (n. 1788) 
12.11.1949 – s-a născut Adriana Babeti 
12.11.1950 – s-a născut Mircea Nedelciu (m. 1999) 
12.11.1984 – a murit Eta Boeriu (n. 1923) 
13.11.1909 – s-a născut Eugen Ionescu (m. 1994) 
13.11.1914 – a murit Dimitrie Anghel (n. 1872) 
13.11.1950 – s-a născut Ioana Crăciunescu 
14.11.1871 – s-a născut Ilarie Chendi (m. 1913) 
14.11.1898 – s-a născut Benjamin Fundoianu (m. 

1944) 
14.11.1938 – s-a născut Ion Cocora 
14.11.1991 – a murit Constantin Chiriță (n. 1925) 
15.11.1876 – s-a născut Anna de Noailles (m. 1933) 
15.11.1911 – s-a născut Alexandru Ciorănescu (m. 

1999) 

15.11.2001 – a murit Z. Ornea (n. 1930) 
16.11.1816 – s-a născut Andrei Mureșanu (m. 1863) 
16.11.1903 – s-a născut Dumitru Stăniloae (m. 1993) 
16.11.1948 – s-a născut Ion Cristoiu 
16.11.1952 – s-a născut Arcadie Suceveanu 
16.11.1984 – a murit Laurențiu Fulga (n. 1916) 
16.11.2000 – a murit Laurențiu Ulici (n. 1943) 
17.11.1888 – a murit Dora d'Istria (n. 1828) 
17.11.1932 – s-a născut George Muntean (m. 2004) 
17.11.1944 – a murit Magda Isanos (n. 1916) 
18.11.1872 – s-a născut G. Tutoveanu (m. 1957) 
18.11.1924 – s-a născut Iordan Chimet (m. 2006) 
18.11.1945 – s-a născut Bedros Horasangian 
19.11.1837 – s-a născut Aron Densusianu (m. 1900) 
19.11.1919 – a murit Alexandru Vlahuță (n. 1859) 
19.11.1921 – s-a născut Dinu Pillat (m. 1975) 
19.11.1923 – s-a nascut Monica Lovinescu (m. 2008) 
19.11.1946 – s-a născut Vasile Morar 
19.11.1992 – a murit Radu Tudoran (n. 1910) 
19.11.1993 – a murit Ion Iuga (n. 1940)
20.11.1901 – s-a născut Alexandru Sahighian (m. 

1965) 
20.11.1912 – s-a născut Letiția Papu (m. 1979) 
20.11.1943 – s-a născut Grigore Ilisei 
21.11.1887 – a murit Petre Ispirescu (n. 1830) 
21.11.1918 – s-a născut Eugen Todoran (m. 1997) 
21.11.1923 – s-a născut Nicolae Corneanu 
21.11.1933 – s-a nascut Anghel Dumbrăveanu 
22.11.1901 – a murit V. A. Urechia (n. 1834) 
22.11.2006 – a murit Lucian Raicu (n. 1934) 
23.11.1905 – s-a născut Petru Comarnescu (m. 

1970) 
23.11.1920 – s-a născut Paul Celan (m. 1970) 
23.11.1923 – a murit Urmuz (n. 1883) 
23.11.1939 – s-a născut Zaharia Sângeorzan (m. 

2002) 
24.11.1909 – s-a născut Ion Sofia Manolescu (m. 

1993) 
24.11.1920 – a murit Alexandru Macedonski (n. 

1854) 
24.11.1957 – s-a născut Doru Mareș 
24.11.1994 – a murit George Almosnino (n. 1936) 
25.11.1814 – s-a născut Matei Millo (m. 1896) 
25.11.1885 – a murit Grigore Alexandrescu (n. 1810) 
25.11.1953 – s-a născut Augustin Frățilă (m. 2010) 
25.11.1996 – a murit Valentin Silvestru (n. 1924) 
25.11.1999 – a murit Alexandru Ciorănescu (n. 1911) 
26.11.1901 – s-a născut Mihail Drumeș (m. 1982) 
26.11.1926 – s-a născut Tudor Opriș 
26.11.1970 – a murit Vladimir Streinu (n. 1902) 
27.11.1818 – s-a născut Aron Pumnul (m. 1866) 
27.11.1874 – s-a născut Jean Bart (m. 1933) 
27.11.1884 – s-a născut Vasile Voiculescu (m. 1963) 
27.11.1885 – s-a născut Liviu Rebreanu (m. 1944) 
27.11.1924 – s-a născut Nina Cassian (m. 2014)
27.11.1939 – s-a născut Nicolae Manolescu 
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28.11.1971 – a murit Dimitrie Stelaru (n. 1917) 
28.11.1973 – a murit Martha Bibescu (n. 1886) 
28.11.2002 – a murit Zaharia Sângeorzan (n. 1939) 
29.11.1958 – s-a născut Carmen Firan 
29.11.1994 – a murit Titus Popovici (n. 1930) 
29.11.1996 – a murit Teohar Mihadaș (n. 1918) 
30.11.1874 – s-a născut Paul Zarifopol (m. 1934) 
30.11.1930 – s-a născut Andrei Bantas (m. 1997) 
30.11.1934 – a murit Cincinat Pavelescu (n. 1872) 
30.11.1936 – s-a născut Grișa Gherghei 

DECEMBRIE

01.12.1691 – a murit Miron Costin (n. 1633) 
01.12.1892 – s-a născut Cezar Petrescu (m. 1961) 
01.12.1934 – s-a născut Ștefan Radof (m. 2012) 
01.12.1934 – s-a născut Platon Pardău (m. 2002) 
01.12.1934 – s-a născut Florența Albu (m. 2000) 
02.12.1935 – s-a născut Nicolae Labis (m. 1956) 
03.12.1948 – s-a născut Mara Nicoară 
03.12.1991 – a murit Petre Țuțea (n. 1902) 
04.12.1883 – s-a născut László Tompa (m. 1964) 
04.12.1883 – s-a născut N. Cartojan (m. 1944) 
04.12.1987 – a murit Constantin Noica (n. 1909) 
05.12.1965 – s-a născut Vasile Baghiu 
05.12.1965 – s-a născut Mihail Batog-Bujeniță 
05.12.1966 – a murit N. N. Condeescu (n. 1904) 
05.12.1974 – a murit Zaharia Stancu (n. 1902) 
05.12.1975 – a murit Dinu Pillat (n. 1921) 
05.12.1987 – a murit Leonid Dimov (n. 1926) 
06.12.1897 – s-a născut Oscar Walter Cisek (m. 

1966) 
06.12.1931 – s-a născut Aurora Cornu 
06.12.1965 – s-a născut Cornel Mihai Ungureanu 
06.12.2007 – a murit Marius Tupan (n. 1945) 
07.12.1935 – s-a născut Sorin Titel (m. 1985) 
08.12.1876 – s-a născut Hortensia Papadat-

Bengescu (m. 1955) 
08.12.1928 – s-a născut Toma George Maiorescu 
08.12.1958 – s-a născut Radu Voinescu 
08.12.1996 – a murit Marin Sorescu (n. 1936) 
09.12.1941 – s-a născut Mircea Vaida Voevod 
10.12.1956 – s-a născut Nicolae Băciuț 
10.12.1966 – a murit Ion Chinezu (n. 1894) 
12.12.1962 – a murit Felix Aderca (n. 1891) 
13.12.1693 – a murit mitropolitul Dosoftei (n. 1624) 
13.12.1930 – s-a născut Georgeta Horodincă (m. 

2006) 

27.11.1940 – a murit Nicolae Iorga (n. 1871) 
27.11.1970 – a murit Petru Comarnescu (n. 1905) 
27.11.1972 – a murit Victor Eftimiu (n. 1889) 
28.11.1874 – s-a născut Jean Bart (m. 1933) 
28.11.1919 – s-a născut Cornel Regman (m. 1999) 
28.11.1941 – s-a născut Eugen Negrici 
28.11.1954 – s-a născut Traian T. Cosovei (m. 2014)

26.12.1962 – a murit Radu Stanca (n. 1920) 
27.12.1897 – s-a născut Tudor Vianu (m. 1964) 
27.12.1906 – s-a născut Emil Giurgiuca (m. 1992) 
28.12.1925 – s-a născut Baruțu T. Arghezi (m. 2010) 
28.12.1951 – s-a născut Theodor Damian 
28.12.1955 – s-a nascut Magda Cârneci 
29.12.1843 – s-a născut Carmen Sylva (m. 1916) 
29.12.1873 – s-a născut Ovid Densusianu (m. 1938) 
29.12.1933 – a murit I. G. Duca (n. 1879) 
30.12.1892 – s-a născut George Magheru (m. 1952) 
31.12.1842 – s-a născut Iacob Negruzzi (m. 1932) 
31.12.1889 – a murit Ion Creangă (n. 1837) 
31.12.1903 – s-a născut Ilarie Voronca (m. 1946) 
31.12.2002 – a murit Ion Zamfirescu (n. 1907)

13.12.1948 – a murit Zaharia Bârsan (n. 1878) 
13.12.1983 – a murit Nichita Stănescu (n. 1933) 
14.12.1932 – s-a născut Dumitru Solomon (m. 2003) 
14.12.1941 – s-a născut Iulian Neacșu 
14.12.1946 – a murit Ioan Alexandru Brătescu-

Voinești (n. 1868) 
14.12.1962 – a murit Simion Mehedintți (n. 1868) 
15.12.1887 – s-a născut Cella Delavrancea (m. 

1991) 
15.12.1947 – s-a născut George Pruteanu (m. 2008) 
15.12.1993 – a murit Aurel Martin (n. 1926) 
17.12.1870 – s-a născut I. A. Bassarabescu (m. 

1952) 
17.12.1892 – s-a născut George Magheru (m. 1952) 
17.12.1905 – s-a născut Vasile Lovinescu (m.1984) 
17.12.1905 – s-a născut Dionisie M. Pippidi (m.1992) 
18.12.1915 – s-a născut Vintilă Horia (m. 1992) 
18.12.1952 – s-a născut Victoria Milescu 
19.12.1989 – a murit Alexandru Mitru (n. 1914) 
20.12.1861 – s-a născut Constantin Mille (1927) 
20.12.1929 – s-a născut Al. Căprariu (m. 1988) 
20.12.1944 – a murit N. Cartojan (n. 1883) 
20.12.1946 – s-a născut Andrei Codrescu 
20.12.1950 – s-a născut Ioan Flora (m. 2005) 
20.12.1966 – a murit Mihail Sorbul (n. 1885) 
21.12.1596 – s-a născut Petru Movilă (m. 1646) 
21.12.1987 – a murit Marcel Gafton (n. 1925) 
22.12.1646 – a murit Petru Movilă (n. 1596) 
22.12.1956 – a murit Nicolae Labiș (n. 1935) 
22.12.1998 – a murit Dan Laurențiu (n. 1937) 
24.12.1889 – s-a născut Nichifor Crainic (m. 1972) 
24.12.1963 – a murit Tristan Tzara (n. 1896) 
24.12.2008 – a murit Haralamb Zincă (n. 1923) 
26.12.1912 – s-a născut Neagu Rădulescu (m. 1972) 
26.12.1940 – s-a născut Vintilă Ivănceanu (m. 2008) 
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dosoftei
26.10.1624– 13.12.1693

Psalmul 99 

Strigaţ din toate ţări cătră Domnul, 
Ce lăcuiţ pre pământ tot omul.

Slujiţ Domnului cu bucurie, 
Nainte-i să-ntraţ cu mărturie.

Să ştiţ de Dumnezău că ni-i Domnul
Ce ne-au făcut pre noi, pre tot omul, 
Că-i suntem ai lui oameni de turmă

Şi oiţe de-i paştem pre urmă.

Prin porţâle lui să-ntrăm cu rugă, 
Sama să ne ia Domnul pre strungă.

Să-i mulţămim, să-i vestim svânt nume, 
Că-i bun Domnul şi slăvit în lume.

Mila lui în veci este pre ţară
Şi-n tot rodul svânta-i adevară.

[Stihuri în stema Moldovei]

„Capul cel de buâr a hiarî vestitî, 
Sămneadză putere ţărâi nesmintitú.
Pre câtu-i de mare hiara şi buiacî, 

Coarnele-i păşune la pământ îş pleacî
De pre chip să vede buârul ce-i place

C-ar vrea-n toatî vremea să stea ţara-n pace
Domnul Duca vodî de la Hs. are
agiutoriu pre stemî şi ferinţî tare, 
Vinstita cruce şi-n ceas de năvalî
a lui Hs. maică îi da sprijineală.”

(1682)
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Doru Dinu Glăvan (7 iunie1946 – 31 octombrie 2021), a cărui 
decență de profesie a însemnat „credință”, căldură sufletească 
„într-un dincolo de vedere”, rămâne pentru discipolii săi, și nu 
numai, un model de viețuire la „Timpul havuz”. Un Timp în care 
credem că vom putea „scrie istorie (tot) împreună” (după cum 
spunea de fiecare dată, Dinu Doru Glăvan), chiar dacă ne întâlnim 
cu domnia sa, de acum încolo, în „Timpul” spiritualității noastre 
lăuntrice.

Doru Dinu Glăvan, implicat în menirea pe care o avea, jurnalist și 
președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
impresiona prin familiaritatea cuvântului jurnalistic, a unei 
jurnalistici aplicate, parte din fiecare fibră a existenței sale. 
Impresionantă personalitate a culturii noastre, prin originalitatea 
„viziunii” și modalitatea „misiunii” pe care o onora cu „harul” și 
prezenţa omului de radio, o activitate care i-a marcat destinul, de 
altfel, după cum spunea: „Este greu să te desparţi de această 
meserie extraordinar de frumoasă pe care am purtat-o cu onestitate 
şi decenţă şi am primit înapoi, prin intermediului radioului public, o 
binemeritată recunoştinţă din partea ascultătorilor. Deşi mă 
pensionez, voi rămâne o persoană activă, permanent cu sufletul şi 
gândul la radio”. Doru Dinu Glăvan, intelectualul complet și complex, a înțeles că în istoria culturală națională, 
în spațiul spiritualității europene, „a scrie istorie” jurnalistică înseamnă „un dat”, ceea ce, domnia sa, a împlinit, 
într-un „destin” fascinant, alături de „destine” cu care, „împreună, a scris” în marea „carte” a jurnalismului 
românesc. 

Dacă ar fi „să construim”, din cuvinte, „profilul” omului de cultură Doru Dinu Glăvan, am putea pleca de la 
conotația prenumelui, un „dor” împlinit și împlinitor în consubstanțialitatea jurnalismului și jurnalistului la 
„timpul-fluviu”. Spunem asta, fără a intra în vreo filozofie blagiană, ori de alt fel, doar ca idee de „concept”, în 
succesiunea de momente ale dualului „a fi”. În sens leeuweian - „a alege, a acționa, a consimți”, voința 
jurnalistică a lui Doru Dinu Glăvan devine „poetica” sacrificiului de sine și nu întâmplător. În hierofania 
cuvântului, are menirea de a se împlini și a împlini „destine” în marea „familie” a destinului „jurnalismului 
românesc”. Doru Dinu Glăvan a „învățat” din propriul destin că „vorba” nu e simplă mutaţie în cultural, astfel că 
fiecare membru activ, din această breaslă, „învăța” să lucreze cu dăruire în „complexul cultural”, drept pentru 
care baza proiectelor sale conturează una dintre virtuțile creștine: respectul faţă de valori uitate, precum bunul 
simţ, ataşamentul faţă de cei ce cred în forţa naţiunii române, preţuirea pentru conaţionalii ce duc o bătălie 
surdă, dură, necesară pentru o Românie care să ţină fruntea sus, nu în „colbul” vremii iar, peste toate, 
dragostea pentru „aproapele”, virtutea prin care/ pentru care și în care se împlinește un „dat” al ființei. Finețea 
spiritului creator, eleganța vorbirii în „dor” ostenite, completul rafinament intelectual, și, fără îndoială, 
„charisma” profesională sunt doar câteva din liniile directoare portretistice, note de noblețe înnăscute, ori 
abilități distinctive ale personalității omului de redacție, Doru Dinu Glăvan.

Doru Dinu Glăvan, crainicul copilăriei și adolescenței multora dintre contemporanii săi, cei care își amintesc 
de Postul național de radio Reșița, dar și de criticile sportive, publicate în presa scrisă, poate fi un „model” de 

Dr. Cristina SAVA

JURNALISTUL CARE A SCRIS ISTORIE

DORU DINU GLÃVAN 

IN MEMORIAM 
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urmat dacă luăm seama la ceea ce afirma: „(…) înainte de anii 60 când şi copiii aveau serbările lor, iar eu eram 
crainic, la aproximativ 9-10 ani. Copil fiind, îmi aduc aminte că am participat la tot ceea ce a însemnat 
evenimente de genul acesta. Am dansat, am cântat, am luat premii naţionale şi am făcut sport, chiar şi atletism, 
obligat şi de faptul că am făcut un reumatism articular.” Calitățile de crainic și reporter sportiv îi sunt unanim 
recunoscute, drept pentru care, Radio București îl acreditează pentru a transmite și a comenta Jocurile 
Balcanice, Campionatele și Cupele Mondiale de atletism, natație și gimnastică, Jocurile Olimpice de Iarnă de 
la Sarajevo, și nu numai. Vocea inconfundabilă a lui Doru Dinu Glăvan, într-o perfectă compatibilitate cu „stări” 
și emoții răsfrânte din „ardența” trăirilor pe care doar „corporalitatea” cuvântului le poate transmite, era auzită 
peste tot în Europa, Asia și Australia. Destinul lui Dinu Doru Glăvan a însemnat o reală „geografie” a identificării 
sale cu bucuria unui „edificiu” jurnalistic. Este imperios să subliniem că Doru Dinu Glăvan inițiază la Reșița 
Fundația Radio Caraș-Severin (1995) și depune o muncă tenace de pregătire pentru ca Radio România Reșița 
să primească statut oficial de post public local al Societății Române de Radioteleviziune (1996); sub 
conducerea directorului Doru Dinu Glăvan, ziariștii postului Radio Reșița performează, astfel încât postul 
regional de radio, acoperind un areal impresionant, județul Caraș-Severin și părți importante din județele 
limitrofe, teritoriile locuite de români în Voivodina și pe Valea Timocului, atinge cea mai mare audiență, 
adresându-se unei populații de două milioane de locuitori; încheie contracte de colaborare cu Radio Zrenjanin 
din Voivodina–Serbia și Radio Tlaxcala-Mexic; „Proiectul transfrontalier Phare CBC - Cuvântul fără frontiere” 
aduce drept beneficiu amenajarea unui Centru Multimedia pentru Europa Centrală și de Est; se transmit 
regulat emisiuni în limbile ucraineană, sârbă, maghiară, germană, rromă, croată, slovacă, cehă. 

Activitatea jurnalistică a lui Doru Dinu Glăvan, se poate spune că e de natură realistă, mereu adaptabilă la 
exigențele unei societăți analitice, o analitică pe care președintele UZPR o realiza cu exigența de expresie 
estetică și cu o judecată de valoare motivațională. Ștacheta exigențelor jurnalistice a fost ridicată de însăși 
domnia sa, reșițean din elita șaizecistă, după cum afirmă într-un interviu: „Tot ceea ce am făcut a fost să fiu 
primul, iniţiatorul, susţinătorul şi chiar un bun sportiv de performanţă.” Și, iată cum, în timp, standardele au fost 
respectate. Tânărului Dinu Doru Glăvan, în 1960 i-a fost refuzată intrarea la liceu cu una din cele mai mari 
medii, 9,81 (din cauza dosarului bunicilor săi, plecaţi în America din 1911). Cu toate acestea, a început să 
publice la vârsta de 14 ani, în ziarele naționale pentru copii; răzbește prin intemperiile vremurilor și, la vârsta de 
18 ani, ajunge colaborator la presa locală și regională; la 19 ani, devine corespondent al ziarului „Sportul 
popular”, respectiv „Gazeta sporturilor”. Credem că acesta este punctul din care destinul lui Doru Dinu Glăvan 
se îndreaptă spre „chemarea” de a se împlini și a se „dărui” într-o profesie care ‚construiește” convingeri, 
promovează adevăruri fundamentale și înnobilează sensibilităţi umane într-un „jurnalism de credință 
românească”: „(...) Vorbesc de ceea ce au făcut jurnaliștii în acea perioadă interbelică, și chiar de dinaintea 
Primului Război Mondial, ca mai apoi să se organizeze în această uniune jurnaliștii care au fost promotorii Marii 
Uniri (…).” Un raționament fin și, în același timp, de o sensibilitate aparte, o predilecție către voinţă și realizare 
în spiritul identificării naționale.

Re-alegerea în funcția de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a fost meritul ce i s-a 
cuvenit. Nobila sa preocupare în bunul mers al Uniunii, starea de a se „frământa” pentru comunitatea ziariștilor 
din fiecare filială, erau parte din ceea ce a însemnat și înseamnă o „pedagogie” de cunoaștere. Cu un „har” și 
suflet de profesionist, gestiona fiecare problemă jurnalistică. Acuitatea profesiei de jurnalist a favorizat 
punerea bazelor unor noi proiecte, fie naționale, fie europene, activități care să contureze calități și „destine” 
jurnalistice și literare. Deloc întâmplător, seratele culturale -„Eminescu, jurnalistul”, de fiecare dată, cu regal de 
poezie, muzică, istorie, cu invitați de renume, scriitori, poeți, jurnaliști și iubitori de artă și cultură, se datorează 
și apropierii pentru filologie jurnalistică, încă din tinerețe, motivat, în plus, de „calitatea” de ziarist pe care a avut-
o Eminescu, cum se știe, poetul a pătimit mult în acest sens, mai mult decât pentru că a fost poetul 
„nepereche”. Doru Dinu Glăvan simte ca o datorie de onoare să fie organizate „Seratele…”, in memoriam 
Eminescu - ziaristul și jurnalistul român, afirmând că „(...) noi, UZPR - ul îl luăm ca model! (…) În cadrul acestor 
întâlniri, noi solicităm consumatorului de presă să nu se cantoneze pe un post de radio, pe un post de 
televiziune sau pe presa on line, de pe telefon, ci să discearnă informaţia, să cearnă şi ei puţin ce e bun şi ce nu 
e bun”. Dinu Doru Glăvan, fără îndoială, empatizează prin prisma principiilor de etică și estetică a „frumosului” 
românesc. Afinitatea pentru presa militară tot aici, sub „marca” UZPR își are ecou, afirmând într-un interviu, și 
pe drept, că jurnaliștii militari „sunt bine instruiţi atât profesional, cât şi din punct de vedere al ataşamentului faţă 
de ţară”. Organizează concursuri de specialitate, cu tematici ancorate în istoria literară și jurnalistică, cu jurați 
profesioniști și laureați merituoși, într-o colaborare de prestigiu, cu instituții de radio și televiziune. Întotdeauna 



20 Anul 15 · Nr 57

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
convins de rolul, rostul și meritul incontestabil al jurnalismului în istoria națiunii, spunea: „Este ceva 
extraordinar. Pentru o asemenea organizație, să împlinești 100 de ani înseamnă că trebuie să cinstești în 
primul rând ceea ce au făcut înaintașii tăi acum un secol. Și ce au făcut ei? Au fost promotorii Marii Uniri de la 1 
Decembrie. (...)”. Doru Dinu Glăvan, jurnalistul cu o gândire profundă în spiritul unei filozofii de viață 
impresionantă, a făcut ca buna desfășurare a activităţilor sub egida Uniunii să înnobileze caractere în spiritul 
înţelepciunii, prieteniei și înţelegerii. Nobleței de suflet a domniei sale i se datorează și colaborările foarte bune 
cu ziarişti români, aflaţi în străinătate, ori cu filialele din aceste locuri. 

Doru Dinu Glăvan a fost apreciat și, în semn de „laudatio”, reiterăm, aleatoriu, câteva dintre premiile și 
distincțiile, diplomele colective și personale: Diploma de excelență și Distincția Culturală „Gheorghe Bulic”, 
acordate de Societatea Literar - Artistică Tibiscus -„în semn de profundă recunoștință pentru contribuția la 
păstrarea și afirmarea identității cultural-naționale a românilor din Serbia”; Premiul Internațional pentru Pace 
(International Peace Prize), acordat de Convenția Uniunii Culturale (United Cultural Convention) din Statele 
Unite ale Americii -„pentru rezultate remarcabile în întreaga activitate depusă în slujba societății”; Distincția 
Academiei Olimpice Române, „pentru promovarea Spiritului Olimpic”; titlul de Cetățean de Onoare al localității 
Uzdin din Voivodina-Serbia -„în semn de profundă recunoștință pentru colaborarea prietenoasă și benefică 
întru slujirea limbii, spiritului și a unirii cugetului umanist și românesc și pentru merite deosebite în promovarea 
valorilor localității Uzdin”. Adaptat la „spiritul timpului”, răspunde cu abnegație oricăror provocări profesionale, 
în limitele temporalității „specificului național”.

Doru Dinu Glăvan, mereu documentat, implicat și, totuși, discret, blând și modest, purtând pe chip un mereu 
zâmbet din „frumosul zâmbet al dumnezeirii”, se înscrie ca „mesager” de cuvânt jurnalistic argumentat, 
eficient, riguros și de bun augur în complexitatea muncii desfășurate. Dacă atunci, în anii ̀ 40, sloganul „Radio 
Reşiţa, Dragostea Mea!” era rostit cu „credința” de profesie, acum, pentru tinerii jurnaliști, rămâne limpezimea 
unei filozofii de viață, demnă de o profesiune de credință: „Să citească mult, să învețe mult, să cunoască bine 
limba română, să studieze probleme juridice de viață, nu în sensul de a face Dreptul, chiar dacă în perioada 
interbelică prima condiție al unui jurnalist era să facă Științe juridice ca să poată să fie un jurnalist de 
necombătut. De asemenea, foarte important, să aibă o filosofie a vieții, să fie bătăios și, pe cât posibil, cinstit.” 

Doru Dinu Glăvan considera că rolul Uniunii este acela de a realiza coeziunea, unitatea breslei, de a aduce 
„împreună” jurnaliştii (apreciind că „în perioada interbelică, dar şi înainte, marii scriitori ai României au fost în 
proporţie de 80% jurnalişti”) şi a-i face să susţină lupta pentru păstrarea independenţei şi conştiinţei naţionale. 
Suntem convinși că în memoria colectivă, Doru Dinu Glăvan rămâne președintele care a pus în „slujba” 
semenilor „dăruirea de sine” optimistă, cerebrală, binevoitoare pentru binele tuturor. Jurnalistul Doru Dinu 
Găvan se înscrie, alături de personalităţi marcante ale culturii și spiritualității românești din Istoria Presei, cu 
precădere, ca „un nume” reper, făuritor de istorie jurnalistică. Întreaga sa menire, de excepție, emoționând și 
inspirând tânăra generație, impulsionând viața jurnalistică, se poate constitui într-un „portret de generație”, în 
context cultural modernist, ca o „poetică” a solidarității.
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Prin George Bacovia, simbolismul 
românesc „atinge expresia genialității”. 
(Edgar Papu, în Sinteze de literatura 
română,  Edi tura  Didact ică  ș i 
Pedagogică, București, 1974, p. 
163).

Eminescian, ca și predecesorii 
săi, Bacovia este un poet modern, 
t ră ind conșt i in ța  t rag ică a 
inadaptabilității într-o lume goală 
de vise, care-l refuză brutal. 
B i o g r a fi a  l u i  s p i r i t u a l ă 
acumulează experiența unei lumi 
aflate în declin, care-și lasă 
dureroase amprente într-un suflet 
sensibil, lipsit de apărare. Suferința 
(eminesciană și romantică) „dureros 
de dulce” devine pentru Bacovia 
apăsătoare și sufocantă. trăită atât în 
planul fizic cât și spiritual ca o realitate 
perpetuă, obsesivă, a unui singur timp, prezentul, 
experiență limită din care se degajă o viziune despre 
lume, un univers de o excepțională originalitate. 
Timbrul fundamental, „bacovian”, care va deveni în 
poezia română un punct de referință, o zonă lirică, o 
atmosferă, un tip de sensibilitate, este definit de la 
început de volumul de debut (Plumb, 1916), care se 
deschidea cu o poezie programatică, artă poetică de 
o mare concentrare lirică și de o rezonanță unică în 
literatura română de până atunci.

Sugestiile titlului sunt revelatorii prin ele însele. 
Plumbul este simbolul greutății sufocante, al 
cenușiului, al orizontului închis, întunecat. Plumbul 
este centrul gravitațional fundamental în poeziile lui 
Bacovia. Totul la el este de plumb: toamna, florile, 
aripile. Sentimentul dominant este al apăsării, al 
solitudinii, al neîmplinirii, orice zbor fiind dinainte 
frânt, iremediabil. Se creează impresia unui univers 
închis, fără ieșire, poetul trăind acut teama 
existențială, torturat de lipsa oricăror perspective. 
Lumea îi apare ca un imens cimitir, ca un imens 
cavou, în care toți au murit, decorul poeziei sale 
devenind funerar, decor de doliu, care dă o 

Dr. Ion HAINEª

GEORGE BACOVIA
(1881-1957)

copleși toare tensiune dramat ică,  a 
î n s i n g u r ă r i i  ( „ S t a m  s i n g u r  î n 

cavou…/Stam singur lângă mort…”) și 
a anxietății. Viziunea este halucinantă 

și starea firească devine de acum 
înco lo ,  l a  Bacov ia ,  de l i ru l . 
Neputința sufletească cu greu se 
poate organiza în structur i 
comunicabile până la capăt. 
Bacovia este poetul unei respirații 
scurte, dar de o mare densitate. 
Concentrarea își păstrează însă 
seva lirică.De multe ori, poetul 
vorbește dincolo de cuvinte, prin 

gesturi, prin atmosfera creată, prin 
punctele de suspensie („Stam singur 

în cavou…și era vânt…”).
În acest spațiu deprimant, răzbat 

uneori strigăte de neliniște, de disperare 
(„și-am început să-l strig „), poetul fiind 

cuprins de un mare frig sufletesc din care cu greu 
își poate reveni Maladivul, macabrul, din motive 
literare cultivate cu predilecție de simbilismul 
„decadent” (francez), devin la Bacovia stări firești, 
monopolul și atributul lui, specificul unui univers de la 
care plecăm, nu la care ajungem. Izvoarele, sursele, 
atitudinile, temele, decorul general al poeziei 
simboliste devin ale lui Bacovia însuși care, depășind 
curentul literar, își creează prpria sa lume și, mai ales, 
ceea ce se numește în literatură, o atmosferă.

„Singur, singur, singur”, poetul se închide în sine, 
izolat de lume și de tot, dar „odaia” sa îl înspăimântă, 
în liniștea ei are sentimentul nebuniei, al halucinației. 
(„Dorm umbre nefre prin unghere, /Pe masă arde o 
făclie”), al înstrăinării („Aici n-ar sta nicio iubită”). 
Prizonier al acestui interior, omul începe să plângă, 
semn al neputinței tragice, acompaniat de cântecul 
trist, disperat al toamnei, care, „despletită”, „în mii de 
fleiere cântă/Prin noapte”.(Singur). Singutătatea 
eminesciană nu coboară niciodată în aceste zone, 
chiar atunci când notele sunt de un profund 
pesimism, poetul  romant ic având or icând 
posibilitatea evadării în alte spații, vaste. ideale, 

140 de ani de la naºtere
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natura, visul, cosmosul, trecutul, erotica etc., ceea ce 
nu se întâmplă cu Bacovia, ale cărui toate aceste 
experiențe eșuează. Ceea ce nu înseamnă că nu le 
parcurge.

Cum observă unul dintre comentatorii săi, pentru 
Bacovia, odaia, în loc să ofere căldura intimă, ultimul 
refugiu celui trudit sufletește, devine o „celulă 
cotidiană”, din care încearcă să evadeze, într-o 
mișcare haotică, labirintică:

„Eu trec din odaie-n odaie,
Când bate satanica oră”.

Ieși rea din acest  univers,  fuga în oraș, 
vagabondajul apar deci ca o nevoie imperioasă a 
unei încercări de comunicare, de a se confesa, de a 
găsi o consonanță sufletească. Orașul bacovian este 
târgul de provincie, cenușiu, plat, cu banalul și 
plictisul cotidian, unde nu sw întâmplă, nimic, dar se 
moare lent, unde dramele se consumă în tăcere., 
rareori declanșându-se sentimentul de nemulțumire, 
de revoltă. Desigur, târgul acesta nu este Bacăul, dar 
poetul ridică o experiență biografică la valoarea unui 
simbol de viață mai general, cu o profundă notă de 
subiectivitate, care-i dă dreptul de întâietate în 
literatura română, atât de bogată pe această temă.

Simboliștii (francezi, mai ales) recuperau pentru 
literatură orașul, lumea lui specifică. Ei descoperea 
mai ales acele zone ignorate până atunci: lumea 
străzilor, a vagabonzilor, a cârciumii, a mansardei, a 
boemei, a prostituției, a declasaților.

Sensibilă la această experiență, poezia română 
iese, prin simbolism, din drumul atât de bătătorit de 
sămănătorism și poporanism, care ofereau o viziune 
deformată despre sat și oraș și, urbanizând literatura, 
marchează o nouă etapă în dezvoltarea ei.

Restrânsă la cadrul urban, cu care se confundă, 
natura simboliștilor nu mai e acel paradis eminescian 
al împlinirii ideale, care rămâne frumos chiar și atunci 
când dragostea nu se mai realizează, ci orizontul 
imediat, comun, cotidian, de obicei neprimitor (ca și 
camera poetului), rece, pustiu, cețos. Parcurile sunt 
devastate, fatal mâncate de cancer și ftizie, florile 
sunt carbonizate, „noian de negru”, e un decor de 
doliu, funerar, piețele sunt pustii („Sunt solitarul 
pustiilor piețe”), „ca altădată, nimeni…/ Crengi în 
violetă ceață”

Orașul luminat dă „fiori de nebunie”, stare 
permanentă a poetului, care nu-și poate realiza nicio 
aspirație mai înaltă, „în lumea asta cu dugheni”. 
Zările sunt burgheze. Teluricul, prozaicul ucid orice 
dorință de frumos, de puritate. Aripile sunt de plumb, 
iar amorul, „copil degenerat”, moare „de zurnetul de 
bani înăbușit”. Orașul e opac la vis. Nu e un oraș 
oarecare, nu e o lume oarecare, în general, ci lumea 
cu dugheni, definită aproape aforistic:

„Case de fier în case de zid,
Și porțile grele se-chid”

(Nocturnă)

Poetul rămâne întotdeauna afară, („Singur, singur, 
singur/Nimeni nimeni, nimeni/Veșnic, veșnic, 
veșnic”), alungat de la belșugul vieții, conștient că 
„Vinul și mirea, și grâul tot/Le-au străns, pe grabă, 
cine-a putut…” El trăiește condiția proletarului 
intelectual, a funcționarului umil, ftizic care duce 
calvarul sisific al unei existențe cenușii, terne, 
refuzându-i-se totul:

„Mă duc tot acolo, în marea clădire, 
E ora, de la care rămân închis
O emoție, o amorțire…
E toamnă…mi-au dat de scris…”

(Belșug)
Sentimentu prizonieratului e dominant în poezia lui 

Bacovia, cetatea însăși-”azilul ftiziei”– fiind cuprinsă 
de nămeți polari, ca și casa iubitei, în care încearcă 
uneori o evadare: „Potop e-napoi și-nainte”. Târgul 
acesta cu veșnice ploi și zăpezi abundente, ciumat, 
cangrenat, e parcă un ținut de infern, în care oamenii 
se mișcă ciudat, fantomatic:

„E toamnă, e foșnet, e somn…
Copacii pe stradă oftează, 
E tuse, e plânset, e gol…
Amanții, mai bolnavi, mai triști, 
Pe drumuri fac gesturi ciudate.”

(Nervi de toamnă)

E o lume bolnavă, atacată de un microb nevăzut, 
dar teribil, cu victime multe și sigure; de aici, 
sentimentul descompunerii („Sunt atâția morți în 
oraș, iubito, /Pe catafalc, de căldură-n oraș/Încet 
cadavrele se descompun”), viziune ce trimite la 
Camus (Ciuma), dar și al imprecației directe, a 
omului de rând care refuză un asemenea mod de 
viață și un asemenea orizont;

„Blestemată mai fie şi toamna, 
Şi frunza ce pică pe noi-
Blestemat să mai fie şi târgul
Ursuz şi cu veşnice ploi…”

(Aiurea)

În altă parte, poetul ne oferă o nouă sugestie 
plastică, de o stranie ipostază, redusă în fond la 
aceeași viziune: lumea, privită prin „ochene triste”, îi 
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„E-o noapte udă, grea, te-neci afară, 
Prin ceaţă, obosite, roşii, fără yare, 
Ard, afumate, triste felinare, 
Ca într-o crâşmă umedă, murdară”

(Sonet)
Altădată, „mâhnit de crimele burgheze”, poetul 

încearcă o uitare în vin, în băutură:

„Eu trebuie să beau, să uit ceea ce nu știe nimeni, 
Ascuns în pivnița adâncă, fără a spune un cuvânt, 
Singur să fumez acolo, neștiut de nimeni, 
Altfel, e greu pe pământ…”

(Poemă finală)

apare ca un muzeu pustiu, cu ciudate păpuși de 
ceară care oftează mecanic, cu „hâde și fixe priviri”.

O muzică lugubră, ceremonioasă însoțește starea 
de groază din care poetul încearcă inutil să fugă („Şi-
atunci am fugit plin de groază-Din sumbrul muzeu 
fioros-oraşul dormea în tăcere-Flaşneta plângea 
cavernos”). El se trezește în aceeași stare, care e a 
neputinței tragice:

„Și stam împietrit și de veacuri, 
Cetatea părea blestemată.

Panoramă)

Firesc, rătăcind pe stradă („Solitarul pustiilor 
piețe”), poetul se strecoară pe lângă „ziduri vechi ce 
stau în dărâmare”, de unde se aude „O tuse-n sec, 
amară…, ” prin locurile periferice, unde trăiesc umiliții 
vieții, de aceeași condiție cu el:

„…Dar, vai, acei învinși, pe veci pierduți…
Ori în taverne, ori în mansarde;
Și-acei nebuni, rătăcitori, tăcuți, 
Gedticulând pe bulevarde…”

(Vobiscum)

„Prin măhălăli mai neagră noaptea pare” și poetul 
se simte solidar cu această lume căreia îi aparține. 
Imaginea capătă o nouă ipostză, circumscrisă 
aceleiași viziuni de o extraordinară unitate 
structurală. Lumea îi apare acum ca o imensă 
„crâșmă, umedă, murdară”, unde „ard, afumate, triste 
felinare”. Metaforele se încarcă de o mare forță de 
plasticizare, deși limbajul poeziei sale rămâne 
permanent simplu, tradițional, accesibil, inovația 
mode rnă  a  poe tu lu i  man i f es tându -se  î n 
personalizarea lui. Întunericul capătă o concretețe 
materială, palpabilăȘ

Plânsul e o stare naturală în poezia lui Bacovia. 
Sensibilitate excepțională, el aude plânsul materiei, 
în versuri de rezonanță unică în literatura română:

„De-atâtea nopți aud plouând, 
Aud materia plângând…
Sunt singur și mă duce-un gând
Spre locuințele lacustre”.

(Lacustră)

Ecoul lugubru este sugerat de gerunzii și de 
sunetele grave, închise, plânsul surd, înăbușit, de 
confuzia consoanelor finale. Nu este deci 
întâmplătoare frecvența toamnei în poezia lui 
Bacovia, anotimp preferat de simboliști în general 
pentru atributele sale, pluviosul, cețosul, specifice 
unei anumite stări sufletești.

De altfel, nici nu avem de-a face, la simboliști, la 
Bacovia în special, cu o poezie a naturii, în 
accepțiunea obișnuită, tradițională (tip Alecsandri, de 
exemplu). Natura devine pentru ei o proiecție a 
sufletului și numai în acest sens trebuie să examinăm 
ciclul anotimpurilor la Bacovia.

Astfel, revenind, toamna devine monopolul său, 
devine „bacoviană”, adică o atmosferă, un climat 
sufletesc.

„E-o noapte udă, gre, te-neci afară”, „de-atătea 
nopți aud plouând” etc. subliniază o altă ccoordonată 
a poeziei lui Bacovia: nocturnul. Totul se

desfășoară la el în acest cadru, astrul solar fiind 
doar invocat cu patetismul dorinței de schimbare. 
Multe poezii se și intitulează: Nocturnă, Amurg. 
Ploile sunt interminabile, ca un potop („de-atâtea 
nopți aud plouând; da, plouă cum n-am mai văzut”), 
vremea devine stihială, suntem mutați într-o eră de 
început, spre locuințele lacustre, ziua devine 
primitivă („ce zi primitivă de tină!”), sentimentul este 
al halucinației, al coșmarului („și parcă dorm pe 
scânduri ude, /În spate mă izbește-un val/Tresar prin 
somn și mi se pare/Că n-am tras podul de la mal”), al 
nervilor („Și ce enervare pe gând!”), tensiunea 
crescând până la formele ei maxime, de delir („O 
bolnavă fată vecină/Răcnește la ploaie, râzând…”). 
Ploaia e monotomă, obsedantă, continuă. În acest 
univers al plumbului, ploaia și plânsul se confundă. 
Între trecutul unei ere îndepărtate și prezent se așază 
un semn de egalitate („Un gol istoric se întinde, /Pe-
aceleași vremuri mă găsesc”) și într-o singură aluzie, 
suficientă, înțelegem cauzele mai adânci ale acestui 
dezastru natural, sufletesc adică:”Ce lume-așa goală 
de vise!”).

Moină fixează anotimpul incert, al stării de trecere, 
al umezelii, al frigului sufletesc care ne aduce încă o 
dată aminte de Plumb:
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„Și-s umezi păreții, 
Și-un frig mă cuprinde-
Cu cei din morminte
Un gând mă deprinde”.

Ritmul interior al acestei poezii, muzica ei stranie 
sunt parcă ecoul unui metronom nevăzut, care nu 
mai poate fi însă oprit:

„Și toamna, și iarna
Coboară-amândouă'
Și plouă. și ninge-
Și ninge, și plouă”.
Tabloul de iarnă (doar aparent un pastel, pentru că 

Bacovia e departe de a fi ceea ce numim un 
peisagist) transformă ploile interminabile în ninsori 
abundente, care dau același sentiment al izolării, al 
încarcerării. „Ninge grozav” „ninge mereu”, „ninge 
prăpădind”, zarea e „înnoptată…paradoxal, de atâta 
zăpadă („zăpada-i cât gardul”, „potop e-napoi și-
nainte”), chiar și ziua e întuneric. Albul zăpezii e 
maculat de sângele-nchegat, alăturările sunt stranii, 
patinoarul, abatorul, peisajul este traversat de corbi, 
iar „spre abator vin lupii licărind”.

Natura bacoviană are un accent atât de personal și 
ea nu este, practic, în planul real, niciodată 
posibilă:”Copacii albi, copacii negri/și frunze albe, 
frunze negre…”

„În zarea grea de plumb/Ninge gri”. Amurgul este 
violet, orașul este violet, scânteile galbene. Nu scapă 
nimănui preferințele poetului pentru anumite culori, în 
funcție de starea sufletească și de intenția poetică 
dorită. De altfel. în legătură cu aceasta, Bacovia a 
făcut și declarații directe:”Pictorul întrbuințează în 
meșteșugul său culorile alb. roșu, violet. Le vezi cu 
ochii. Eu am încercat să le redau cu inteligență, prin 
cuvinte. Fiecărui sentiment îi corespunde o culoare. 
Acum în urmă m-a obsedat galbenul, culoarea 
desnădejdii (…)În plumb văd culoarea galbenă. 
Compușii lui dau precipitat galben,.Temperamentului 
meu îi convine această culoare. După violet și alb, am 
evoluat spre galben. Plumbul ars e galben, Sufletul 
ars e galben”. (G. Bacovia, Plumb(prefață de Nicolae 
Manolescu), Editura pentru Literatură, 1965, p. XVIII.

Că poetul și-a propus în mod conștient traducerea 
unor stări sufletești printr-o anumită cromatică se 
vede de departe. Un vers ca „O picxtură parfimată cu 
vibrări de violet” care vrea să definească la modul 
cinesteziei simboliste ideea de „primăvară”, nu este 
decât un joc, frumos, desigur, dar atât. Dincolo de 
aceasta, t imbrul autentic al unei puternice 
personalități rămâne. „Culoarea”Bacovia se 
recunoaște oricând. Ca și culoarea Eminescu sau 
Arghezi sau Blaga. Și, totuși, vorbind de primăvară, 

starea poetului e nevrotică. Dacă multe poezii se 
numesc Nervi de toamnă, unele se intitulează, 
firesc, Nervi de primăvară. Poetul preferă anotimpul 
cețois, al stării incerte, al dezghețului, traversat de 
aceiași corbi fatali, care-i întunecă orizontul de viață. 
Oboseala sufleteaacă se traduce în câteva propoziții 
discontinue, în respirații scurte, greoaie, aproape 
incoherente, care nu mai au nimic din ceea ce ar 
trebui un „pastel”, cum se intitulează poezia:

„Ca altădată, nimeni…
Crengi în violetă ceață.
Curent pe podul gârlei…
Burgheze zări…viață”.

Deși pesimist („Dar iar rămâne totul o lungă 
teorie”), poetul nu rămâne însă prizonierul unei stări 
unice, depresive, dorința lui de a ieși din jocul dureros 
al vremurilor fiind dintre cele mai acute. Invocația 
adresată soarelui e de un rar patetism:

„Oh, punctează cu-al tău foc, 
Soare, soare…
Corpul ce întreg mă doare, 
Sub al vremurilor joc”.

(Note de primăvară)

El imploră „un cântec de alte primăveri”, iar coarda 
lirică împrumută un accent nou, de o mare 
prospețime și frumusețe:

„Verde crud, verde crud…
Mugur alb și roz, și pur, 
Vis de-albastru și de-azur, 
Te mai văd, te mai aud!”

Bacovia nu este un monocord, cum s-a spus.
Desigur, dominanta atitudinii sale sufletești, a 

atmosferei poeziei sale se realizează din obsesii, din 
motivele care-l torturează. Vara, de exemplu, devine, 
s t ran iu,  un anot imp a l  descompuner i i ,  a l 
cadavericului, amintindu-ne din nou de viziunea 
inițială din Plumb.

Uneori, gesturile poetului surprind, dar reprezintă 
cu exactitate diagnosticul unei diagrame sufletești:

„În casa iubitei de-ajung, 
Eu zgudui fereastra nervos
Și-o chem ca să vadă cum plouă, 
Frunzișul, în târgul ploios”

(Spre toamnă)
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„Pe drumuri delirând”, obsedat de ideea dispariției 
(„dispari mai curând!”), trudit sufletește de eșecurile 
repetate, poetul ajunge la o totală epuizare simțind ca 
imensă povară greutatea fizică, de plumb, a 
propriului său trup:

„Iubito, și iar am venit…
Dar astăzi de-abia mă mai port”.

Rezultatul final al acestei aventuri este indiferența 
totală, moartea sufletească:

„Deschide clavirul și cântă-mi
Un cântec de mort”.

(Trudit)

Totul ne reîntoarce la Plumb și viziunea din nou se 
întunecă. Femeile cântă marșuri funebre, decorul 
este straniu, atitudinile hipnotice. instrumentația este 
cea cunoscută: clavirul, viola, caterinca, fanfara, 
natura însăși acompaniază „din instrumente jalnice, 
de lemn” lamentația sufletească fără sfârșit.

Nevoia de uitare, de narcotizare a acestui univers 
morbid se traduce prin ciudate invitații:

„Toarnă pe covoare parfumuri tari, 
Adu roze pe tine să le pun”.

(Cuptor)

Parfumul, vinul, fumul de ţigară, cafeneaua, 
cârciuma, hanul sunt tot atâtea elemente ale 
evaziunii. E o „vreme de beţie”, de aceea poetul 
boem se înfundă în cârciumi sordide, periferice, 
„mâhnit de crimele burgheze”:

„Eu trebuie să beau, să uit ceea ce nu știe nimeni, 
Ascuns în pivnița adâncă, fără a spune un cuvânt.
Singur să fumez acolo, neștiut de nimeni, 
Altfel, e greu pe pământ…”

(Poemă finală)

„Pivnița adâncă” e o altă imagine a cavoului. 
Unitatea structurală a viziunii se păstrează.

Reîntoarcerile acasă sunt posibile într-un singur 
mod:

„Ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă, 
Ori ca Verlaine, topit de băutură-
Și-n noaptea asta de nimic nu-mi pasă”.

(Sonet)

Nimic nu poate însă anula conștiința lucidă a 
dramei, analiza critică a unei lumi aflate în 
descompunere. Bacovia este proletarul intelectual 
(„poetul sărac”), care știe că „foamea grozavă nu-i 
glumă, nu-i vis”, că istoria contemporană înswamnă 
„greve, sânge, foame, furtună”.

Poetul atât de singur de obicei devine solidar cu 
„ceata tristă” a nemulțumiților vieții, care, adunându-
se târziu, în cafeneaua goală, ascultă un cântec 
barbar, „dar plin de jale”, al unei femei, într-o 
atmosferă încărcată nu numai de fum, ci și „de 
răscoală”.

Bacovia n-a fost un luptător, deși poezia sa socială 
prezintă note de mare autenticitate și convingere. 
Ceea ce rămâne „Bacovia” pentru poezia română, 
timbrul său personal trebuie căutat în altă parte. El 
este singurul poet român care realizează ceea ce se 
numește o poezie de atmosferă, o extraordinară 
condensare lirică, de o mare ssimplitate, atribut al 
marii arte, în care rafinamentul suprem nu se mai 
simte.

Muzicalitatea poeziei sale, învăluirea ei specifică 
se recunosc oricând, chiar dacă n-am ști că versurile 
îi aparțin.

Bacovia respiră poezie. Aceasta este singura lui 
biografie. Nu mai putem distinge azi ce e „literatură” și 
ce este „realitate” în cazul său.

Ca orice mare poet, depășind aria unui curent 
literar, George Bacovia este unul dintre cei mai mari 
poeți români, alături de Eminescu, Blaga, Barbu, 
Arghezi, înscriind poezia noastră în circuitul valoric 
universal, cu noi coordonate lirice.
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Evenimentele culturale de la Rășinari au început la ora 10, sâmbătă, 13 noiembrie 2021, cu slujba de 
pomenire de la biserica „Sfânta Treime” din Rășinari.

Sesiunea de comunicări a Colocviului Internațional „Emil Cioran”, 2021, ediția a XXVII-a, desfășurată la 
Primăria Rășinari, în Sala festivă „Emil Cioran”, a fost deschisă de Primarul comunei Rășinari, ing. Bogdan 
Bucur, alături de Ioan Radu Văcărescu, președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor (care a conferit on-line 
Premiul „Emil Cioran” 2021 Doamnei Anca Sîrghie, “pentru întreaga operă literară și publicistică”). A luat 
cuvântul de răspuns Anca Sîrghie, care a mulțumit pentru onoranta distincție, mai ales că Uniunea Scriitorilor 
din România-Filiala Sibiu i-a așezat Premiul sub egida unei atât de prestigioase personalități. Apoi Domnia sa a 
evocat pe ziaristul Doru Dinu Glăvan, cel care și-ar fi dorit să fie prezent la acest Colocviu. S-a ținut un moment 
de reculegere în memoria Președintelui U.Z.P.R. din România. Doamna Sîrghie a dăruit, în semn de omagiu, 
Primăriei Rășinari un portret al lui Emil Cioran, recent realizat de Adina Romanescu, o artistă consacrată. Apoi, 
domnul Alex Cetățeanu, director al ASRAN din Montreal (Canada), transmite cuvântul său dedicat 
participanților. Aflat în Londra, mesajul on-line evocă și personalitatea celui plecat de curând dintre noi, Doru 
Dinu Glăvan. Profesoara Doina Boantă, fiică a satului, a oferit domnului primar ing. Bogdan Bucur, un album 
publicat de fratele Domniei Sale, Dan Băncilă, artist de talie europeană, al cărui bunic era rășinărean.

Sesiunea de comunicări a început cu domnul Ioan Radu Văcărescu, care la tema “Eminescu și Cioran” 
prezintă revista „Comedia”, un cotidian de informație culturală apărut în Franța, în care au fost prezenți foarte 
mulți intelectuali francezi din secolul al XX-lea. Emil Cioran a publicat în această revistă două articole: “Despre 
Eminescu”, ianuarie 1943 și „Secretele sufletului românesc”, septembrie 1943 (scriind despre dorul și 
nostalgia limbii române). Articolele sunt considerate excepționale, evidențiind subtil talentul de poet al lui 
Cioran. Președintele Filialei Sibiu citește câteva fragmente din acele articole, traduse în limba română de către 
profesoara Simona Radu Văcărescu. De exemplu, poemul eminescian “Rugăciunea unui dac” este considerat 
unul dintre “poemele cele mai disperate ale lumii”. Este remarcat talentul lingvistic excepțional al lui Emil 
Cioran, stilul său inconfundabil. De asemenea, domnul Ioan Radu Văcărescu vorbește despre o viitoare carte 
“Oamenii Rășinariului”, care va vedea lumina tiparului în curând. Următorul invitat este conf. univ.dr. 
Constantin Necula, care vorbește despre „Emil Cioran – creștinul”. Două texte pe care le evocă, în favoarea 
„creștinului”, sunt Dan Ciachir – scrisoarea „Între Părintele Stăniloae și Cioran”, care începe cu o formulă ce 
trădează apropierea dintre cei doi:”Dragul meu părinte”, dar și o carte dată la tipar de Marcel Petrișor, intitulată 
„Petre Țuțea, Sacerdoțiu fără parohie”, care are o anexă reluând textul lui Petre Țuțea, „Despre filosof și 
filosofie”. Remarcă o sete teribilă de cunoaștere, de încercare de împăcare cu Dumnezeu „până mai ești pe 
cale”.

„Emil Cioran și George Bălan” este tema comunicării domnului conf. univ. dr. Marin Diaconu, lucrare 
prezentată de Marius Dobre, cercetător științific 1 la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu 
Motru” al Academiei Române. De asemenea, Marius Dobre prezintă propria comunicare intitulată „Lupta cu 
Dumnezeu. Pe urmele divinității cu necredință”, o interesantă abordare a concepției despre religie a lui Emil 
Cioran. „Interviurile despre Emil Cioran” au constituit o pledoarie excepțională a doamnei conf. univ. dr. Anca 
Sîrghie pentru această formă de comunicare literară deosebită ca valoare documentară. Între cei care l-au 
cunoscut pe Emil Cioran și care au acceptat să vorbească, în interviuri, despre opera și viața filosofului Cioran, 
deosebit de important este Aurel Cioran, fratele cu care Emil a fost foarte apropiat în anii formării sale 
intelectuale și cu care a reușit să ia legătura spre final, după o întrerupere de aproape 40 de ani. Aurel a fost 
intervievat de Anca Sîrghie în 1991-1992, când în ziarul bucureștean “Românul” textul apare în trei numere cu 
titluri distincte. Dialogul cu Aurel este reluat în 1997, tocmai înainte de moartea lui, și astfel s-a elucidat o temă 
spinoasă, cea a dușmăniei manifestate de Emil Cioran față de Lucian Blaga, autorul pamfletului „Farsa 
originalității”, neînțeles în momentul respectiv de gânditorul de la Paris. Anca Sîrghie are în biblioteca 
personală un exemplar cu lucrarea “Censura transcendentă” a lui Lucian Blaga din 1934, exemplar pe care 

Colocviul Internațional 

Emil Cioran
Rășinari • 13-14 noiembrie 2021

Maria-Daniela PÃNÃZAN



27

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

figurează o semnificativă dedicație „Lui Em. Cioran un capitol de metafizică și toată prietenia”. Dezicerea de 
acea prietenie a explicat-o Elena Daniello, ultima muză a lui Blaga, martoră la Cluj a dramaticei frământări 
produse de amenințarea politică la care era supus poetul-filosof de regimul comunist atroce din anii '48– '60. 
Interviul în trepte cu Cioranii a continuat în anul 2010, când dialogul Ancăi Sîrghie cu Eleonora, soția lui Aurel, 
edifică cititorii asupra vizitelor făcute de soții Cioran la Paris, unde au fost primiți de Emil cu o nespusă emoție și 
veselie. Toate acestea interviuri și cele realizate de Mariana Criș în 1994, de Ion Sorescu și Dan. C.Mihăilescu 
în 1995, de Ilie Mihalcea și de redactorii revistei Euphorion” în 1996, se regăsesc în volumul „Aurel Cioran, 
Fratele fiului risipitor”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, ediție îngrijită de Anca Sîrghie și Marin Diaconu.

Dr. Titus Lateș, cercetător științific 2 la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 
Academiei Române, a prezentat detaliat felul în care apare „Emil Cioran în jurnalele contemporanilor”. 
Reflecțiile doamnei Mariana Pândaru Bârgău, despre „Un document epistolar inedit” au fost prezentate de 
Anca Sîrghie, iar reportajul-eseu al doamnei profesoare și poete Paula Romanescu, “Cu Cioran prin 
Montparnasse-ul umbrelor”, a fost lecturat expresiv de către doamna Simona Modreanu, cioranolog de 
prestigiu sosit de la Iași. Prima parte a sesiunii s-a încheiat cu o secvență artistică. Teatrul „Aureliu Manea” din 
Turda a prezentat, on-line, spectacolul impresionant despre „Exerciții de admirație Emil Cioran”.

În timpul pauzei, participanții au ascultat cu interes intervenția doamnei prof. univ. Ileana Costea din 
California, SUA, care ne-a mărturisit cum l-a cunoscut pe Emil Cioran la Paris. La rubrica “Lansări de carte” din 
programul Colocviului, Anca Sîrghie a comentat trei apariții editoriale: „Caiete Cioran – Ediția 2019”, Editura 
D*A*S, 2019, Sibiu, pe care l-a coordonat, eseul lui Florin Paraschiv, „Nirvană și paiață”, Editura Transilvania, 
Baia Mare, 2021 și „Caietele Constantin Noica” 1, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2021, 
îngrijit de Domnia Sa în colaborare cu conf. univ. Marin Diaconu. Simona Modreanu a prezentat cartea „Cioran 
ou la chance de l'échec”, Edition Unicité, Paris, 2021, o realizare editorială de excepție care pledează pentru 
ideea cioraniană că „infernul este paradisul fără rugăciune”.

Partea a doua a sesiunii de comunicări a debutat cu o prezentare bine documentată, realizată de doctorand 
Vlad Bilevsky (Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, 
București), „Adeziunile științifice ale tânărului Emil Cioran: între antropologie filosofică și filosofie psihologică”. 
Doamna Doina Boantă a citit comunicarea trimisă din Buenos Aires de scriitoarea Alina Diaconu, o apropiată la 
Paris a lui Emil, autoare a cărții „Dragul meu Cioran. Cronica unei prietenii”, versiune în limba română lansată 
în 11 mai 2019 la ediția de la Rășinari a Colocviului nostru. Doamna profesor dr. Ada Stuparu de la Craiova 
prezintă “Ipostaze ale exilului la Emil Cioran și I.D. Sîrbu”, comunicare sensibilă prin care se reface itinerariul 
vieții celor doi „exilați” în afară și înăuntru redescoperit în scrisorile și corespondența acestora. Maria-Daniela 
Pănăzan, profesor dr. la Colegiul Național „Gh. Lazăr” din Sibiu, prezintă o comunicare despre „Emil Cioran – 
cronicarul unor prăbușiri între cer și pământ” în care fixează locul important al filozofului din Rășinari printre 
lacrimi și sfinți, printre căderi și decăderi, în pendulările noastre cotidiene.

Doamna Claudia Voiculescu, masterand la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din București, vorbește 
despre „Cioran, cel care vedea realitatea nevăzută” în care 
susține cu argumente religiozitatea autorului. Ioan Gligor Stopiță, 
redactorul-șef al revistei „Rapsodia” din Sibiu, prezintă un interviu 
realizat de Gabriel Liiceanu cu filozoful rășinărean, având un titlu 
simbolic „Emil Cioran, cel inițiat în zone abisale”. Simona 
Modreanu a încheiat strălucit un adevărat „maraton” al evocării 
personalității lui Emil Cioran, glosând despre „Norocul 
neîmplinirii”, completat de discuții și aprecieri ale celor care au 
asistat on-line din diferite colțuri ale lumii. Ultimul moment artistic a 
fost susținut de actorul Cătălin Emil Neghină de la Teatrul Național 
„Radu Stanca” din Sibiu, care a lecturat din opera cioraniană mai 
multe fragmente grupate generic sub titlul „Lumina care cade pe 
Coasta Boacii”.

Duminică, 14 noiembrie 2021, participanții au fost invitați la o 
excursie la Păltiniș și la Șanta, organizată sub genericul „Pe 
urmele lui Emil Cioran și ale lui Constantin Noica”.

Adăugăm mulțumiri și felicitări organizatorilor, Primăria 
Comunei Rășinari, Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor, Liga Culturală 
din Sibiu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, doamnei 
conf. univ. dr. Anca Sîrghie și domnului primar Bogdan Bucur, 
pentru eforturile depuse în realizarea acestui eveniment cu 
valoare identitară deosebit de emoționant.
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Am avut norocul să fiu invitată la acest Colocviu Emil Cioran, 
căci adesea, trăind departe de țară, și destul de la celălalt capăt 
al lumii, unde mă aflu de aproape o jumătate de secol 
(incredibil!), în Los Angeles, California, deseori evenimente ce 
au loc în România, mie și multora ca mine, ne scapă… neaflând 
despre ele, decât după. Și dacă, chiar și atunci! Consider că e 
păcat, căci unele, ca acest eveniment, care a fost o adevărată 
încântare, sunt bine organizate, de înaltă ținută științifică și au 
un caracter românesc autentic, greu de realizat în afara 
granițelor.

E așa de frumos că savantului nostru i se aduce anual un 
omagiu la Rășinari, comuna lui natală, căci aceasta reprezintă 
pentru mine convingerea aprecierii lui de către conaționalii mei 
din România. În fond, eu cunoșteam doar cât de nemaipomenit 
de apreciat, stimat și mereu prezent și în zilele noastre este 
românul Emil Cioran la Paris. Am citit multe articole în ziare și 
reviste din Franța care susțineau că Emil Cioran scria în 
franceză mai bine decât cel mai talentat scriitor de-al lor. Cioran 
ajunsese membru în prestigioasa Academie Franceză, în care 
este foarte greu de pătruns chiar de personalități franceze.

În repetate rânduri, am dat de citate din Cioran la expoziții, la 
evenimente, adesea chiar în locuri unde nici nu mă așteptam. 
Mi-amintesc de panoul mare cu un lung citat din Cioran pe 
rampa de intrare la un târg-expoziție de decorație interioară 
modernă, ținut în superba clădire Grand Palais din Paris. Cioran și decor de interioare… Iată că da! Și, în 
spiritul negativist, cu un subtil sens de umor, Cioran trăiește și azi în capitala Franței, orașul despre care el 
spunea (parafrazez): „E singurul oraș în care trebuie trăit. Și în el este atât de ușor să te ratezi.” A se analiza 
definiția expresiei… „a nu ajunge bogat?” Căci într-adevăr pâinea o punea pe masă partenera lui, Simone 
Boué, predând la o școală, și nu filozoful nostru super apreciat de intelectualitatea franceză. Aceasta este 
poate o dovadă a contradicțiilor pe care la găsim în opera și la omul Cioran, așa cum se află ele și în realitatea 
vieții.

Și da, am fost fericită să particip la Colocviul internațional Cioran 2021, acest adevărat „regal” pentru mai 
multe motive. Pe de o parte, pentru că tema era Cioran, pe care mi-a fost dat să îl întâlnesc în 1972, anul când 

am fugit din România comunistă. Și alta, pentru că el 
este unul dintre cei trei stâlpi ai culturii noastre pentru 
care am o apreciere infinită (poate știți poza lor din mica 
piață Furstenberg de la Paris; erau buni prieteni): 
Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionesco, pe care și 
eu i-am întâlnit la Paris sau în SUA, dar mult prea scurt. 
Pe Cioran l-am întâlnit într-un parc din Paris, când mă 
aflăm cu câțiva colegi ai celui ce-mi va deveni soț, 
Nicolas V. Costea, profesor universitar de hematologie-
oncologie, el venind în vizită în Franța din Los Angeles, 
iar eu proaspăt refugiată. „Și prietenii lui Nic au venit cu 
Emil Cioran. Cu ce m-am ales din Cioran atunci (timpul 
întâlnirii fiind foarte limitat, eu prea preocupată de 
problemele aparent insurmontabile ale emigrării și 

Statele Unite ale Americii
Ileana COSTEA

Cioran dezvăluit mie 
și, sunt sigură, multora…

Ileana COSTEA și Emil CIORAN • Paris

La masa de prezidiu:  dl primar ing. Bogdan Bucur 
și conf. univ. Anca Sîrghie.
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nefiind în domeniul umanistic) a fost impresia prezenței lui blânde, retrase, de om firav și de o umilitate ce m-a 
consternat pentru cât de important știam că este. A vorbit puțin și cu veselie în ton. Despre ce? Nu-mi aduc 
aminte. Părea și mai mic de statură decât probabil era, alături de înalta lui parteneră de viață Simone Boué. Mai 
știu că m-a impresionat strălucirea din ochii lui de sub sprâncenele proeminente care-i făceau figura atât de 
expresivă și specială. Am cumpărat apoi cărți de Cioran și am încercat să îl citesc. Dar mi s-a părut greu de 
digerat și complicat, foarte complicat cum gândește, cum scrie. Deci Cioran îmi rămăsese neînțeles.

Și ce a însemnat acest colocviu pentru mine a fost în primul rând că mi l-a dezvăluit pe Cioran, m-a făcut să 
înțeleg atât de multe, mi l-a înfățișat cum nici nu mă așteptam că s-ar fi putut întâmpla. Prezentatorii au fost unul 
și unul (meritul organizatorilor, dar și faptul că există astfel de oameni de excepție în România). Au fost aleși 
cercetători și profesori care aveau o înțelegere profundă a gândirii cioraniene și ale căror prezentări au fost la 
cel mai înalt nivel academic. O să-mi permit doar să înșir aici lunga lor listă, căci un reportaj mai cuprinzător a 
fost scris de dna prof.dr. Maria– Daniela Pănăzan. Iată lista în ordinea în care s-au ținut prezentările: Prof. Dr. 
Ioan Radu Văcărescu (Sibiu), Conf. Univ. Dr. Marin Diaconu (București), Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie (Sibiu), 
Dr. Marius Dobre (Cercetător Științific 1, la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al 
Academiei Române, București), Dr. Titus Lateș (Cercetător Științific 2, la Institutul de Filosofie și Psihologie 
„Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, București), Mariana Pândaru Bârgău (Deva), Paula 
Romanescu (București), Vlad Bilevsky (de la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” 
al Academiei Române, București), Claudia Voiculescu masterandă din București, profesoara Antonia Bodea 
din Cluj-Napoca, Ioan Stopița, redactorul revistei “Rapsodia” din Sibiu, Simona Modreanu, prof. univ. la 
Universitatea “Al. Ioan Cuza” din Iași, cu un palmares deosebit în cercetarea lui Cioran, prof. dr. Ada Stuparu de 
la Craiova. De departe, tocmai din Buenos Aires, Argentina, a trimis un eseu și versuri originale dedicate lui 
Cioran o prietenă unică în felul ei, Alina Diaconu, scriitoarea care a avut favoarea de a i se oferi pentru prima 
dată Premiul Emil Cioran-2019, o tradiție a Filialei Sibiu a USR, care va continua. Nu voi avea pretenția, oricum, 
să enumăr pe toți cei 18 comunicanți.

Și nu voi discuta ce a spus fiecare, ci ce mi-au dăruit cu toții mie. Este pentru prima dată când am simțit că îl 
înțeleg pe Cioran. Îi înțeleg gândirea și atitudinea necredincioasă (în punctul în care mama lui nu voia să-i 
ajungă spusele la urechile tatălui său, preot) dar, în fond, profund credincios, cum a demonstrat, între alții, conf. 
univ. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Preocupându-mă ideea de 
Dumnezeu, m-am întrebat mereu: “A fost sau nu a fost credincios Cioran?”. Și acum i-am înțeles și 
profunzimea și, dacă îmi pot permite să spun, alambicarea nostalgiei ce a planat deasupra lui toți anii aceștia 
de trăit departe de țară. S-au spus multe lucruri la un înalt nivel intelectual, dar toate de o claritate ce le-a făcut 
să fie pe înțelesul tuturor și a căror prezentare entuziastă a stârnit, sunt sigură, emoție întregii audiențe. De la 
aspectele importante ale gândirii și scrierilor lui Cioran, la unele mai tematice, ca “Cioran și Eminescu”, idee 
tratată atât de neașteptat de Ioan Radu Văcărescu, sau chiar clarificări de detalii cum a fost lămurirea relației 
dintre Cioran și Blaga, așa de frumos prezentată de dna Sîrghie pe baza unor documente necunoscute de noi.

Toți prezentatorii, fără excepție, erau dintre cei care l-au studiat, au scris, l-au analizat pe Cioran. Au venit 
fiecare cu un aspect anume, relevând ceva deosebit. Varietatea aspectelor discutate la colocviu a fost și ea 
impresionantă. Dna conf. Anca Sîrghie, care a moderat așa de minunat colocviul de anul acesta (împreună cu 
dl Marius Dobre de la București) a îngrijit împreună cu profesor univ. Marin Diaconu în anul 2012 o carte în care 
a publicat într-un întreg capitol interviuri cu fratele apropiat al lui Emil Cioran, Aurel. Volumul respectiv se 
intitulează atât de inspirat “Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor”. Dânsa a avut ocazia să vorbească și cu soția 
acestuia despre vizita cuplului la Paris, după o lungă perioadă (40 ani), de imposibilitate de comunicare directă, 
ci doar prin telefon sau scrisori. Atunci Emil i-a întâmpinat în Gara de Est a Parisului și a exclamat văzând cele 3 
geamantane cu care sosiseră ei de la Sibiu: „Au venit orientalii!” Deci Dna Sîrghie a avut ocazia să fie aproape 
de familia lui Aurel Cioran și a putut căpăta o înțelegere a omului și filozofului parizian „din interior”.

Și iată, că acest colocviu mi-a mai adus mie încă două lucruri grozave. E pentru prima dată când într-adevăr 
am înțeles textele lui Cioran la care s-a făcut referire. Mi s-au părut atât de clare și firești, lecturate atât de 
nedramatic, de natural, de nuanțat de cunoscutul actor Emil Cătălin Neghină de la Teatrul Național “Radu 
Stanca” din Sibiu. O delectare să-l asculți!

Și tristețea continuă a lui Cioran, cu adâncimea și întortocherile ei, mi-a fost lămurită. Concluzia este că Emil 
Cioran, de fapt, era profund creștin, în ciuda felului în care își exprimă necredința. La acest colocviu mi-a fost 
dezvăluită tulburarea lui continuă. Și tot timpul acestui colocviu senzația mea a fost: Ce bine spus, ce clar, în 
fine înțeleg!

M-a tulburat și momentul de reculegere cerut de dna Anca Sîrghie (o moderatoare desăvârșită anul acesta, 
cum probabil a fost și la colocviul din 2019) pentru Doru Dinu Glăvan, Președintele Uniunii Jurnaliștilor 
Profesioniști din România, cel care trebuia, care dorise cu tot dinadinsul să fie prezent la colocviu de la 
Rășinari. Și m-a afectat personal faptul că Doru Dinu Glăvan a plecat dintre noi brusc, doborât de covid, câteva 
zile după ce l-am cunoscut (online) prin intermediul dlui Alexandru Cetățeanu, director al ASRAN din Montreal 
(Canada). De fapt dl Cetățeanu, aflat în Londra în drum spre casă, a fost invitat să adreseze câteva cuvinte 
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participanților atât la deschiderea cât și la încheierea colocviului de la Rășinari. Domnia sa a evocat și 
personalitatea bunului său prieten plecat la Domnul, apreciatul jurnalist Doru Dinu Glăvan.

Deci, să nu uităm că suntem încă sub pericolul pandemiei și faptul că acest colocviu s-a ținut la fața locului, în 
sala primăriei din Rășinari, ce poartă numele „Emil Cioran”, este și el unul demn de admirat.

E ciudat, dar atât de adevărat, că orice dezastru integrează și ceva foarte bun. În acest mod, pandemia a dus 
lumea la folosirea comunicării la distanță pe scară largă. Ei bine, nu e minunat că eu, locuind în Los Angeles, 
neputând să călătoresc sub sabia virusului acesta nemilos, am fost alaltăieri, sâmbătă, 13 noiembrie 2021 la 
Rășinari? Îmi amintesc acea regiune atât de frumoasă a României, de unde cunosc bine Sibiul, pentru că 
acolo, ca studentă la Arhitectură, am petrecut două săptămâni făcând relevee unor case din oraș.

Evident că simt nevoia să-l felicit pe primarul Bogdan Bucur pentru sprijinul plin de căldură pe care l-a dat și 
anul acesta (căci a făcut la fel și în toate edițiile precedente, din câte mi s-a spus), cât și celor de la Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, și din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care ar fi trebuit să fie 
reprezentată la Rășinari de președintele Doru Dinu Glăvan.

Și da, emoționantă a fost începerea colocviului cu o slujbă în memoria credinciosului Emil Cioran în Biserica 
„Sfânta Treime” din Rășinari, modernă pe dinafară după ultima restaurare, dar atât de frumos pictată în interior, 
în stil tradițional. O biserică cu însemnătate dublă, una că se află în Rășinari, locul de baștină a lui Emil Cioran, 
cât și a lui Octavian Goga, dar și prin faptul că este lăcașul unde a săvârșit slujbe arhierești și a prezidat întruniri 
ale fruntașilor ardeleni Mitropolitul Andrei Șaguna, care are alături un monumental mausoleu.

Colocviul s-a încheiat cu filmul, prezentat online, realizat de actori ai Teatrului “Aureliu Manea” din Turda (a 
cărui faima a ajuns și la românii din SUA), “Exerciții de admirație Emil Cioran.” Și așa, participanții au făcut o 
plimbare prin Rășinari, printre frumoasele lui case și străduțe. S-au oprit în fața casei unde s-a născut și a 
copilărit filozoful (și despre care cu jenă trebuie să spun că nu este în niciun Youtube pe Internet, în afară unei 
„nunți” – spectaculoase prin costumele ei tradiționale ce a trecut prin față casei lui și unul unde un muncitor 
curăță de buruieni și noroi în valea Ștezei, ce salută în trecere casa lui Cioran). Sper că acest reușit film artistic, 
cu important caracter documentar, va ajunge curând pe Youtube spre a încânta o audiență largă.

Sigur, am regretat că, asistând la eveniment online, de la mare distanță, nu am putut gusta din inspirata 
excursie „Pe urmele lui Cioran și Noica” de la Păltiniș și Șanta unde participanții la fața locului au petrecut 
împreună (ținând distanța socială) ziua de duminică, 14 noiembrie 2021.

La deschiderea colocviului, s-au făcut trei cadouri frumoase. Menționez „cadoul” pentru Anca Sîrghie, oferit 
de Ioan Radu Văcărescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, care i-a decernat Premiul 
„Emil Cioran” 2021 „pentru întreaga operă literară și publicistică”. Apoi, două cadouri, creații ale unor artiști 
cunoscuți, dăruite primarului ing. Bogdan Bucur. O emoție generală a provocat un tablou cu portretul lui Emil 
Cioran, pictat de Adina Romanescu, gest pentru care recunoscutei artiste din București i s-a oferit o Diplomă de 
excelență. Pe dată, alături de steagul românesc, i s-a găsit tabloului cel mai potrivit loc, așa că întregul 
eveniment s-a desfășurat sub pavăza lui Emil Cioran însuși. Sosită din capitală, profesoara Doina Boantă, care 
are rădăcini în acest sat, a oferit domnului primar un elegant album de artă, publicat de fratele dânsei, Dan 
Băncilă, al cărui bunic era rășinărean.

Cred însă, că cel mai minunat cadou este cel făcut lui Emil Cioran însuși, prin modul excepțional în care acest 
al XXVII-lea Colocviu l-a onorat. Sunt sigură că de acolo, de sus, de unde ne privește, Emil Cioran se simte 
împăcat că este onorat la Rășinari, deci chiar în locul unde el „a trăit raiul pe pământ”, așa cum nicăieri și 
nicicând mai apoi nu i s-a mai întâmplat.
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Este greu de stabilit după atâtea decenii de 
dialog, când ne-am întâlnit prima dată ca să 
conversăm, dar sigur este că glasul lui Doru 
Dinu Glăvan îmi era de mult timp familiar din 
emisiuni radio, de la olimpiade și jocuri balca-
nice, de la transmisii de atletism, înot și 
gimnastică din Europa, Asia ori Australia, 
întocmai celui al lui Cristian Țopescu sau al lui 
Ion Ghițescu. Totuși comparația aceasta cere 
nuanțări, căci reporterul Glăvan s-a construit 
ma i  g reu ,  t recând  pes te  obs taco le 
insurmontabile, față de alți camarazi de 
breaslă celebri. Din 1965, la 19 ani el era 
corespondent la ziarul „Sportul popular”, care 
va deveni cunoscuta publicație „Gazeta 
sporturilor”. Când ajunge cronicar sportiv la 
postul Național de Radio, dar este prezent și 
în presa scrisă, renumele lui Doru Dinu 

Glăvan crește. El a strălucit comentând Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sarajevo, din câte îmi amintesc.
I. „RADIO REȘIȚA, DRAGOSTEA MEA”
Îl știam bănățean, dar abia acum, adică după al 12-lea ceas am identificat data nașterii lui Doru, care a văzut 

lumina zilei în 7 iunie 1946 la Timișoara. Se spune că el nu a vorbit până la 4 ani, dar că apoi nu a mai putut fi 
oprit. Gândul îmi aleargă spre un mare scriitor și filosof român, Lucian Blaga, care își amintea că și-a pus 
mâinile pe ochi, ca să se apere de lumina slovei rostite pentru prima dată. Oare la fel să fi fost la Doru Dinu 
Glăvan? El era nepotul învățătorului Dimitrie Bozeanu din Cenad, ceea ce l-a apropiat timpuriu de litera scrisă 
și, cu precocitate, Doru a început să publice la 14 ani texte în presa pentru copii. După alți 4 ani devine 
colaborator la presa locală și regională.

Plecarea bunicilor în străinătate îi opturează drumul spre un liceu de prestigiu, el urmând o școală 
profesională. Dar frontul de afirmare care îl tenta este categoric sportul, iar proiectele lui de a urma o facultate 
pălesc în fața ritmului trepidant al vieții sportive. Acesta îi dădeau zi de zi sentimentul luptei, ce-i asigura 
victoria. De Reșița era legat cu lanțurile pasiunii, iar ca om ce sfințește locul avea multe de făcut acolo unde de 
250 de ani flacăra furnalului nu a fost oprită. Avea și domnul Glăvan o făclie proprie de om al presei, pe care o va 
sluji cu ardoare nestinsă timp de peste jumătate de secol. În 1991 a fost atestat ca ziarist profesionist. Era un 
punct de plecare bun și absolut necesar în proiectele sale. El se angajează ca redactor la ziarul „Timpul” din 
Reșița, cotidian transformat din hebdomadarul „Flamura”. Se va fac cunoscut ca redactor, reporter, comentator 
de radio la românii din țară, dar și la cei de peste hotare.

La 8 august 1995 la Reșița se înființează Fundația Radio din Caraș-Severin, proiect la care el este 
cofondator. După un an de eforturi, Radio România Reșița primește statutul oficial de post public local a 
Societății Române de Radioteleviziune. La prima emisiune, Doru Dinu Glăvan era director, iar logoul ei a 
devenit „Radio Reșița, dragostea mea”. El nu activa numai la Reșița, ci și la Radio România din București. Om 
al implicării totale, directorul sporește în curând prestigiul noului post reșițean, care are cea mai mare audiență. 
Pe lângă cele câteva județe din țară, postul de Radio Reșița emitea și pentru românii din Valea Timocului și 
pentru cei din Voivodina. Profesionalismul său își spune cuvântul. Devenit cel mi important post regional din 
țară, modelul său avea să fie urmat la Sibiu și la Brașov. În 1998 Radio Reșița este primul post de difuzare pe 
internet. Pentru cei două milioane de auditori ai săi, postul emitea 24 de ore din 24. După ce a modernizat 

DORU DINU GLÃVAN
OMUL PENTRU CARE ZIARISTICA ESTE O ARTĂ

Anca SÎRGHIE
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aparatura necesară, directorul a pus în aplicare un proiect transfrontalier de emisiuni cu posturi de radio din 
Voivodina, Serbia, colaborând chiar și cu Radio Tlaxcala din Mexic. Proiectul transfrontalier Phare CBC 
„Cuvântul fără frontiere” care a amenajat un Centru Multimedia pentru Europa Centrală și de Est, cu programe 
în 8 limbi-ucraineană, sârbă, maghiară, rromani, croată, slovacă și cehă. Timp de 10 ani, directorul bolnav de 
muncă nu precupețea niciun efort ca postul de Radio Reșița să fie la înălțime, iar statutul ziaristului cerea în 
sine anumite ajustări și noi forme de recunoaștere profesională.

Când cu feelingul său profesional simțea că trebuie depus un efort, nu ezita să-l facă. În 1984 a plecat pe 
propria cheltuială la Los Angeles, de unde a transmis evoluția Ecaterinei Szabo, gimnasta care a câștigat 4 
medalii de aur și una de argint. Deloc preocupat să-și completeze studiile universitare proprii, deși vede în jur 
pe alții care obțineau diplome academice cu efort minim, directorul întorcea privirea spre camarazii lui de 
breaslă, care îl urmează. Oriunde pune el mâna, lucrurile ies impecabil. Amfitrion al balurilor veteranilor de la 
Prietenii Munților pe Semenic, organizează concursuri de fluierat și de dans, mereu atent să susțină identitatea 
Banatului de Munte, pe care el îl reprezenta. În 1998 el realiza o premieră națională, când Reșița era 
recepționată de pe toate meridianele lumii. Nu degeaba i s-a spus că este „voievod al microfonului”. A înaintat 
la Parlamentul României proiectul onorant al Zilei Ziaristului Român, care s-a stabilit deloc întâmplător pentru 
ziua de 28 iunie, ca elogiu adus lui Mihai Eminescu, considerat ctitorul jurnalismului modern în România.

II. CÂND CREZI ÎN DEZMĂRGINIREA ZIARISTICII ROMÂNEȘTI
Deloc întâmplător, tocmai el, Doru Dinu Glăvan a fost ales în 2012 președintele Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România, cea mai prestigioasă organizație a acestei breasle din țară. Nici aici drumul nu i-a 
fost presărat cu flori, ci a însemnat o luptă continuă. Ce principiu îmi mărturisea președintele nostru că respectă 
și susține? În concepția lui, o asemenea organizație nu trebuia să fie restrictivă și elitistă, ci larg deschisă 
mânuitorilor de condei din presă. Așa se face că atunci când a preluat conducerea, UZPR-ul avea 421 membri, 
iar acum el are peste 3500 de ziariști profesioniști. Colosală evoluție! Secretul unei asemenea creșteri 
spectaculoase constă în faptul că Doru Dinu Glăvan a obținut un statut onorant, pe cel de „Uniune de creație de 
utilitate publică”, ceea ce așeza ziariștii pe același plan cu scriitorii, muzicienii, artiștii plastici sau arhitecții ca 
valoare creatoare a prestației lor. Din acel moment UZPR-ul poate acorda o jumătate din valoarea pensiei 
membrilor săi vârstnici. S-a putut afirma că Doru Dinu Glăvan „a pus presa românească pe harta prestigiului” 
sau altfel formulat, el este „ambasadorul jurnalismului de performanță” în România. Cine mai asigurase până la 
el un asemenea reviriment pentru UZPR? Nimeni și niciodată.
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Dar puteți crede că o inovație atât de cutezătoare a plăcut echipei cu care lucra la sediul central de pe Bdul 
Magheru din capitală? Bineînțeles că nu! Puciul cazon care s-a produs din partea unor așa-ziși „ziariști cinstiți” 
a coalizat împotriva lui chiar și pe unii dintre cei mai apropiați colaboratori, adică pe oamenii lui de mare 
încredere. Situația a ajuns în justiție și de multe ori îl ascultam povestind scene de o violență radicală, petrecute 
când puciștii încercau să-l deposedeze de cheile biroului său. Doru a știut să-și aleagă un avocat priceput, care 
a câștigat procesul. Tactica sa cu puciștii m-a uimit din nou, pentru că cu înțelepciune el le-a întins mâna 
vechilor lui dușmani. Câtă stăpânire de sine trebuia să ai pentru a neutraliza atâtea atacuri, bazate pe insulte 
dintre cele abominabile de la șarlatanie la incompetență de analfabet în ceea ce scrii. Președintele a ieșit curat 
din baia de insulte ce i s-a aplicat. De câte ori nu-i va fi venit să lase totul baltă și să plece înapoi la Reșița ca un 
învins! Ei bine, tocmai așa ceva nu a fost de acceptat. Nu! Doru Dinu Glăvan a rămas ferm pe poziție și a 
continuat să proiecteze creșterile visate de el. An de an, el aduna în săli de amfiteatru pe ziariștii țării, spre a le 
acorda distincții pentru treaba bine făcută. Consilierii lui, aleși cu înțelepciune practică, îi arătau drumul corect. 
Astăzi UZPR-ul are propria sa revistă și o editură, unde se practică o anumită manieră de a promova cărțile.

El a petrecut în presă peste 50 de ani, adică exact atât cât eu am rămas neclintită la catedră de profesor 
predând literatura în licee sau în facultăți de Litere din Transilvania.

III. PROMOTORUL VALORILOR CULTURII ROMÂNEȘTI
Întâlnirile noastre, fie că erau întâmplătoare, ocazionate de vreun eveniment sau erau programate, se 

desfășurau sub spectrul deplinei sincerități, cu aerul că ne cunoaștem de când lumea. O prietenie profesională 
fără cusur, ca și mărturisirile pe care ni le încredințam cu siguranța că fiecare dintre noi este gata să sară în 
ajutorul celuilalt la nevoie și cu toată buna credință. Cel mai special lucru este faptul că din 2012 când a devenit 
președintele UZPR-ului, Doru Dinu Glăvan nu a venit spre mine cu prestigiul omului dedicat sportului, cum îl 
cunoștea o țară întreagă, ci ca Mecena al proiectelor culturale, desigur, totdeauna legate de jurnalistică.

Atunci când președintele mi-a propus să devin membru al Uniunii, nu mi s-a părut nimic incorect, doar mă 
mișcam în presa românească de câteva decenii și nu de puține ori Doru Glăvan îmi dovedise că i-a plăcut ce și 
cum scriam. Îmi solicita adesea texte pentru site-ul Uniunii și eram mulțumită să le aflu acolo. Am devenit 
membru UZPR, cu liniștea că nu solicitam niciun avantaj material după pensionare. Era o formă de 
recunoaștere a unei realități existente ca atare și nimic altceva.

În curând aveam să constat că seratele „Eminescu, jurnalistul”, ca proiect inițiat de echipa președintelui, erau 
niște manifestări cu totul speciale între toate formele în care contemporanii noștri îl sărbătoreau pe Eminescu. 
M-am încredințat că este așa, când am urmărit în 10 decembrie 2013 la Teatrul Mignon din capitală spectacolul 
„Interviu cu Mihai Eminescu” al jurnalistului Miron Manega care l-a creat și l-a montat ca spectacol-lectură în 
multe alte împrejurări și instituții de teatru. Cea mai clară amintire este legată de conferința ținută de mine în 14 
martie 2016 la Institutul Cultural Român din capitală în cadrul seratelor „Eminescu jurnalist”. Ca amfitrion, Doru 
Glăvan mai invitase pe omul de carte Nae Georgescu și pe părintele dr. Theodor Damian de la New York, aflat 
atunci la București. Emoția zicerii pe tema îndelung cercetată „Ziaristul Mihai Eminescu și Monarhia României” 
s-a prelungit cu emoția ascultării celorlalte ziceri. A fost un eveniment de elită și păstrez și acum afișul și câteva 
poze cu buchetele de flori pe care le-am primit de la participanții la manifestare, care au înțeles că cercetarea 
științifică mai are și astăzi zone nedefrișate, mai ales în domeniul ziaristicii eminesciene.

În perioada covid din acești doi ani terifianți, forțele literare și-au găsit un domeniu de afirmare prin reuniuni în 
tehnica zoom. M-am afiliat cu bucurie Cenaclului românesc „Mircea Eliade” din Denver Colorado, SUA, care a 
organizat reuniuni lunare, și celui din Montreal, Canada, cu întâlniri bilunare. Pe ecranele acestor reuniuni cu 
adevărat internaționale ne-am reîntâlnit frecvent cu președintele UZPR, care totdeauna avea aerul că sosește 
din alte fronturi de activitate și că are bucuria să ne împărtășească planurile, inițiativele și reușitele echipei sale. 
Totdeauna erau multe și absolut încântătoare. Ni se crea impresia liniștitoare că UZPR este pe mâini bune. 
Niciodată nu fusese această organizație profesională atât de vizibilă și nu sporise atât în realizări. Era o bucurie 
să te vezi salutată de el și simțeai o nesfârșită încântare să-i răspunzi la fel. Puțini participanți la reuniunile 
acestea internaționale îmi lăsau, așa ca Doru Glăvan, impresia că el se simte minunat într-o lume de prieteni, 
una care îi stimula plăcerea de a se confesa, de „a da raportul” izbânzilor sale recente. Dacă cineva ar prelua 
din arhivele celor două cenacluri toate intervențiile lui, nu mă îndoiesc că ar recompune calendarul activității din 
ultimii ani în UZPR. Iată o formă de prezență internațională, care a scăpat evocărilor pe care Daniela Gîfu le-a 
selectat pentru volumul omagial, ocazionat de împlinirea a 75 de ani și intitulat „Doru Dinu Glăvan-Demnitate, 
Devoțiune, Generozitate”, apărut la Editura Papirus S Media în 2021.

Exact în direcția respectului față de breasla ziariștilor, președintele dezvolta un amplu proiect de 
recunoaștere a valorilor. Manifestările organizate de echipa lui la UZPR aveau anvergură națională și neobosit 
selecționările cuprindeau toate formele de mass-media, cu presa scrisă și cu cea vorbită. Un asemenea prilej 
de panoramare a valorilor reale din mass-media a avut titlul „Sens și contrasens în mass-media” din 28 iunie 
2021. Când mi s-a cerut un text pe o asemenea temă specială, am tratat-o ca un exercițiu ludic și nu putea să 



nu mă bucure vestea că mă număr printre câștigătorii concursului. Pentru premiere urma să mă prezint în ziua 
fixată într-o sală mare de la Muzeul Țăranului Român din București. N-am mai văzut de mult timp o atare 
alăturare de vipuri ale televiziunilor și ale presei scrise din țara noastră. Ne salutam, cu bucuria diplomelor 
primite pe scenă și a florilor însoțitoare. Pe a mea scria „Distincția SENS ȘI CONTRASENS în mass-media se 
acordă Doamnei Anca Sîrghie – Sibiu – pentru profesionalismul în actul jurnalistic.” Se marcau cei 102 ani de 
existență UZPR, organizație înființată în 1919. Au trecut 4 sau chiar 5 ore, în care nu mă mai săturam ascultând 
ziariști, care dădeau frâu liber amintirilor din cariera cea mai spectaculoasă a confruntării cu realitatea, pe care 
ei o consemnau pentru prezent și pentru viitor. Impresiona crezul lor de profesioniști ai condeiului, care luptând 
pentru adevăr și pentru dreptate n-au mai avut cum să strângă și bogății materiale. Ei le promovau pe cele 
spirituale, încredințându-le cuvântului public. Câte riscuri nu comportă condiția de jurnalist de investigație! 
Există, așadar, o devoțiune și un eroism al destinului unui jurnalist. Care este cheia succesului în jurnalism? 
Era întrebarea la care doreau să răspundă cei mai mulți. Plecând de la această ceremonie, m-am gândit că 
până la Doru Dinu Glăvan nimeni nu a gândit să pună în ramă o activitate continuă de consemnare literară, cum 
era a mea. Ea a debutat prin anul 1975, ca să continue până astăzi, când s-ar putea arhiva vreo 500 de titluri de 
articole, eseuri și studii literare, de reportaje și interviuri apărute în presa din România și din străinătate.

O surpriză ce m-a uluit aveam să încerc exact la data de 2 iulie 2021 când la Muzeul Național al Literaturii 
Române din București fusesem invitată să prezint, alături de alți doi critici literari, noua carte a poetului Victor 
Mircea Albu, „Dorm într-o coajă”, apărută la Editura Techno Media din Sibiu în anul 2020. Între spectatori l-am 
remarcat pe Doru Dinu Glăvan, iar când a cerut să ia cuvântul eram sigură că face o apreciere la adresa 
autorului. Nu a fost așa. Președintele a scos dintr-un pachet o diplomă frumos înrămată. La oricine din 
asistență mă gândeam că i se cuvine dată și încercam să aflu cine va fi acela. Nici nu m-am dezmeticit bine, 
când am aflat că se face vorbire despre mine și că domnul președinte al UZPR mă apreciază drept o valoroasă 
mânuitoare a condeiului, ceea ce avea să citească și de pe „DISTINCȚIA CREEDINȚĂ ȘI LOIALITATE, care se 
acordă Doamnei Anca Sîrghie pentru abnegația, dăruirea, talentul și priceperea puse în slujba jurnalismului, în 
întreaga carieră.” Așadar, noua diplomă avea deschidere panoramică spre toți cei peste 45 ani de când sunt 
prezentă în presă. Atunci am realizat cu cât discernământ axiologic se mișca domnul Glăvan printre ziariști și 
oameni de cultură. Cum i-o fi cântărit pe fiecare? O asemenea pătrundere psihologică și atâta cernere fină a 
valorii în lumea esteticului nu are oricine. După aproape o jumătate de secol de exprimare publicistică, era prea 
neașteptat ca în nicio săptămână să primesc două distincții atât de diferite din partea UZPR. Era ca o 
încununare pe care o datoram aceluiași om, care mi-a sădit pentru mai departe încrederea că ceea ce fac este 
necesar pentru societate.

Avea Doru Dinu Glăvan un aer de discret pater familias, care se trăda arar, la ocazii mari. Altfel îl simțeai 
prieten, un prieten devotat, om de nădejde. Din Amărăști, unde era musafirul lui Alexandru Cetățeanu, venit din 
Canada la moșia lui vâlceană, m-a salutat prietenește împreună cu publicistul Miron Manega, cu care urma să 
aibă o acțiune la Buzău. Acolo a și plecat și s-a întors contaminat cu virusul cel mai parșiv, care încearcă 
întreaga omenire. Ultima dată când am vorbit la telefon, el ajunsese bolnav la Reșița, unde era tratat de fiica lui, 
cea care de doi ani face numai acest lucru. Era pe mâini sigure, așadar. Tocmai de aceea, i-am vorbit de fiul 
meu care atunci se contaminase și doream să aflu ce recomandă fiica lui Doru ca tratament. Mi-a promis ajutor, 
dar în zilele care au urmat el nu mai răspundea la telefon. Nu puteam să gândesc nimic periculos, doar 
doctorița de la Reșița avea multă experiență, nu-i așa? Subit, am aflat că tocmai când părea izbăvit de virus și 
se bucura că va primi certificatul de „Trecut prin boală”, el a plecat la Domnul. Mi-am amintit de filosoful 
Constantin Noica spunând: „E foarte curios. Se moare de milioane de ani și lumea nu s-a învățat cu asta.” Da, 
va trebui să ne învățăm cu perspectiva că omul acesta nu va mai răspunde prietenește la telefon, că nu 
vom mai plânge pe umărul lui, dar că destinul lui ne oferă o lecție a modestiei, a discreției, a 
entuziasmului faptei nu al vorbelor, pe care să le ferim de fals și de minciună. Fără vreo retorică a 
jelaniei, să reținem de la Doru Dinu Glăvan că există o aristocrație a spiritului prietenesc sau cum 
spunea Nietzsche „virtutea ce dăruiește este virtutea cea mai înaltă!”.
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Ioan MICLÃU-GEPIANU*

Seara pe Criș

Amorțit suna în turlă clopotul cel de aramă, 
Iar pe fruntea-i luminoasă ziua-ntinde a ei maramă, 

Neguri cenușii s-ardica legând văile de cer, 
Luna-i o suveică-n nouri, țesand raze în eter;
Vapori alburii ca perle se-mpreun ridicând arc, 

Boltuind din nori de-arginturi o cunună sclipitoare, 
Pe sub care curge Crișul, al Bihorului monarc!

De pe măguri înserarea tainic hainele-și adună, 
Le închee-n bumbi de stele, le coase-n raze de lună, 

A ei sânuri ard duioase strânse de aprinsul soare, 
Căci de veacuri nu-ncetase cu-a lui foc să semăsoare!

Numai Crișul o mângaâe, numai el o răcorește, 
Când cu valul său de ceață înrouat și-nmiresmat, 

O cuprinde peste umeri cu răcori o învelește.

Vin atunci fluturi cu aripi de argint și aur alb, 
Cobor stelele pe raze, dulci icoane de se scald, 

Vin în umbre-nfășurate pe sub sălcii dragi fecioare, 
De cobor și bat in valuri cu-a lor rumene picioare, 

Vin voinici de sânge dacic, aducând doina pe buze, 
Se scufund sub valul molcom, numai ochii țin afară, 

Ori fac tumbe ca delfinii, zânele să le amuze.

E moment solemn când ninge pulberii de raze-n roi, 
Iar din sfere ancestrale vin noptaticele ploi, 

Ce pe Criș se schimbă-n bură și în strat de nestemate, 
Când în turlă miezul nopții limba clopotului bate.

Atunci îngerii din ceruri se adun de stau pe maluri, 
Să admire cum pe unde valurile ridic spume, 

Cum se rostogol ca focul și ca albele cristaluri.

Dintr-o salcie pletoasă zâna Dochia apare, 
Părul ei in cozi pe spate reflecta în luna mare, 

Auriu fuior de raze vălurind în valuri repezi;
Cygnus de îndată cheamă a lui cârd albiu de lebezi,
Ca să tragă iar pe unde cu-a lor aripi, mâni de pene, 

Acea barcă ușurie, acea mistică gândire, 
Unde Dochia adună farmecele ardelene.

Australia

* zic Gepianu, fiindcã sunt  nãscut în satul Gepiu-Bihor
Dorul sculptor

Dorul sculptor de imagini, 
Ca o daltă-n piatra dură, 

Mi-a săpat aceste versuri
Fără rimă și măsură, 

Mâzgălind câteva pagini;

Dar treptat ca vinul dulce, 
Dorul prinde gustul artei, 

Ușurel îți fură mintea
Și pe-aripile speranței
Printre galaxii te duce.

Dorul mi-a sculptat în creer
Un însemn al fanteziei, 

Care veșnic mă aleargă
După fusta poeziei, 

Pentru care lumi cutreer.

Nici dușmanul cel mai groaznic, 
(Și de asta-s foarte sigur)

Nu mi-ar face-atâta jale
Cât îmi fac de unul singur, 
Singur mă socot obraznic.

Căci-atât de fin mi-e graiul, 
Stele…vezi, ți-am pus la sân, 

Soare, Lună și Luceferi
De-al tău gât frumos le-atârn, 

Iar din inimă-ți dau raiul.

Dar tu fugi minune albă, 
Zână neântruchipată, 

Și-mi arăți doar Universul
Drept un chip senin de fată, 
Cu imense constelații puse 

salbă:
Și aceasta ești, pentru tine scriu

Hortensia Papadat-Bengescu.
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Si cu lotuși lacrimi albe, roze, cum mai le e felul, 
De ridic în aer miros, ce te-oprește să mai suferi!

Băi din vremuri pleistocene și din vechiul Terțiar, 
Cu-ape calde ce ies molcom gâlgâie spre Peța iar!

Se-nspaimântă însa Zâna, când spre craterul Betfiei
A ei ochi căprii i-ardică…, e acolo noaptea firei…, 
Astfel iute-ndeamnă valul, ocolind printre păduri, 

Ce-s bătrâne ca și vremea cea de-a pururi curgătoare, 
Printre stânci acoperite cu mantale lungi de muri.

Iese la câmpie numai o secundă să respire, 
Și iar maluri ridicate cu stânci negre-l strâng subțire!

Sus in cer se-mpreun ramuri, dedesubt plutesc răcori,
Aici paserile-au raiul, aici cresc străvezii flori!

Aici Dochia oprește a ei barcă de petale, 
Lebedelor dând degrabă chipul lor cel de fecioare, 
De-și acoper boiul fraged cu-al pânzeturilor poale!

Cerbii scapăr din copite, iar al coarnelor lor ramuri, 
Ridicând umbre înalte joacă peste verzi tufaruri, 

Undeva prin huci si ruguri ca un dor tăinuitor, 
Sta perechea să asculte răgetul de căprior…

Și cum luna-și trage-argintul prin boltirile de fagi, 
O cetate părea valea, cu icoane pe tot locul, 
Unde vin de se închină inimile celor dragi!

Doar aci crescu Românul, alta lume el nu știe, 
Și de-ar fi, la ce să-și piardă liniștea prin pribegie;

Nicăieri n-a dat Divinul lirei melodii mai sfinte, 
Cum se-aud in codrii noștrii, le-am dori și în morminte!

Cântul holdelor câmpiei e ca marea cea întinsă, 
De doinesc când ritmic mișcă valurile lor de spice, 
Un covor țesut cu mâna, cât e zarea necuprinsă.

Iar văratica-nnoptare-i cum spun basmele mai vechi, 
Când din ceruri ursitoare coborau perechi, perechi, 

De se-nghesuiau la geamuri, la născuți s-aducă sorți, 
Invelite-n giulgiul nopții pluteau line peste porți;
Trupul le era lumină, numai vorba omenească, 

L-ai lor droști trăgeau zefirii cei cu coamele vâlvoi, 
Dar opreau numai pe unde erau îngeri să se nască!

Doar in zori se-nturnau iute pe cărările de soare, 
Unde viața-și are moara sufletelor dătătoare;

Tot de-aici atârnă soarta astei lumi atât de mare, 
Ce se-ncrede și se-nnalță mai presus de-albastra zare;

Basmul spune mai departe, căci de raze găunos, 
De-ar fi soarele sa-ndure vreo schimbare nedorită, 

Toate-averile adunate ar fi fără vr-un folos!

Și se-nșir, ca stele-n ceruri, umbre albe și duioase, 
Peste-al apei curgătoare piept de unde răcoroase!

Doar din când în când trec umbra vre-unei suspendate punte;
Zâna iar visa-n plăcere acel loc umplut cu nuferi
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Sus in cumpăna de noapte luna-i piatra de argint, 
Sfărmând pulberi ancestrale, boiul Crișului cuprind, 
Cu lumini răsfrânte-n ape, ca-n oglinde fermecate, 

Iar in turla Catedralei limba clopotului bate
Viu, și-i semn că scena amintirilor se-așterne

Spre odihna meritată: oameni, flori, zane, poeti, 
Inveliți în raze calde, luncile le-aștern de perne!

Dorm si păsările-n pace, legănate-n crengi frunzoase, 
Dar ușor, căci cum crap zorii, ele reâncep voioase, 

Purpuriuri și concerte de aceeași repetare, 
Deși parcă mereu alte, au de-apururi desfătare!
Omul le ascultă lacom, parcă-s din etern ieșite, 

Melodii în limbi ascunse, ce doar Domnul le cunoaște, 
Și par cântece de leagan, din vechi vremuri auzite!

Doar munteanul numai, încă, învelit in noaptea sură, 
Calcă treptele de piatră iar izvoarele murmură, 

De-a lui inimă-mbunează, cu plăcere urcă-n munte, 
Unde peste-o vale verde ridicată e o punte, 

Ce se termină in pragul celui vechi castel de veacuri, 
Și de veacuri deasemeni a lui umbră și-o răsfrânge, 
Jos la rădăcina stâncei, unde Dochia stă pe lacuri!

Insule cețoase, grele, încărcate de parfumuri, 
Curg prin noaptea liniștită ca și niște dese fumuri, 

Tot mai jos le-apasă cerul, le strivesc pe muchi de dealuri, 
Le înghesuie-n dumbrave și-n desișul gros de ramuri, 

Orice colț al zarii large, unde firea-i în visare, 
Căci o Lege e de-apururi și-n a cărei paragrafe, 

Dăltuită e cu secoli marea grije ce ne-o are!

Tolbă de averi e-Naltul, stoc de lumi îngrămădite, 
Ce se mișc etern închise, de meteori prăfuite, 

Dorm sub pulberea luminii și a nopții cea eterne;
Numai timpul cu-ngrozire câte-un tremor mai așterne, 

Ori crăpând în mii de așchii câte-o stea o vezi cum pică, 
Amintind de acel înger, ce pe Domnul supărase, 

Pentru-acea deșertăciune de-a fi mare-n lumea mică!

Numai Crișul e același leagăn dulcelor plăceri, 
Unde-s veșnic ghioceii, veșnic dalbe primăveri!
Sufletul născut acolo nu e chip să se desprindă, 
Ci mai mult se lasă-n voia dorurilor să-l cuprindă, 
Cu cât timpul zboară iute spre-a imensului hotare, 
Cu-atâtt inima se leagă ca pământu-n rădăcină, 
Ca și valul prins de raza strălucirii de la Soare!

2016



Sarmizegetusa

Prin arcada înverzită din cununi și flori de ruguri,
Și de vițe ce-și dezvele a lor boabe dulci de struguri,

Calci pe-aleea cea umbroasă a grădinii milenare
Unde sub lumini albastre ceru-i dete-ntinsa zare!

Chiar din pragul stâncei albe cărări dese duc spre munte,
Așternând privirii noastre tot ce umbrele ascunde,

Veacuri de istorii aspre rânduite ca-n muzee,
Temple dăltuite-n piatră, unde regii Daci să stee!

Vezi prin scena unduioasă aurind Cetatea pusă,
SARMIZEGETUSA-n codrii, ca o stea din cer adusă,

Ea de-apururi nou renaște din etern nemărginit,
Căci în timp și spațiu veșnic a ei loc e definit!

Și adeseori când norii cad cu trăznete pe creste,
Se aude-n văi adânce un ecou de bună veste:

-Ah! Sunt Dacii cei cu barbe, ce răsar ca apa-n val,
De izbesc crăpând și stânca, doar de-i cheamă Decebal!

Atunci Dunărea se-nalță de revarsă peste maluri,
Nalte spume și fioruri port gemândele ei valuri,

Neguri grele-ntunecoase îmbrac codrii de stejari,
Se aud chemări prin aer, se-mpreun munții cei tari!

În asemenea momente nu e bine să te-ncumeți,
A visa vreo vânătoare ori să-ți faci pașii drumeți,
Căci e defilarea morții ce-și serbează an de an,

Amintirea grozăviei de pe vremea lui Traian!

Ies din rădăcini de munte limbi de foc scânteietor,
Mișc Carpații, Apusenii, Râurile poartă dor,

Căci Zamolxe este iarăși Zeu la Sarmizegetusa,
El din Orăștii alese Domn ce în Cetate pus-a!

Atunci muntele din creştet, scuturându-și norii suri,
Slobozi raza lumini peste văi și-nfundături,
De-s cu aur și arginturi a lor muchii poleite,

Se-mblânzesc străbunii Dacii mișcând bărbile albite!

Nu-i ușor să duci pe umeri moștenirea cea străbună,
Dar nici greu nu-i de ai cuget în gândirea cea mai bună,

Cel venit la pragul casei si-umilit ceva îți cere,
Mângâe și-i dă și pâine și o lingură cu miere!

Nu pleca urechea bârfei! Dar de zvârle piatra-n geam,
O ridică precum David stând la turmă sub un ram,

Si o pune-n prăstioară pentru Goliatul mare,
Căci el singur își alese a lui proprie surpare!

(Din volumul
„MITOLOGIILE – Surse de studii istorice, 

Bârda, Editura ”Cuget Românesc”)
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T.R.

Mihai Eminescu

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, 
Țara mea de glorii, țara mea de dor, 

Brațele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ți mare, mare viitor! 

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 
Dacă fiii-ți mândri aste le nutresc; 

Căci rămâne stânca, deși moare valul, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc. 

Vis de răzbunare negru ca mormântul 
Spada ta de sânge dușman fumegând, 

Și deasupra idrei fluture cu vântul 
Visul tău de glorii falnic triumfând, 

Spună lumii large steaguri tricoloare, 
Spună ce-i poporul mare, românesc, 

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc. 

Îngerul iubirii, îngerul de pace, 
Pe altarul Vestei tainic surâzând, 
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face, 
Când cu lampa-i zboară lumea luminând, 
El pe sânu-ți vergin încă să coboare, 
Guste fericirea raiului ceresc, 
Tu îl strânge-n brațe, tu îi fă altare, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc. 

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!
Tânără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăție 
Ca a nopții stele, ca a zilei zori, 
Viață în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală și mândrie, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc!

Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie
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1 Decembrie 1918
Marea Unire

1 Decembrie 1918
Marea Unire

1 Decembrie 1918
Marea Unire

Georges BOISNARD

Ca urmare a asasinării la Sarajevo a arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul coroanei austro-ungare, la 
sfârşitul lunii iulie 1914 a izbucnit prima conflagraţie mondială. România se afla într-o situaţie delicată. În 
ambele tabere beligerante, existau ţări care ocupau teritorii locuite de români. Austro-Ungaria stăpânea 
Transilvania cu Banatul Crişana şi Maramureşul, cucerite de maghiari în evul mediu, dar având acum o 
populaţie majoritară românească, plus Bucovina răpită de austrieci în 1775. În tabăra Antantei, Rusia 
stăpânea Basarabia, pe care o ocupase în 1812. Pe 3 august (stil nou) regele Carol I a convocat un Consiliu de 
Coroană la castelul Peleş. Erau de faţă principele moştenitor Ferdinand, primul ministru, Ionel Brătianu, 
membri guvernului şi foştii prim miniştri liberali şi conservatori. Regele aduce pe masă tratatul secret cu Austro-
Ungaria şi Germania din 1883, pledând pentru o alianţă cu Puterile Centrale. Discuţiile au fost aprige. Singurul 
susţinător al bătrânului monarh a fost Petre Carp. Atitudinea acestuia, rămasă inflexibilă, venea, mai degrabă, 
din sentimente anti-ruse, decât filo-germane. Totuşi, participanţii la consiliu au motivat că tratatul era defensiv 
şi Austro-Ungaria era cea care atacase Serbia, nu fusese ea cea atacată. În final, s-a hotărât ca România să 
rămână în stare de neutralitate armată. Ca rege constituţional, Carol s-a supus voinţei majorităţii. Dealtfel, 
după o lună, avea să moară subit, se spune „de inimă rea”. Domnise 48 de ani, cea mai lungă domnie din istoria 
României…

Doi ani de zile societatea românească a fost divizată. Pro antantiştii militau pentru intrarea într-un război de 
reîntregire: filo germanii militau pentru alianţa cu Puterile Centrale. Ambele tabere erau ireconciliabile. Aşa 
numiţii „filo-germani” nu erau atât admiratorii kaiserului Wilhelm al II-lea, cât, mai degrabă, anti ruşi. Aveau şi 
motive. Ultima noastră alianţă cu Rusia, în războiul cu turcii din 1877, ne lăsase un gust amar. Ruşii ceruseră 
retrocedarea a trei judeţe din sudul Basarabiei, care fuseseră redate Principatelor înainte de Unirea din 1859, 
„dându-ne” în schimb Dobrogea, care nu le aparţinuse niciodată, fiind teritoriu otoman!
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În Transilvania se formase din 1869 un partid naţional român, care adoptase o politică „pasivistă” în 
parlamentul de la Budapesta. Mulţi români ardeleni erau însă sceptici în privinţa unirii cu vechiul regat. Elita 
românească din Transilvania, educată la universităţile din Europa centrală, avea o diferenţă de mentalitate şi 
de educaţie evidentă, faţă de cei pe care-i numeau, nu fără un oarecare dispreţ „miticii” de la Bucureşti. Există 
istorici, este adevărat destul de contestaţi, care susţin că dorinţa românilor ardeleni de a se uni cu România, n-
a devenit puternică decât în momentul în care prăbuşirea imperiului dualist austro-ungar devenise irevocabilă!

Totuşi politica României mergea spre o alianţă cu Antanta. În 17 august 1916 guvernul Brătianu semnează 
un tratat de alianţă şi o convenţie militară cu Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Italia. În aceeaşi zi, regele 
Ferdinand a convocat un Consiliu de Coroană la Cotroceni. Conservatorii antantofili şi liberalii au cerut intrarea 
imediată în război împotriva Puterilor Centrale., dar Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman şi Theodor Rosetti 
optează pentru continuarea poziţiei de expectativă. Cel mai înverşunat germanofil rămâsese Petre P. Carp, 
aşa cum am mai spus, din vădite sentimente şi temeri anti-ruse. Dialogul acestuia cu regele Ferdinand, a luat 
accente shakespeariene. „Sire, Hohenzollernii nu pot fi învinşi!” a spus Carp. „Vă înşelaţi, domnule Carp! Am 
învins deja unul!”, i-a replicat regele. Germanul Ferdinand se identificase cu idealurile de reîntregire ale 
poporului pe care fusese chemat să-l conducă! Dealtfel, a fost exclus, după intrarea în război, din Casa de 
Hohenzollern şi numele dinastiei a fost schimbat din „Hohenzollern Sigmaringen” în „De România.”

În aceeaşi zi, România a declarat război Austro-Ungariei. Noaptea, trupele române au trecut Carpaţii în 17 
puncte. Peste trei zile, intrau în Braşov. Lucrurile n-au fost însă atât de simple, cum păreau la început.Împotriva 
României au intrat în război Germania, apoi aliatul ei Bulgaria. Aceasta din urmă, a invadat Dobrogea, şi 
trupele române au suferit o înfrângere dezastruoasă la Turtucaia. A urmat contra ofensiva germano-austro-
ungară în Transilvania, apoi în sudul Carpaţilor. Cu tot eroismul trupelor române, în noiembrie 1916 Bucureştiul 
era ocupat, şi guvernul şi familia regală obligaţi să se refugieze la Iaşi.

Începutul anului 1917 a fost oribil. Pe toate drumurile se revărsau valuri de refugiaţi. În capitală autorităţile 
germane de ocupaţie introduseseră reguli drastice. În toată ţara tifosul exatematic făcea zeci de mii de victime. 
Pentru armata română, care intrase dealtfel complet nepregătită în război, a venit o gură de oxigen prin sosirea 
unei misiuni militare franceze, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot. Generalul francez, a rămas 
celebru printr-o butadă faimoasă cu care a caracterizat administraţia românească: „Domnilor, sunteţi superb 
dezorganizaţi!” Unii ofiţeri francezi ai misiunii au luat parte la operaţiuni, unii căzând pe frontul de luptă.

În martie a izbucnit revoluţia în Rusia. Ţarul Nicolae al II-lea a fost obligat să abdice. Trupele ruseşti, în mare 
parte influenţaţe de propaganda bolşevică au început să dezerteze.La începutul lui aprilie, regele Ferdinand a 
dat o proclamaţie pe front, prin care promitea ţăranilor o reformă agrară reală. Situaţia era însă departe de a fi 
bună. Trupele germane ocupaseră deja Focşanii şi ameninţau să invadeze Moldova. România risca să dispară 
de pe hartă.

A venit atunci, în august 1917, momentul”astral” al armatei române. Victoriile de la Mărăşt, i Mărăşeşti şi 
Oituz au salvat Moldova de ocupaţie şi au dat încredere românilor că speranţa nu era pierdută!

Situaţia din Rusia ne era însă profund defavorabilă. La 7 noiembrie 1917 (stil nou), lovitura de stat bolşevică 
de la Petrograd, cunoscută în istoriografia sovietică şi comunistă drept „Marea Revoluţie Socialistă din 
Octombrie”, a creat premisele ieşirii imediate a Rusiei din război.

România era lipsită de aliatul cel mai apropiat geografic.Nemaivorbid de faptul că că tezaurul naţional, 
cuprinzând rezerva de aur a Băncii Naţionale, numeroase opere de artă de valoare inestimabilă şi bijuteriile 
reginei Maria, fuseseră evacuate la Moscova. Guvernul sovietic n-a restituit decât o mică parte, în 1956, şi 
problema este încă în litigiu! Foarte probabil, Lenin a cheltuit aceşti bani în timpul războiului civil, care a urmat 
după revoluţia bolşevică. Nu ştie nimeni cu exactitate ce s-a întâmplat!

În condiţiile date, sub ameninţarea unei invazii germane, România a fost obligată să semneze o pace 
nefericită cu Puterile Centrale, care s-a încheiat la Palatul Cotroceni pe 24 aprilie (4mai) 1918. Semnatarul 
tratatului, din partea României, era primul ministru, de sacrificiu, Alexandru Marghiloman. România era nevoită 
să cedeze Austro-Ungariei teritorii în suprafaţă de 5.600 de km. Pătraţi să demoblizeze armata şi să încheie 
convenţii economice înrobitoare. Trebuie menţionat că regele Ferdinand n-a ratificat niciodată tratatul.

În toată această nenorocire se ivise, însă, şi o rază de lumină. După proclamarea republicii Ruse, Basarabia 
devenise Republica Democratică Moldovenească. La 27 martie 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău a votat, cu o 
mare majoritate (86 de voturi pentru şi 3 împotrivă) unirea Basarabiei cu România, după o sută şase ani de 
dominaţie rusă. Primul pas al Marii Uniri fusese înfăptuit! Cel care a primit Unirea Basarabiei, a fost acelaşi prim 
ministru Alexandru Marghiloman, invitat în acest scop la Chişinău.

În ultimele zile ale conflagraţiei, în noiembrie, armata română a reintrat în război. La 11 noiembrie, aliaţii au 
semnat cu Puterile Centrale armistiţiul de la Rethondes, lângă Compiegne. Primul Război Mondial se 
încheiase. Austro-Ungaria, înfrântă, a început să se dezmembreze. La 28 noiembrie 1918 (stil nou) Congresul 
General al Bucovinei a adoptat moţiunea de unire a provinciei, în vechile ei hotare, cu România. Nordul 
Moldovei, cu Suceava şi superbele mânăstiri ale lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, revenea la patria mamă.

La 1 decembrie (în România, pe stil vechi, era 18 noiembrie) Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a 
proclamat solemn Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Pentru cârmuirea 
Transilvaniei, până la unirea drfinitivă, adunarea a ales un Consiliu Dirigent, compus din 250 de membri. 
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România Mare era înfăptuită! Ţara avea acum o suprafaţă de aproape 300.000 de kilometri pătraţi şi o 
populaţie de 16.500.000 de locuitori.

Mai rămânea însă o problemă, care nu era deloc simplă. Recunoaşterea internaţională a Unirii. În 1919, s-au 
deschis, la Paris, lucrările Congresului de pace. Delegaţia română era condusă de primul ministru Ion I.C. 
Brătianu. Aliaţii ne reproşau, însă, pacea separată cu Puterile Centrale din primăvara lui 1918. Toate 
argumentele lui Brătianu erau inutile! Negocierile intraseră într-un impas major.Atunci, Regina Maria, care 
militase activ pentru intrarea în război alături de Antantă, s-a hotărât să facă o călătorie neoficială la Paris şi 
Londra, în care, în întrevederi particulare cu şefii delegaţiilor occidentale, să-i convingă de justeţea 
revendicărilor României. Regina a părăsit Bucureştii cu trenul, pe 1 martie, însoţită de fiicele sale, sub pretextul 
unei vizite în Anglia, unde fiul ei mai mic, principele Nicolae îşi făcea studiile la Eton. Primirea în capitala Franţei 
a fost extrem de călduroasă. Dincolo de mondenităţi şi conferinţe de presă, Maria a reuşit, nu fără dificultăţi, să 
aibă întrevederi particulare cu principalii decidenţi ai păcii: Clemeceau, primul ministru al Franţei şi Woodrow 
Wilson, preşedintele Statelor Unite. Cu argumente clare şi de necontrazis, regina a reuşit să-i convingă că 
cererile României erau perfect justificate şi că, mult invocata, pace de la Bucureşti fusese singura soluţie de a 
salva ţara de o invazie iminentă, în urma ieşirii Rusiei din război. Cum primul ministru Britanic, Lloyd George o 
tratase oarecum ironic şi chiar nepoliticos, Maria se duce la Londra să discute cu vărul ei primar, regele George 
al V-lea să-l persuadeze pe premierul său să fie mai sensibil la cauza românilor. Impresionat de ataşamentul 
extraordinar al reginei pentru ţara sa de adopţie, suveranul britanic i-a promis ajutorul.

Per total vizita a avut un neaşteptat succes. Între timp, în delegaţia României la Congres, a mai survenit o 
schimbare majoră. Ion I.C. Brătianu a hotărât să se retragă din fruntea delegaţiei, numindu-l în locul său pe 
Alexandru Vaida Voevod. Totul, datorită unui detaliu, nelipsit de importanţă: Vaida era francmason, la fel ca cei 
mai mulţi dintre negociatorii occidentali, iar Brătianu nu avea această calitate!

Tratatele finale de pace cu Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria şi Turcia au recunoscut graniţele României 
Mari. Mai rămânea însă o problemă: la Budapesta, în martie 1919 a avut loc o revoluţie bolşevică, susţinută de 
Lenin şi s-a instalat un guvern condus de Bela Kun, care nu recunoştea Unirea Transilvaniei cu România. 
Acesta ameninţa cu represalii din partea Ungariei şi Rusiei Sovietice pentru „ocuparea” Ardealului. Ca 
răspuns, forţele armate române, comandate de generalul Gheorghe Mărdărescu, cu aprobarea Consiliului 
Militar Interaliat, au trecut în aprilie zona de demarcaţie şi au pătruns în Ungaria. La 4 august au ocupat 
Budapesta şi Bela Kun a fugit în străinătate. Republica sovietică Ungară luase sfârşit.

România Mare a durat până în 1940. În acel an fatidic, începând de la ultimatumul sovietic din iunie, au fost 
pierdute, pe rând, Basarabia şi nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei şi sudul Dobrogei, „Cadrilaterul”, intrat în 
componenţa Bulgariei cu superbul domeniu al reginei Maria de la Balcic, definitiv înstrăinat. Nu a fost 
recuperat, după război decât nordul Transilvaniei.

După instalarea regimului comunist, în 1945, toţi artizanii Marii Uniri, care mai erau în viaţă, din toate 
provinciile, au fost, treptat, arestaţi şi aruncaţi în închisori. Cei mai mulţi şi-au pierdut viaţa în condiţii atroce! 
Poate că nici nu e de mirare, dacă ne gândim că Partidul Comunist fusese scos în afara legii în 1924, pentru că 
militase împotriva „imperialismului românesc”!

Astăzi, mai rămâne o speranţă de reunificare cu Republica Moldova. Speranţă însă, destul de relativă, din 
moment ce în ţara vecină, conform sondajelor, doar 40% din populaţie are sentimente unioniste. Vom vedea ce 
ne va aduce viitorul, într-o lume globalizată, în continuă schimbare…

Surse bibliografice:
Dinu C. Giurescu (sub redacţia), Istoria României în date, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003
Lucian Boia, Germanofilii, Editura Humanitas, Bucureşti 2012.
Ion Mamina, Regalitatea în România, Editura Compania, Bucureşti 2004
Constantin Chiriţescu, Istoria Războiului de Reîntregire, Bucureşti, Editura Fundaţiilor Regale, 1922.
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OCTOMBRIE

10 octombrie 1394 – Bătălia de la locul numit „La Rovine” (probabil pe Jiu lângă Craiova). Oastea Ţării 
Româneşti, condusă de Mircea cel Bătrân, obţine o victorie memorabilă asupra armatei otomane 
condusă de sultanul Baiazid I, primul sultan otoman care a încercat să invadeze Ţara Românească.

17-19 octombrie 1448 – Lupta de la Kossovopolje. Armata creştină, condusă de Iancu de Hunedoara, suferă o 
grea înfrângere din partea turcilor, conduşi de sultanul Murad al II-lea.

15 octombrie 1451 – Domnul Moldovei Bogdan al II-lea, tatăl lui Ştefan cel Mare, este ucis de fratele său 
vitreg, Petru Aron, la o nuntă în satul Reuseni.

26 octombrie 1497 – Lupta de la Codrii Cosminului. Armata polonă, care invadase Moldova, este atacată prin 
surprindere de oastea moldovenească condusă de Ştefan cel Mare, învinsă şi obligată să se retragă 
spre Cernăuţi.

18 (28) octombrie 1599 – Lupta de la Şelimbăr. Mihai Viteazul înfrânge armata transilvană. La 21 octombrie (1 
noiembrie) domnul Ţării Româneşti intră în Alba Iulia şi întreaga Transilvanie ajunge sub autoritatea lui.

20 (30) octombrie 1638 – Încheierea construcţiei mânăstirii Căldăruşani, ctitoria lui Matei Basarab.
30 octombrie 1724 – Încheierea construcţiei bisericii Stavropoleos din Bucureşti, unul dintre monumentele de 

arhitectură remarcabile ale epocii fanariote.
12 octombrie 1777 – Domnul Moldovei Grigore al III-lea Ghica, care se opusese cedării Bucovinei către 

Austria cu doi ani în urmă, este asasinat la Iaşi din ordinul turcilor.
26 octombrie 1802 – Puternic cutremur de pământ în Ţara Românească. La Bucureşti se prăbuşeşte Turnul 

Colţei.
Octombrie 1831 – Adunarea Obştească Extraordinară a Moldovei adoptă textul Regulamentului Organic, 

aplicat din 1(13) iulie 1831.
Octombrie 1833 – Se înfiinţează la Bucureşti, din iniţiativa lui Ion Heliade Rădulescu, Ion Câmpineanu, 

Costache Aristia, ş.a., Societatea Filarmonică care-şi propune să contribuie la dezvoltarea literaturii 
dramatice în limba română, a muzicii vocale şi instrumentale şi la înfiinţarea unui Tetru Naţional.

10 (22) octombrie 1856 – Începe la Bucureşti construcţia palatului Universităţii, după proiectul arhitectului 
Alexandru Orăscu.

23 octombrie 1861 – Se înfiinţează la Sibiu Asociaţiunea Transilvăneană pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român, ASTRA.

12 (24)-19 (31) octombrie 1866 – Vizita domnitorului Carol I la Istanbul, pentru primirea investiturii din partea 
Porţii Otomane. Atitudinea principelui în această vizită oficială la puterea suzerană, este una a unui şef 
de stat independent, care consideră această investitură ca o simplă formalitate.

19 (31) octombrie 1869 – Se inaugurează oficial prima linie ferată din România, Bucureşti-Giurgiu.
01 (13) octombrie 1875 – Ion Creangă debutează la Convorbiri literare cu povestirea Soacra cu trei nurori.
08 (20) octombrie 1878 – Armata română, victorioasă în Războiul pentru independenţă, îşi face intrarea 

triumfală în Bucureşti pe podul Mogoşoaiei, care va fi numit de atunci Calea Victoriei.
18 (30) octombrie 1883 – Semnarea la Viena a tratului secret dintre România şi Austro-Ungaria, la care a 

aderat în aceeaşi zi şi Germania. Tratatul a fost în vigoare până în 1914, cănd, după izbucnirea Primului 
Război Mondial, România a rămas în neutralitate.

CALENDAR ISTORIC
al Evenimentelor politice, economice și culturale

OCTOMBRIE  NOIEMBRIE  DECEMBRIE
Notă:

Până în 1919, în Ţările Române şi în România, a funcţionat calendarul iulian, ceea ce numim îndeobşte stilul 

vechi. În Occident, inclusiv Transilvania de la sfârşitul secolului al XVI-lea calendarul iulian a fost înlocuit cu 

calendarul gregorian, stilul nou, cu o diferenţă de 13 zile în plus. De aceea, pentru evenimentele din Moldova, 

Muntenia şi apoi România, până în 1919, este pusă data originară şi, în paranteză, data pe stil nou. Până la 15 

octombrie 1582, când a intrat în vigoare calendarul gregorian în Occident, datele sunt comune.

Rubrică de Georges BOISNARD, UZPR



15 (27) octombrie 1892 – Inaugurarea la Bucureşti a Şcolii de Arhitectură.
5 (17) octombrie 1897 – Apare la Bucureşti revista enciclopedică populară Albina, avandu-l ca director pe 

Spiru Haret.
12 (24) octombrie 1903 – Dezvelirea la Bucureşti a statuii doctorului Carol Davila, din faţa palatului Facultăţii 

de Medicină, realizată de sculptorul Carol Storck.
22 octombrie (4 noiembrie) 1911 – Apare la Bucureşti, săptămânal, apoi bilunar, revista literară şi socială 

Flacăra.
03 (16) octombrie 1916 – Sosirea în România a misiunii militare franceze, condusă de generalul Henri 

Mathias Berthelot, 
10 (23)-16 (29) octombrie 1916 – Prima bătălie de la Jiu. Armata I-a română, comandată de generalul 

Dragalina, respinge o puternică ofensivă inamică, oprind temporar înaintarea germano-austro-ungară 
în Oltenia şi Muntenia.

29 octombrie (11 noiembrie) 1916 – A doua bătălie de la Jiu. Frontul armatei române cedează.Trupele 
inamice ocupă oraşul Târgu Jiu şi peste câteva zile vor ocupa şi Craiova.

25 octombrie (7 noiembrie) 1917 – Insurecţie armată la Petrograd. Guvernul provizoriu este înlăturat. 
Bolşevicii pun mâna pe putere. (În istoriografia sovietică şi comunistă, momentul este considerat 
„Marea revoluţie din octombrie”).

14 (27) octombrie 1918 – Este convocată la Cernăuţi o Adunare Constituantă, care hotărăşte unirea 
Bucovinei cu celelalte ţări româneşti, respectiv regatul României şi Transilvania.

28 octombrie 1920 – Tratat încheiat la Paris, între România, pe de-o parte şi Marea Britanie, Franţa, Italia şi 
Japonia, de cealaltă parte, privind recunoaşterea unirii Basarabiei cu România. A fost ratificat de toţi 
semnatarii, în afară de Japonia.

15 octombrie 1922 – Are loc, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, încoronarea regelui Ferdinand şi reginei 
Maria ca suverani ai României Mari.

25 octombrie 1924 – La finalul unui proces la Iaşi, intentat de un grup de studenţi prefectului de poliţie 
Constantin Manciu (liberal), acesta din urmă este împuşcat mortal, la ieşirea din sala de judecată, de 
către Corneliu Zelea Codreanu, viitorul căpitan al Gărzii de Fier. Arestat şi judecat, Codreanu a fost 
achitat.

07 octombrie 1925 – Se trece la noua împărţire administrativă a întregului teritoriu al României Mari, în judeţe, 
municipii, plase, comune urbane de reşedinţă, comune urbane de nereşedinţă, comune rurale, sate.

10 octombrie 1926 – Constituirea la Bucureşti a Partidului Naţional Ţărănesc, prin fuziunea Partidului 
Ţărănesc (creat în dec. 1918 în vechiul regat) condus de Ion Mihalache şi Partidul Naţional din 
Transilvania (înfiinţat în 1881) condus de Iuliu Maniu.

17 octombrie 1927 – Apare la Bucureşti ziarul Dreptatea oficios al Partidului Naţional Ţărănesc. Primul 
director a fost economistul Virgil Madgearu.

04 octombrie 1929 – Sub directoratul lui Liviu Rebreanu se inaugurează Studioul Teatrului Naţional din 
Bucureşti, cu piesa lui Victor Ion Popa Muşcata din fereastră.

31 octombrie 1930 – Premiera la Bucureşti a primului film sonor românesc, Ciuleandra, prima ecranizare 
după Liviu Rebreanu.

21 octombrie 1932 – Legea pentru organizarea Casei de Economii (C.E.C.) ca instituţie publică garantată de 
stat.

25 octombrie 1935 – Premiera la Bucureşti a operei bufe O noapte furtunoasă, de Paul Constantinescu, după 
I.L. Caragiale. Dirijor Ionel Perlea.

Octombrie 1936 – Din iniţiativa Cominternului se formează Brigăzile Internaţionale, care au luptat în războiul 
civil din Spania de partea republicanilor. Din brigăzi au făcut parte circa 500 de voluntari români.

08 octombrie 1937 – Decret lege pentru infiinţarea „Străjii ţării”, organizaţie paramilitară pentru tineret. A fost 
defiinţată în sept.1940.

1939-1945 – Construirea Halelor centrale Obor, arhitect Horia Creangă.
05 octombrie 1940 – Înfiinţarea „Comisarilor de românizare”, înzestraţi cu depline puteri pe lângă 

întreprinderile evreeşti şi străine.
12 octombrie 1940 – Sosirea la Bucureşti a misiunii militare germane.
16 octombrie 1941 – După două luni de lupte grele, trupele Armatei a IV-a române cuceresc Odessa.
15 octombrie 1942 – Mareşalul Antonescu opreşte deportarea evreilor români în Polonia, de unde urmau să 

fie trimişi în lagăre şi aplicată „soluţia finală”. Astfel, aproape 300.000 de evrei din România au rămas în 
viaţă.

09-17 octombrie 1944 – Convorbiri Churchill-Stalin la Moscova, privind delimitarea zonelor de interes în 
Europa de sud-est. Prin acordul de procentaj, influenţa sovietică în România este stabilită la 90 %.
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12 octombrie 1944 – Se creează Consiliul Frontului Naţional Democrat (F.N.D.) în care intră Partidul 
Comunist, Partidul Social Democrat şi sindicate.

16-21 octombrie 1945 – Se desfăşoară la Bucureşti lucrările Conferinţei Naţionale a P.C.R. Gheorghe 
Gheorghiu Dej este ales secretar general al C.C. al P.C.R.

3-9 octombrie 1946 – Procesul unui mare număr de demnitari din perioada guvernării mareşalului Antonescu. 
Printre ei Mircea Cancicov, Ministrul Economiei Naţionale, Ion Sichitiu Ministrul Agriculturii şi 
Domeniilor, Mircea Vulcănescu, Subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe. Sunt pronunţate sentinţe 
variind de la muncă silnică pe viaţă, până la opt ani de închisoare.

4-9 octombrie 1947 – Congresul al XVIII-lea al Partidului Social Democrat, la Bucureşti, în prezenţa Dr.Petru 
Groza şi a liderilor Partidului Comunist. Se pregăteşte unirea celor două partide, de fapt a înghiţirii 
P.S.D. de către P.C.R.

29 octombrie-11 noiembrie 1947 – Are loc la Bucureşti, în sala de festivităţi a Şcolii superioare de război, 
procesul intentat conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu. Maniu a fost 
condamnat la muncă silnică pe viaţă, iar Ion Mihalache la temniţă grea (în izolare) pe viaţă. Ceilalţi au 
primit sentinţe, fie de muncă silnică pe viaţă, fie de închisoare de la 1 la 8 ani. Practic, cel mai important 
partid politic din România care se opunea regimului comunist fusese lichidat. P.N.L. se autodizolvase, 
dar şi liderii săi au avut aceeaşi soartă.

01 octombrie 1948 – Are loc la Cluj, în prezenţa a 36 de preoţi uniţi, o adunare care proclamă „revenirea” 
Bisericii Greco– Catolice la Biserica Ortodoxă Română. Practic, Biserica Greco-Catolică, care 
adusese un sprijin imens românilor din Transilvania în timpul stăpânirilor habsburgică şi austro-ungară, 
este desfiinţată la cererea lui Stalin, iar bunurile ei au revenit B.O.R.

27-29 octombrie 1948 – Cei şase episcopi greco-catolici (Iuliu Hossu, Ioan Suciu, Alexandru Rusu, Valeriu 
Traian Frenţiu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie) care nu acceptaseră „revenirea în sânul bisericii ortodoxe”, 
sunt arestaţi.

21-22 octombrie 1949 – Se înfiinţează Uniunea Compozitorilor din România, în locul Societăţii Compozitorilor 
Români, fondată în 1920.

26 octombrie 1950 – Plenară a C.C.al P.M.R. care adoptă planul de electrificare a României pe 10 ani, prin 
construcţia de noi centrale termo şi hidro-electrice. Planul a fost coordonat de inginerul Dimitrie 
Leonida.

01 octombrie 1951 – Din iniţiativa lui Ion Popescu Gopo, la Studioul Cinematografic din Bucureşti se 
înfiinţează o secţie de animaţie, care va deveni mai târziu studioul „Animafilm”.

Octombrie 1953 – Are loc la Bucureşti procesul celor 12 români, care fuseseră paraşutaţi în ţară în 1951-1952, 
în vederea întăririi rezistenţei anticomuniste.Toţi ai fost condamnaţi la moarte şi executaţi la Jilava.

01 octombrie 1955 – Intră în funcţiune Fabrica de penicilină Iaşi, azi Fabrica de antibiotice.
10-24 octombrie 1964 – A XVIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice, la Tokyo. Sportivii români cuceresc două medalii 

de aur, (Iolanda Balaş la sărituri şi Mihaela Peneş la suliţă), 4 de argint şi 2 de bronz.
01 octombrie 1966 – Decret pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, cu efecte dezastruoase pentru 

sănătatea femeilor. O statistică din 1990 (când decretul a fost abrogat) arată că 11.000 de femei şi-au 
pierdut viaţa în urma avorturilor provoc

10 octombrie 1968 – Apare săptămânal la Bucureşti revista de literatură şi artă a Uniunii Scriitorilor România 
Literară.

11 octombrie 1970 – Inaugurarea primei ediţii a Târgului Internaţional Bucureşti, principala expozantă fiind 
România, alături de 26 de state din Europa, America Latină şi S.U.A.

30 octombrie 1971 – Intră în funcţiune cu întreaga capacitate centrala hidroelectrică de la Porţile de Fier, pe 
Dunăre.

13-15 octombrie 1972 – Finala Cupei Davis la Bucureşti. Reprezentativa României formată din Ilie Năstase şi 
Ion Ţiriac a pierdut în faţa celei americane formată din Stan Smith, Thomas Gorman şi Erik van Dilen. 
Oricum, a fost un eveniment sportiv extrem de important şi de mediatizat pentru capitala României.

28 octombrie 1977 – Marea Adunare Naţională adoptă noul imn de stat al României, „Trei culori” de Ciprian 
Porumbescu, pe un text adaptat şi completat cu o strofă, de Nicolae Ceauşescu personal. În acelaşi 
timp este adoptată legea de adresare între cetăţenii ţării, considerată de Ceauşescu ca având o 
importanţă politică majoră. Astfel se interzicea adresarea cu „domnule”, „doamnă” sau „domnişoară”, 
fiind permise numai formulele de adresare cu „tovarăşe”, „tovarăşă” sau „cetăţene”. Evident, legea nu a 
fost respectată decât în relaţiile de serviciu sau cu autorităţile.

18 octombrie 1981 – Decret al Consiului de Stat privind „Autoaprovizionarea teritorială”. Decretul interzicea 
aducerea de alimente dintr-un judeţ într-altul, fără aprobarea forurilor superioare. Astfel, o persoană în 
trecere printr-un alt judeţ decât cel de reşedinţă, nu putea cumpăra alimebte din alt judeţ.



09-12 noiembrie 1330 – Lupta de la locul numit „Posada”. Basarab I, urmărind armata maghiară în retragere, a 
surprins-o de-a lungul culuarului Timiş-Cerna, într-o trecătoare foarte îngustă şi a învins-o. Rege 
Ungariei, Carol Robert de Anjou a scăpat cu greu de dezastru.

10 noiembrie 1444 – Bătălia de la Varna. Forţele creştine au suferit o gravă înfrângere din partea otomanilor, 
conduşi de sultanul Murad al II-lea. Regele Ungariei, Ladislau, este ucis pe câmpul de luptă. Varna este 
ultima tentativă cruciată de alungare a turcilor din Europa.

08 Noiembrie 1473 – Începe campania lui Ştefan Cel Mare în Ţara Românească, pentru a-l înlocui pe Radu 
cel Frumos, supus Porţii Otomane, cu Laiotă Basarab.

14 noiembrie 1497 – Se termină zidirea bisericii mânăstirii Neamţ cu hramul Înălţării, care încununează stilul 
arhitectural al epocii lui Ştefan cel Mare.

10 noiembrie 1508 – Apare, din iniţiativa lui Radu cel Mare, Liturghierul Slavon, tipărit de călugărul Macarie, 
prima carte tipărită în Ţara Românească.

10 noiembrie 1688 – Se termină tipărirea Bibliei lui Şerban Cantacuzino, prima variantă a Bibliei în limba 
română.

24 noiembrie 1691 – Diploma leopoldină. Principatul Transilvaniei este subordonat direct împăratului şi 
beneficiază de un statut separat care confirmă privilegiile celor trei naţiuni politice: maghiari, saşi şi 
secui şi drepturile celor patru religii recepte (catolică, calvină, luterană şi unitariană).

15 noiembrie 1813 – Gheorghe Asachi deschide la Academia domnească de la Iaşi o clasă specială de 
predare a limbii române.

07 (19(noiembrie 1829 – Generalul Pavel Dimitrievici Kiseleff este numit preşedinte plenipotenţiar al 
Divanuriloe Moldovei şi Ţării Româneşti.

01 (13) noiembrie 1835 – Apare lunar la Bucureşti prima revistă de specialitate, Gazeta Teatrului Naţional, sub 
conducerea lui Ion Heliade Rădulescu.

22 noiembrie (4 decembrie) 1861 – Poarta Otomană emite un firman prin care recunoaşte, practic, Unirea 
Principatelor. (Principatele Unite erau încă tributare Porţii).

27 noiembrie (9 decembrie 1864) – Alexandru Ioan Cuza sancţionează Legea de organizare a puterii armate 
în România.

07 noiembrie 1865 – Deschiderea Dietei Transilvaniei la Cluj care votează încorporarea Transilvaniei la 
Ungaria.După statisticile epocii populaţia românească reprezenta aproape 60%.

28 noiembrie (10 decembrie) 1877 – După o încercare nereuşită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul 
Osman Paşa se predă şi semnează capitularea trupelor otomane de la Plevna.

14 (26) noiembrie 1878 – Autorităţile române preiau oficial administraţia Dobrogei.
21 noiembrie (3 decembrie) 1880 – În lipsa unui moştenitor, domnitorul Carol semnează la Sigmaringen 

„Actul de familie”, prin care nepotul său de frate, prinţul Ferdinand de Hohenzollern– Sigmaringen 
devine moştenitorul prezumtiv al tronului României.

01 noiembrie 1884 – Intră în funcţiune la Timişoara una dintre primele centrale electrice de curent alternativ 
din Europa, pentru iluminatul public.

30 octombrie 1983 – Încheierea lucrărilor la Canalul Dunăre– Marea Neagră. Amortizarea costurilor enorme 
ale construcţiei canalului nu s-a realizat nici până în prezent.

07 octombrie 1985 – Începe translarea bisericii fostei mânăstiri „Mihai Vodă”, de pe dealul arhivelor, ctitorie a 
lui Mihai Viteazul. Ansamblul fostei mânăstiri, care adăpostea Arhivele Statului, a fost demolat, pentru 
construcţia Casei Republicii (actualul Parlament)..

11 octombrie 1992 – Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. Ion Iliescu câştigă cu 61.43% din voturi, în timp ce 
Emil Constantinescu ia doar 38.5%.

07 octombrie 1993 – Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei aprobă aderarea României ca membru cu 
drepturi depline al Consiliului Europei.

07 octombrie 1994 – Regele Mihai I, împreună cu soţia sa Ana, sosesc pe aeroportul Otopeni, pentru a 
participa la un simpozion cu tema „23 august 1944, restituirea adevărului istoric”, la invitaţia 
organizatorilor. Poliţia de frontieră nu-i lasă să intre în ţară cu toate protestele unor membri ai opoziţiei 
parlamentare, pe motiv că nu aveau viza, viză pe care autorităţile le-o refuză. Regele este obigat să 
facă cale întoarsă.

11 octombrie 1998 – Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, reunit la Cotroceni, aprobă survolarea teritoriului 
României de către avioanele N.A.T.O. către Iugoslavia, numai în situaţii de urgenţă, sau neprevăzute.

NOIEMBRIE
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12 (25) noiembrie 1916 – Autorităţile centrale părăsesc Bucureştii, în faţa ameninţării ocupaţiei germane, şi se 
mută la Iaşi, care devine, provizoriu, capitala României.

16 (29) noiembrie – 20 noiembrie (3 decembrie) 1916 – Bătălia de pe Neajlov şi Argeş, pentru apărarea 
Bucureştilor. Cea mai mare bătălie a armatei române condusă de generalul Constantin Prezan, din 
1916, încheiată însă cu o înfrângere dramatică.

15 (28) noiembrie 1918 – Congresul general al Bucovinei, întrunit la Cernăuţi proclamă „Unirea Bucovinei, 
în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României”

27 noiembrie 1919 – Tratatul de pace de la Neuilly-sur Seine, între Puterile Aliate şi Bulgaria. În privinţa 
României, graniţa cu Bulgaria este cea de la 1 august 1914, incluzând şi zona de sud a Dobrogei, aşa 
numitul „Cadrilater”.

21-22 noiembrie 1921 – Primul congres al Partidului Ţărănesc, preşedinte ales fiind Ion Mihalache.
24 noiembrie 1928 – Încetează din viaţă omul politic liberal Ion C. (Ionel) Brătianu. A fost unul dintre cei mai 

importanţi ctitori ai României mari şi cei mai importanţi oameni politici români ai secolului al XX-lea.
01 noiembrie 1929 – Inaugurarea Radiodifuziunii Române.
21 noiembrie 1932 – Premiera la Teatrul Naţional a piesei Titanic vals de Tudor Muşatescu. În rolul principal: 

George Calboreanu.
29-30 noiembrie 1938 – Asasinarea, din ordinul lui Carol al II-lea, a lui Corneliu Zelea Codreanu, a 

„decemvirilor”(asasinii lui I. Gh.Duca) şi a „nicadorilor” (asasinii lui Mihai Stelescu). Comunicatul oficial 
a menţionat împuşcarea lor pentru „fugă de sub escortă”.

09-10 noiembrie 1940 – Cutremur de pământ de 7, 4 grade pe scara Richter în Vrancea. Bucureştiul a fost 
foarte afectat. S-a prăbuşit blocul „Carlton” pe actualul bulevard Magheru, singurul zgârie-nori din 
Bucureşti.

26-27 noiembrie 1940 – La închisoarea Jilava sunt împuşcaţi de legionari 64 de foşti demnitari ai regimului lui 
Carol al II-lea.

27 noiembrie 1940 – Sunt asasinaţi de legionari marele istoric Nicolae Iorga (în pădurea Strejnicul) şi 
economistul Virgil Madgearu (în pădurea Snagov).

15 noiembrie 1944 – Se constituie pe teritoriul U.R.S.S., din iniţiativa guvernului sovietic divizia „Tudor 
Vladimirescu”, din prizonieri români, cu scopul de a lupta contra Germaniei.

04 noiembrie 1944 – Se constituie un nou guvern prezidat de generalul Constantin Sănătescu la care participă 
P.N.T., P.S.D., P.N.L. şi P.C.R.

09 noiembrie-03 decembrie 1944 – Prima vizită la Bucureşti a lui Andrei Ianuarevici Vîşinski, ministru adjunct 
al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., având ca scop consolidarea controlului sovietic 
asupra ţării.

08 noiembrie 1945 – Marea manifestaţie din piaţa Palatului Regal, cu prilejul onomasticei regelui Mihai. 
Manifestanţii sunt atacaţi de aşa zişi muncitori, şi forţele de ordine deschid focul din clădirea 
Ministerului de Interne, ucigând 11 manifestanţi.

19 noiembrie 1946 – Primele alegeri parlamentare postbelice. B.P.D. a câştigat 347 de mandate, dar alegerile 
fuseseră falsificate aproape pe faţă, la sugestia sovieticilor.

06 noiembrie 1947 – Miniştri liberali, în frunte cu Gheorghe Tătărescu (externe) sunt obligaţi să demisioneze 
din guvern. La externe este numită Ana Pauker.

12 noiembrie 1947 – Regele Mihai şi Regina-mamă Elena pleacă la Londra pentru a participa la nunta 
principesei moştenitoare, actuala Regină Elisabeta a II-a. Cu această ocazie, Regele Mihai o cunoaşte 
pe viitoarea sa soţie, Ana de Bourbon-Parma, cu care se va şi logodi pe drumul de întoarcere, în 
Elveţia. Întoarcerea regelui în ţară şi vestea logodnei n-au fost bine primite de guvernul comunist de la 
Bucureşti.

03 noiembrie 1948 – Naţionalizarea, de fapt confiscarea instituţiilor medico-sanitare şi a întreprinderilor 
cinematografice.

Noiembrie 1957 – Prăbuşirea unui avion în care se găsea o delegaţie a C.C. al P.C.R. care mergea la 
Moscova, în frunte cu Chivu Stoica. Din delegaţie făcea parte şi Nicolae Ceauşescu. Singurul lider 
P.C.R. care şi-a pierdut viaţa în accident a fost Grigore Preoteasa.

01 noiembrie 1963 – Apare la Bucureşti, revista de politică externă Lumea. Primul director a fost George 
Ivaşcu.

18 noiembrie 1963 – Premiera filmului Tudor. Regia: Lucian Bratu, în rolul titular: Emanoil Petruţ.
19 noiembrie 1968 – Se constituie Consiliul Naţional al Frontului Unităţii Socialiste.
14 noiembrie 1969 – Se înfiinţează Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România.
03-05 noiembrie 1971 – Plenară a C.C. al P.C.R. în care Nicoale Ceauşescu pune practic capăt perioadei de 

liberalizare internă a regimului, prin reinstaurarea controlului absolut al partidului asupra întregii vieţi 
social-economice.
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25-28 noiembrie 1974 – Congresul al XI-lea al P.C.R. Consgresul a marcat triumful regimului bazat pe cultul 
personalităţii lui Nicolae Ceauşescu.

19-23 noiembrie 1979 – Congresul al XII-lea al P.C.R. la Bucureşti. În ultima zi a lucrărilor, Constantin 
Pârvulescu, unul dintre fondatorii partidului l-a criticat vehement pe Nicolae Ceauşescu. Vorbitorul a 
fost întrerupt şi evacuat din sală. În aceeaşi noapte a fost evacuat din casa în care locuia.

01 noiembrie 1980 – Inaugurarea Aeroportului Internaţional Timişoara.
Noiembrie 1985 – Încep lucrările de reamenajare complexă a râului Dâmboviţa.
15 noiembrie 1987 – Cu prilejul alegerilor de deputaţi în M.A.N., are loc la Braşov o revoltă populară la care 

participă muncitorii de la uzinele de camioane şi tractoare, la care s-au raliat şi muncitori de la alte 
întreprinderi şi o parte a populaţiei din oraş. Pentru prima oară în România s-a scandat „Jos dictatura!” 
şi „Jos Ceauşescu!” Mişcarea a fost reprimată de miliţie şi securitate, liderii fiind întemniţaţi, unii din ei 
chiar ucişi, alţii deportaţi. A fost primul moment al crizei regimului ceauşist.

20-24 noiembrie 1989 – Congresul al XIV-lea al P.C.R. Pregătirile pentru congres s-au desfăşurat aproape 
exclusiv sub semnul propagandei realegerii lui Nicolae Ceauşescu. Rezoluţiile adoptate confirmau şi 
întăreau linia industrializării forţate.

6 noiembrie 1990 – Se înfiinţează Alianţa Civică, ca organizaţie a societăţii civile care se va transforma ulterior 
în „Partidul Alianţei Civice”.

26-27 noiembrie 1992 – Corneliu Coposu demisionează din funcţia de preşedinte al Convenţiei Democrate 
(C.D.R.). La propunerea lui este ales Emil Constantinescu.

03 noiembrie 1996 – Alegeri parlamentare şi primul tur al alegerilor prezidenţiale, câştigat de Ion Iliescu cu 32, 
5% din voturi. La Senat C.D.R a luat 30.7 % din voturi, iar P.D.S.R. 23.08%. La Cameră C.D.R. 30.17%, 
iar P.D.S.R. 21.52%.

17 noiembrie 1996 – Al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Emil Constantinescu câştigă cu 54, 
41% din voturi.

26 noiembrie 2000 – Alegeri parlamentare şi primul tur al alegerilor prezidenţiale. Pentru preşedinte, în turul 2 
se califică Ion Iliescu şi Corneliu Vadim Tudor. La Parlamentare, P.D.S.R. a luat cele mai multe voturi, 
44.93% la Cameră şi 46.43% la Senat.

DECEMBRIE

Decembrie 1461-ianuarie 1462 – Vlad Ţepeş recucereşte cetatea Giurgiu de la turci, trece Dunărea, şi atacă 
raialele turceşti de pe malul drept al fluviului.

14-15 decembrie 1467 – Lupta de la Baia. Oastea moldovenească, condusă de Ştefan cel Mare învinge 
armata maghiară condusă de Matei Corvin, care încerca să ocupe Moldova. A fost ultima încercare a 
regatului ungar de a-şi impune suzeranitatea asupra Moldovei.

Decembrie 1477 – Vlad Ţepeş este înfrânt de Laiotă Basarab şi ucis, în condiţii încă neelucidate pe deplin. 
Învingătorul ocupă tronul Ţării Româneşti.

03 decembrie 1595 – Ştefan Răzvan, domnul Moldovei (personajul din „Răzvan şi Vidra” de B.P. Haşdeu) este 
învins în lupta de lângă Areni de Ieremia Movilă şi tras în ţeapă. Ieremia devine domnul Moldovei.

25 decembrie (5 ianuarie) 1715 – Nicolae Mavrocordat este numit domn în Mulntenia. Începutul regimului 
fanariot în Ţara Românească. Principele a fost ctitorul Mânăstirii Văcăreşti.

26 decembrie 1831 (7 ianuarie 1832) – Se constituie la Iaşi, primul „Sfat administrativ” (practic primul guvern) 
din istoria Moldovei.

02 (14) decembrie 1845 – Se înfiinţează la Paris „Societatea studenţilor români”, condusă de Ion Ghica şi C.A. 
Rosetti.

09 (21) decembrie 1846 – Primul concert la Bucureşti, la sala Momolo, al lui Franz Liszt.
10 (22) decembrie 1855 – Se adoptă în Moldova, legiuirea pentru defiinţarea robiei ţiganilor.
15 decembrie 1860 – Împăratul Franz Joseph decide alipirea Banatului la Ungaria, fără a ţine seama de 

protestele populaţiei româneşti.
17 (29) decembrie 1863 – Alexandru Ioan Cuza promulgă legea secularizării averilor mânăstireşti. Ca urmare 

a acestei legi, un sfert din teritoriul ţării intră în posesia statului.
03 (15) decembrie 1865 – Al. Ioan Cuza promulgă legea de organizare a poştei şi telegrafului. În fruntea 

Direcţiei Poştelor şi Telegrafului este numit belgianul Cezar Liebrecht.
07 decembrie 1868 – Parlamentul maghiar promulgă „Legea naţionalităţilor”. Limba maghiară devine 

obligatorie pentru întreaga administraţie. Se declanşează politica de maghiarizare forţată a 
naţionalităţilor din Ungaria, inclusiv cea română.
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14 (26) decembrie 1869 – Se inaugurează oficial clădirea Universităţii din Bucureşti. Arhitect: Alexandru 
Orăscu.

15 (27) decembrie 1871 – Apare la Bucureşti gazeta politică şi literară Adevărul. Fondator: Alexandru V. 
Beldiman.

28 decembrie 1873 (9 ianuarie 1874) – Se inaugurează la Bucureşti prima linie de tramvai cu cai.
21 decembrie 1884 (2 ianuarie 1885) – Titu Maiorescu publică, la Bucureşti, prima ediţie a volumului Poesii de 

Mihai Eminescu.
17 (29) decembrie 1890 – Se înfiinţează la Bucureşti „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, care-

şi începe activitatea sub preşedinţia lui Alexandru Orăscu.
09 (21) decembrie 1894 – Intră în exploatare prima linie de tramvai electric în Bucureşti, de la Cotroceni la 

Obor.
08 (21) decembrie 1909 – Atentat la viaţa primului ministru Ion I.C. Brătianu, în urma căruia este rănit.
19 decembrie 1912 (1 ianuarie 1913) – Recensământul general al populaţiei din România. La acea dată ţara 

avea 7.248.000 de locuitori.
25 decembrie 1917 (7 ianuarie 1918) – Înfiinţarea ordinului militar „Mihai Viteazul”.
26 decembrie 1917 (8 ianuarie 1918) – Preşedintele american Woodrow Wilson prezintă în faţa Congresului 

cele „14 puncte”, despre reorganizarea postbelică a Europei. Programul prevedea autonomia 
ţinuturilor Austro-Ungariei şi eliberarea teritoriilor româneşti ocupate.

01 decembrie 1918 – Marea Adunare de la Alba Iulia, care proclamă Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România. (Din 1990, ziua de 1 decembrie a devenit Ziua Naţională a 
României).

05 (18) decembrie 1918 – Se înfiinţează la Bucureşti, Partidul Ţărănesc, sub conducerea învăţătorului Ion 
Mihalache.

18 decembrie 1923 – Inaugurarea la Bucureşti a Muzeului Militar Naţional, într-unul din pavilioanele din Parcul 
Carol, construit cu ocazia jubileului de 40 de ani de domnie a regelui Carol I.

12 decembrie 1926 – Principele moştenitor Carol, aflat la Veneţia, trimite o scrisoare prin care renunţă a treia 
oară la tron şi hotărăşte să rămână în străinătate (cu concubina sa Elena Lupescu) ca simplu particular 
sub numele de Carol Caraiman.

22 decembrie 1927 – Se înfiinţează „Societatea de Difuziune Radiofonică”, ulterior „Societatea Română de 
Radiodifuziune”

12 decembrie 1928 – Alegeri parlamentare câştigate cu 77% din voturi de Partidul Naţional Ţărănesc.
29 decembrie 1930 – Recensământul general al populaţiei. România avea 18 milioane de locuitori.
29 decembrie 1933 – Primul ministru liberal Ion Gh. Duca este asasinat, în gara Sinaia, de un grup de 

legionari. (numiţi ulterior „decemvirii”).
17 decembrie 1939 – Premiera piesei Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian, la teatrul „Comedia” din 

Bucureşti, în regia lui Sică Alexandrescu.
18 decembrie 1940 – Hitler semnează „Planul Barbarossa” de invadare a U.R.S.S., în care era cuprinsă şi 

România.
19 decembrie 1944 – Încep acţiunile Armatei a IV-a române, alături de sovietici, pentru eliberarea 

Cehoslovaciei.
31 decembrie 1946 – Primul tractor fabricat la uzinele „Tractorul” din Braşov, a fost livrat statului. Fabrica 

fusese înfiinţată în 1925, sub numele de „Uzinele I.A.R.” şi fabrica avioane. Fusese desfiinţată şi 
reconvertită în fabrică de tractoare de guvernul Groza.

30 decembrie 1947 – La cererea primului ministru Petru Groza şi a primului secretar al C.C. al P.C.R., Gh. 
Gheorghiu Dej, sub şantajul executării a 1000 de studenţi arestaţi cu prilejul manifestaţiilor 
promonarhiste, Regele Mihai I semnează actul de abdicare. Palatul „Elisabeta”, unde se afla reşedinţa 
regelui, era înconjurat de trupe ale diviziei „Tudor Vladimirescu” şi telefoanele tăiate. În aceeaşi zi 
Adunarea Deputaţilor, fără să aibă cvorumul necesar, adoptă o lege prin care România este declarată 
Republică Populară. Mihai I va părăsi ţara pe 4 ianuarie 1948, împreună cu regina mamă Elena, 
ajungând, cu mari emoţii, în Elveţia.

31 decembrie 1948 – Se înfiinţează trupele de securitate.
Decembrie 1949 – În recent înfiinţatul studio cinematografic „Bucureşti” de la Buftea, se produce primul film de 

lung metraj: „Răsună valea”.
30 decembrie 1950 – Decret pentru organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare, ca organe locale ale 

puterii de stat.
31 decembrie 1956 – Prima transmisiune a Televiziunii Române.
17 decembrie 1964 – Decret al Consiliului de Stat privind schimbarea denumirii a peste 760 de sate şi 

comune. Prima mutilare de proporţii a fondului toponimic şi de măsluire a istoriei naţionale.
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28 decembrie 1971 – Şedinţa Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. care dezbate programul general al 
sistematizării localităţilor. Satele urmau să devină în 10-15 ani mici oraşe. Sistematizarea ţintea 
distrugerea satului tradiţional românesc şi a gospodăriei ţărăneşti individuale.

20 decembrie 1973 – Inaugurarea noii clădiri a Teatrului naţional din Bucureşti, realizată de un colectiv 
coordonat de arh. Horia Maicu.

19 decembrie 1979 – Inaugurarea oficială a primului tronson (Semănătoarea-Timpuri Noi) a metroului 
bucureştean.

18-19 decembrie 1980 – Marea Adunare Naţională adoptă un set de legi pentru raţionalizarea consumului de 
alimente.

10 decembrie 1983 – Plenară a C.C. al P.C.R. la care Nicu Ceauşescu este ales prim secretar al U.T.C.
14 decembrie 1989 – Prima tentativă de ridicare a populaţiei împotriva regimului Ceauşescu, la Iaşi. 

Autorităţile ripostează şi înnăbuşă mişcarea.
16 decembrie 1989 – Începe revoluţia la Timişoara. De la locuinţa pastorului Laszlo Tokeş, demonstranţii se 

îndreaptă spre centrul oraşului. Miliţia ripostează cu gaze lacrimogene. Demonstranţii se refugiază în 
faţa catedralei. Au loc lupte de stradă şi se operează arestări.

17 decembrie 1989 – Demonstraţiile la Timişoara continuă. Demonstranţii asaltează Comitetul local al P.C.R. 
La Bucureşti, Ceauşescu convoacă Comitetul Politic executiv şi ordonă represiunea în forţă. Armata şi 
securitatea intervin la miezul nopţii, trăgând în plin în demonstranţi cu gloanţe de război.

18-25 decembrie 1989 – Sigur pe situaţie, Nicolae Ceauşescu pleacă într-o vizită în Iran.
18-19 decembrie 1989 – Pentru a şterge urmele masacrului de la Timişoara, la ordinul Elenei Ceauşescu, de 

la morga oraşului sunt ridicate 40 de cadavre, care au fost duse la Bucureşti şi incinerate la crematoriul 
„Cenuşa”. Cenuşa lor a fost aruncată într-un canal.

20 decembrie 1989 – Timişoara este declarat „oraş liber de comunism”. Armata se retrăsese în cazărmi.
21 decembrie 1989 – După o şedinţă a C.P. Ex., Nicolae Ceauescu convoacă un mare miting în Piaţa Palatului 

din Bucureşti, pentru a condamna evenimentele de la Timişoara. Mitingul se întoarce împotriva lui. 
Populaţia strigă „Jos călăul” şi „Timişoara!”. Se produce o busculadă. Demonstranţii sunt împrăştiaţi, 
dar o parte se regrupează strigând lozinci împotriva dictatorului. Forţele de represiune intervin în forţă. 
Noaptea se formează o baricadă în faţa hotelului Intercontinental. Armata şi trupele de securitate 
intervin cu tancuri şi blindate. O parte din demonstranţi sunt ucişi, alţii arestaţi.

22 decembrie 1989 – Coloane de muncitori din marile întreprinderi bucureştene se îndreaptă spre Piaţa 
Palatului. La ora 10 se anunţă „sinuciderea” generalului Vasile Milea, ministrul Apărării. Succesorul 
său, generalul Victor Atanasie Stănculescu, dă ordin armatei să intre în cazărmi. Lipsit de putere, 
Ceauşescu decolează cu un helicopter, la orele 12, 00, de pe acoperişul cădirii C.C. şi fuge, împreună 
cu soţia. Vor fi prinşi şi arestaţi lângă Târgovişte, la ora 15.00. Se constituie un nou organism al puterii 
de stat, „Frontul Salvării Naţionale”, condus de Ion Iliescu.

22 decembrie 1989 – 1 ianuarie 1990 – Perioadă marcată, în Bucureşti, şi în restul ţării, de luptele cu aşa zişii 
„terorişti”, presupuşi a fi membri ai fostei securităţi, bine înarmaţi şi instruiţi. Cine au fost de fapt, rămâne 
unul dintre misterele acelei perioade…

25 decembrie 1989 – Lui Nicolae şi Elena Ceauşescu li se înscenează, la o cazarmă din Târgovişte, un proces 
sumar, în care sunt condamnaţi la moarte şi executaţi pe loc.

26 decembrie 1989 – Decret privind trecerea la Ministerul Apărării Naţionale a Departamentului Securităţii 
Statului. În aceeaşi zi, Petre Roman este numit prim ministru al guvernului provizoriu, până la alegeri.

28 decembrie 1989 – Se reînfiinţează Partidul Naţional Ţărănesc, sub numele de P.N.T. Creştin Democrat. 
Preşedintele partidului este ales Corneliu Coposu, fost deţinut politic, fost secretar al lui Iuliu Maniu.

31 decembrie 1989 – În mesajul de Anul Nou, Ion Iliescu anunţă abolirea pedepsei cu moartea şi oprirea 
exporturilor de alimente.

25 decembrie 1990 – Regele Mihai, împreună cu o parte a familiei regale, soseşte pentru prima oară în 
România. După tergiversări, sunt lăsaţi să intre în ţară, acordându-li-se vize pentru 24 de ore. Pe 
drumul spre Curtea de Argeş, pe autostrada Bucureşti-Piteşti, au fost însă opriţi de patrule înarmate, 
întorşi din drum şi expulzaţi în Elveţia cu un avion militar românesc.

27 decembrie 1991 – Inaugurarea Muzeului Naţional Cotroceni, în clădirea vechiului palat regal, restaurată. În 
aripa nouă a palatului, construită în acelaşi stil în anii '80, a fost stabilită reşedinţa oficială a 
preşedintelui republicii.

13 decembrie 1999 – Criză guvernamentală. P.N.Ţ.C.D. retrage sprijinul politic primului ministru Radu Vasile. 
Revocat din funcţie de preşedintele Emil Constantinescu, acesta refuză, pe moment, să demisioneze. 
Este exclus din P.N.Ţ.C.D. Mugur Isărescu, guvernatorul B.N.R., este numit prim ministru.

28 decembrie 2000 – Ion Iliescu, ales preşedinte, îl desemnează pe Adrian Năstase să formeze guvernul. 
Primul ministru desemnat prezintă Parlamentului Programul de guvernare şi lista miniştrilor.
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Iacob C. ISTRATI
Canada

Trăieşte o viaţă onorabilă. Atunci, când îmbătrâneşti şi te gândeşti în urmă, vei putea să te bucuri a 
două oară de ea. – Dalai Lama

A scrie despre Moș Ion Codreanu pentru mine e o mare cinste. Până la urmă veţi afla de ce… Am auzit 
despre el încă din anii copilăriei de la mama mea Onița și de la bunica Anica, mama ei. Deseori, copil fiind 
ascultam amintiri de la întâlnirile de sărbători ale mamei și surorilor ei Ileana și Valentina, fraților Ion și 
Alexei. Fie de sărbătorile Crăciunului sau de Sf. Vasile, de Paște ori Hramul satului, amintirile începeau cu 
anii copilăriei, cei mai fericiți ani ai fiecărui om. De obicei, începea firul amintirilor mama: – Fa, Ileană îți mai 
amintești cum ai fugit de acasă cu renumita cântăreață Tamara Ciobanu ca să te faci artistă? – Da, 
Oniță, îmi amintesc…, era vară și cireșele din Ponoare coapte. Atunci m-a ajuns tuța la Orhei înainte să 
înceapă concertul, așa și n-am mai apucat să cânt pe scenă, cânt și azi doar pe deal la prășit ori la cules 
poamă. Dar, tu îți amintești despre Iuliu a lui tanti Nina Angheloaica, verișoara mamei?

Și începeau cele mai frumoase și interesante amintiri. Tanti Nina era învățătoare la școala din sat și soția lui 
Nicanor Anghel, directorul școlii de patru clase. Şcoala se afla în fundul grădinii bunicilor mei, drept pe malul 
vadului Răutului de unde se trage și numele satului Vadul lui Leca, azi Vadul-Leca.

– Mi-i tare dor de Iuliu. Oare ce face, e om în toată firea cred, că e de-o vârstă cu Ion. Mult l-am mai dădăcit noi 
amândouă, că eram mai mari, eu aveam 8 ani când s-au născut ei, Iuliu și Ion… Ție, Ileană mai mult îți plăcea 
să te joci cu Iuliu, cred, că de aceea, că tanti Nina ținea mult la tine, se vede că se vedea pe sine copilă, că 
semănai cu dânsa la înfățișare și… ți-aduci aminte, că mama când se supăra pe șotiile tale te „dezmierda”: – 
Las-că-ți dau eu ție, angheloaică ce ești!

– Doamne, de m-aș face în acei ani…
– Oniță, povestește-ne despre Valentina, fiica lui Moș Ion de la Ştefăneşti – o ruga repetat pe mama soră-

sa mai mică Valentina, născută în 1941. Ea dorea ca mama să-i mai povestească încă o dată despre acea 
Valentină în cinstea căreia i-a pus bunica Anica și ei acest frumos nume.

Valentina din povestea mamei era fiica mezină a lui Moș Ion Codreanu, unchiul bunicăi mele Anica din 
satul Ștefănești. De obicei, mama își începea povestirea așa: – Asta a fost pe timpul când noi, basarabenii 
ieram uniți cu Țara, adică făceam parte din România mare, înainte de „40… Eu învățam în clasa a doua sau a 
treia. Mi-aduc aminte, că mai mult aveam grijă de Iuliu decât de frecventarea lecțiilor. Toată ziulica ne jucam în 
ograda școlii, că familia lor locuia tot aici, într-o casă cu două dormitoare, antreu și bucătărie. Mai mult ne aflam 
cu Ileana la dânșii, decât la casa noastră. Deseori aveam oaspeți de la Ștefănești, un sat mai sus pe Răut, 
după Brânzeni și Pistruieni. Ne vizitau părinții lui Tanti Nina Moș Mihalache Codreanu cu soția Irina, care 
de fiecare dată se opreau la noi. Trăgeau trăsura în ogradă, dădeau mâncare la cai și discutau la masă 
împreună cu tata și mama, Tanti Nina și Domnul Anghel, că așa îl numeau, până după miezul nopții…

Un oaspete la fel de drag era și fratele lui Mihalache Moș Ion Codreanu, care ne vizita la sărbătorile mari, 
cum e Crăciunul și Sf. Neculai, hramul satului. De fapt, ne mai vizita, când era invitat de prietenul său Uvaliev 
ori cum îl numea Moș Ion, Ovaliu, un boier ce locuia tot pe malul Răutului, doar, că în Căzănești. Locuia acel 
boier într-un palat mare, cu 99 de camere la demisol chiar pe malul râului. În partea din față, dinspre Răut se 
înălța un turn numit Foișor de-o mai mare frumusețe și avea în vârf, la 15 metri înălțime un bazin cu apă ce 
venea pe un apeduct din țevi de argilă tocmai din dealul Rădiului, din pădurea cea bătrână, de la Izvorul 
Roșu. Acolo, sus familia boierului, cât și oaspeții făceau băi de apă și soare. La marile sărbători acest Ovaliu 
iubea să facă baluri, invitând persoane de rang înalt din Orhei și Chișinău, iar unul dintre acei oaspeți era și 
Moș Ion Codreanu, țăran înstărit, un om de o rară inteligență și deșteptăciune, fost Membru al Sfatului Țării, 
iar după Unirea din 1918 deputat în Parlamentul României. Avea moș Ion o fiică mezină Valentina, 
frumoasă foc, studentă la Liceul de fete „Regina Maria” din Chișinău, care era des invitată la aceste baluri, 
mai cu seamă, că un fiu al boierului Ovaliu era îndrăgostit lulea de dânsa. Da, era atât de frumoasă, că în 1938 
la balul petrecut în cinstea sărbătorii Dragobetelor a fost aleasă Regina balului. Iar în 1940 o parte a familiei 
Codreanu și familia lui Nicanor Anghel s-au refugiat peste Prut, că au năvălit rușii… În 1941 te-ai născut tu, 

Întoarcere
la izvor



sorioară Valentină și mama ți-a pus numele în cinstea verișoarei sale. Țin minte, că înaintea plecării și-au luat 
cu toții rămas bun ca pentru totdeauna… Iuliu s-a apropiat de hura cuptorului, unde se afla fratele nostru Ionică, 
care era de aceiaşi vârstă și i-a dăruit cea mai scumpă jucărie pe care o avea, o sabie mică cu lamă argintie, 
zicându-i: – Ia ca amintire de la mine, Ionică, că nu știu dacă ne vom mai vedea. Tu să nu mă uiți…

După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, Moș Ion Codreanu a rămas în Basarabia şi a fost 
arestat la 25 iulie 1940. Soarta lui a alarmat opinia publică, presând autorităţile române să intervină şi să ceară 
eliberarea sa. În Mai 1941, autorităţile sovietice au acceptat schimbul lui Ion Codreanu cu Ana Pauker, 
activistă a Cominternului, condamnată în România.

Despre fratele său Mihalache cunosc faptul că a fost deportat de organele sovietice la culac, împreună cu 
toată familia. A fost deportat și cuscru său Gavril Anghel împreună cu fiul cel mai mic Sandu (Alexandru). S-
au întâlnit în lagărul de la Ivdel din Siberia și unde l-au înmormântat pe d. Gavril Anghel, care a rămas să zacă 
în pământul veșnic înghețat al Siberiei. Pe toate le-a îndurat tânărul absolvent al Facultăţii de Economie din 
Iaşi Alexandru. A stat 10 ani în lagăr dar, datorită unei domnişoare, mica funcţionară a lagărului din Ivdel a fost 
eliberat înainte de termen şi împreună cu Alexandra (numele domnişoarei) s-a întors în Căzăneşti, unde ştia, 
că se află fratele Nicanor. Nu l-a mai găsit, acela fiind refugiat în România. S-a angajat în gospodăria agricolă 
(colhoz) ca colhoznic, iar când şefii au văzut, că are studii în economie l-au numit contabil – şef al colhozului. 
Vreau să accentuez, că astfel de contabil – şef n-a mai fost în Basarabia. Alexandru Gavril Anghel a muncit 
în această funcţie până a plecat la Domnul. A lăsat în urmă o amintire frumoasă şi doi copii, Sergiu, care toată 
viaţa şi-a dedicat-o muzicii, fiind conducător artistic la Casa Comunală de Cultură şi Lidia, care s-a retras la 
baştina mamei sale, iar atât tatăl Alexandru cât şi ei, copiii s-au întâlnit cu rudele de peste Prut doar peste 20 
de ani…

Acestea sunt unele mici amintiri… Eu, copil fiind și iubitor de ascultat povești am reținut multe dintre cele 
auzite de la bunei și părinți, iar odată cu vârsta creștea și interesul meu de a cunoaște cât mai multe despre 
neamuri, că bunelul Filimon Istrati îmi zicea uneori apăsat: – Tu ești cel mai mare dintre nepoții mei, mai 
ești și deștept, așa, că trebuie să le cunoști pe toate câte ți le spun ca să le povestești și la ceilalți mai 
mici și care vor veni pe urmă!

Vreau să vă spun, că m-am stăruit să-i dau ascultare, mai cu seamă după vara lui 1968, când la 6 august l-am 
înmormântat pe bunelul Filimon, iar peste două săptămâni, într-o zi de miercuri, când eu numai ce venisem 
de la școală (cl. VII și învățam în aceiaşi clădire unde au locuit familia Anghel), dar eu în toată ziua după lecții o 
vizitam pe mâca Anica numai ce aud pe bunica:– Arăcan de mine! Doamne, tu ești, soră Nina?!

Pe poartă intrase o femeie obișnuită la înfățișare, care se asemăna cu bunica, dar totodată se deosebea prin 
ținuta dârză, mândră… care m-a făcut să cred, că e din altă lume. Așa a și fost. Era Tanti Nina, fiica lui 
Mihalache Codreanu și soția lui Nicanor Anghel, care direct de la Chișinău a sosit la bunica și la cumnatul 
său Alegandru, fratele lui Nicanor. Multe sunt de povestit, dar le vom descrie în viitoarea carte…

De atunci de când a fost în Moldova Tanti Nina au trecut mulți ani. Ea s-a întors la București cu sufletul cât 
de cât împăcat, că și-a văzut locurile copilăriei și tinereții, rudele de la noi și din Ștefănești, dar peste un an a 
decedat, prea mare îi era dorul de meleagul natal. Apoi, după puțin timp, în 1971 și bunica a plecat la 
Domnul… Mama a corespondat o perioadă cu Iuliu Anghel, care a trimis și poze cu soția și fiica Cristina, dar 
după 1975 nu știu din ce cauză s-a întrerupt legătura.

După cum am scris mai sus în Căzănești a locuia fratele lui Nicanor, Alexandru Anghel, care avea un fiu 
Serghei și o fiică Lidia. Serghei e de vârsta mea și de mici copii am trăit ca frații, chiar și serviciul militar l-am 
petrecut împreună. Noi, de pe malul Răutului am făcut 2 ani de armată în orășelul Reutovo, o suburbie a 
Moscovei. Frați suntem și azi. Într-o bună zi Serghei mi-a amintit de fiica lui Iuliu, Cristina, spunând, că ar fi 
bine s-o căutăm… După emigrarea copiilor mei în Canada am început căutările, care până la urmă s-au 
încununat de succes, dar începutul pandemiei COVID cu restricțiile impuse ne-au împiedicat să ne întâlnim cu 
Cristina.

Ne scriem periodic, dar trebuie să ne întâlnim, fiindcă e de datoria noastră să scoatem la iveală petele albe, 
necunoscute ale genealogiei familiei pe care am început s-o scriu de câțiva ani… De fiecare dată, când mă 
întorc acasă la Vadul-Leca, mă stărui să mă întâlnesc cu rude mai îndepărtate din diferite localități ale 
Moldovei. Am ajuns la familia bunelului și bunicăi pe linia mamei, cercetând documente din Arhiva de Stat a 
Moldovei cu ajutorul Doctorului în istorie Veaceslav Stăvilă, care mi-a pus la dispoziție documente unicate.

Anul trecut am vizitat rudele de pe linia bunicăi din Bălășești, r-nul Sângerei, satul ei natal în care a apărut 
pe lume în familia lui Ariton și Catinca Arapan, care au avut șapte copii. Pe majoritatea i-am cunoscut. Ariton 
Arapan a venit din Ștefănești în Bălășești în satul soției sale. Deci, tatăl bunicăi mele e din Ștefănești. 
Mama mea, sora ei Ileana cât și Valentina, nașa mea de cununie deseori mai povesteau și de o altă rudă pe 
nume de familie Zdrăguș (Drăguș-Dragoș?). Povestea mama, că acel Zdrăguș a cutreierat toată Uniunea 
Sovietică până la Sahalin. De câteva ori pe an pleca cu pelicele de cârlan pentru a le vinde… La sovietici 
această ocupație se numea speculație, azi se numește business. M-am întâlnit cu el în toamna lui 1974, când 
mă întorceam la vatră din Armata Sovietică. În avionul TU-154 eram cu fratele Sergiu Anghel și Anatol 
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Boubătrân, tineri demobilizați. Pe scaunele din urma noastră erau așezați doi oameni de vârstă mijlocie. După 
ce-am făcut cunoștință cu ei, unul pe nume Zdrăguși (Fănuță ori Pintilie) din Ștefănești și Ion Bazatin, 
renumitul baletmeister al ansamblului de dansuri Hora din Chișinău. După ce i-am spus, că am rude în 
Ștefănești și că sunt din Vadul-Leca de-al lui Filimon Istrati s-a bucurat nespus, povestindu-mi, că e rudă cu 
bunicul și îi cunoaște toți copiii, inclusiv pe mama. I-am promis să-i fac o vizită la Ștefănești, dar… s-a 
întâmplat hăt peste aproape 50 de ani, când nu mai era în viață. Începând a scrie genealogia familiei m-am 
gândit mult ce puncte de tangență există între familiile Codreanu-Arapan-Zdrăguș? Și iată, că mi-am pus 
scopul, ca anul acesta fără doar și poate să ajung la Ștefănești și să fac lumină în toate cele legate de rudele 
din familiile sus numite.

Se vede, că așa soarta a dorit să fie ca în luna August să mă întâlnesc cu Șefa Direcției Generale Educație 
Telenești d. Alina Pascaru de la care am aflat, că e născută în Ștefănești, chiar mai mult, că numele ei de fată 
e Zdrăguș! Ce bucurie! Până la urmă m-am înțeles cu d. Alina să plec la Ștefănești și să mă întâlnesc cu 
mama sa Tamara Zdrăguș, profesoară la Liceul din sat. Zis și făcut.

Am plecat la Ștefănești pe 21 octombrie 2021 și m-am oprit la Liceu. Aici am făcut cunoștință cu directorul d. 
Aurica Boghiu, care a invitat-o pe d. Tamara Zdrăguș să ne întâlnim. Am avut o întâlnire amicală la care am 
dăruit Liceului un set de cărți de-ale mele și la care ne-am înțeles, că d. Tamara mă va contacta cu strănepoata 
lui moș Ion Codreanu în zilele următoare, fiindcă azi era plecată la spitalul din Florești. Chiar a doua zi m-a 
contactat d. Irina Botnariuc, strănepoata lui Moș Ion Codreanu cu care ne-am înțeles să ne întâlnim pe 26 
octombrie 2021 în incinta Liceului din Ștefănești. Ce să vă zic? A fost o întâlnire de pomină, de amintiri 
comune, de niște clipe de neuitat, petrecute împreună cu d. Irina, fiica Aculinei Botnariuc, nepoata și fina de 
botez a lui Moș Ion Codreanu.

Din cele povestite de d. Irina am aflat, că bunica ei Frăsâna a fost sora lui Moș Ion Codreanu, care s-a 
căsătorit cu Vasile Burlacu. Ea a fost bunica mamei Irinei Botnariuc pe nume Aculina lui Scridon. Deci, 
Irina este strănepoata lui Moș Ion. De la mama Irinei au rămas multe poze și însemnări cu nume și date ale 
rudelor din cele mai vechi timpuri păstrate. Mama ei, Akulina avea darul scrisului… Scria și poezii. O baladă 
despre satul Ștefănești o am și eu alături de istoria satului. D. Tamara Zdrăguș a făcut pentru mine xerocopii la 
toate cele scrise, lăsate de mama Irinei, iar eu am făcut poze la toate fotografiile care mi-au fost prezentate de 
d. Irina. Câteva dintre ele îmi erau cunoscute din anii copilăriei și de mai târziu, care se aflau și în familia 
noastră.

Întorcându-mă în Canada am studiat amănunțit tot manuscrisul d. Aculina Botnariuc, care mi-a adus 
lumină la multe întrebări. Dacă eu știam, că Valentina, fiica lui Moș Ion Codreanu locuiește (a locuit) la 
București și că s-a întâlnit cu sora mea Raia în 1990 și multe i-a povestit Valentina, inclusiv despre balul de 
neuitat din 1938 de la Palatul boierului Uvaliev din Căzănești, apoi despre multe altele nu știam. De 
exemplu, că Tanti Nina angheloaica nu era fiica lui Moș Ion Codreanu, dar a fratelui său Mihalache. Mai 
cunoșteam, că Moș Ion avea un fiu Iosif, căsătorit în Răzălăi, lângă Pepeni, r-nul Sângerei, care în 1940 s-a 
refugiat în România. Dar, nu știam, că soția lui Moș Ion era Irina, soră cu Ariton Arapan, măritat în 
Bălășești, părinții bunicăi mele Anica.

Moș Ion era un flăcău frumos, înalt, că toate fetele din sat oftau după el… și s-a întâmplat, că atunci, când a 
fost chemat în armată țaristă în 1898 acasă a rămas mireasa lui, care era gravidă… Pe atunci serviciul militar 
dura 5 ani și mireasa s-a căsătorit cu altul, dar a născut un fiu Dumitru. Moș Ion l-a recunoscut ca fiu al său și la 
crescut ca și pe ceilalți… Cu soția Irina a avut șase copii: Mitrofan, Iosif, Nina, Iașa, Iacob și Valentina, dar 
despre soarta lor veţi citi în cartea ce v-a apărea. În toamna lui 1934 se trece din viață soția sa Irina, Moș Ion 
rămâne văduv până la urmă…

Moș Ion a avut și un frate, după cum am scris, pe nume Mihalache Codreanu, la fel proprietar de pământ. 
Un mic secret de care nu se cunoaște e acela, că Mihalache n-a împărtășit niciodată ideile politice ale fratelui 
său Ion și nu prea se împăcau. Mihalache a avut copii pe Pelaghia, cea mai mare, pe Nina, căsătorită cu 
Nicanor Anghel la Vadul-Leca, iar după 1940 a locuit în com. Frătești, jud. Ilfov, iar fiul Iuliu s-a stabilit în 
Giurgiu. După Nina o avea pe Olea, care și-a luat familia Frumusache, apoi pe Aneta, după căsătorie 
Goian.

Nina lui Moș Ion a purtat familia Popovici… Majoritatea din copii și-au schimbat numele de familie și 
le erau frică să se întâlnească unii cu alții, așa era de nebun regimul comunist și în România.

Multe sunt de povestit, dar le voi descrie după cum am promis în viitoarea mea carte, iar cu d. Irina 
Botnariuc, strănepoata lui Moș Ion și cu Cristina, fiica lui Iuliu a lui Tanti Nina Anghel și cu Veronica 
Țurcanu, fiica lui Fănuș Zdrăguș ne vom întâlni neapărat la anul viitor, când voi zbura spre casă, la 
izvoarele strămoșilor mei.

Scurt istoric: – La Congresul învățătorilor (25 mai 1917) din Basarabia, unde minoritarii ruși și ucraineni, 
proslăveau limba rusă și alfabetul chirilic, acest om simplu le-a vorbit învățătorilor și profesorilor următoarele: 
„… Eu sunt un om fără învățătură, n-am fost nici un ceas la școala gimnazială. Dar știu ce înseamnă limba 
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mamei, căci pentru dragostea ce i-o port, am fost închis la 
Varșovia și la Kronștadt. Pentru noi nu poate fi ceva mai sfânt 
decât limba românească. M-a durut adineaori, când câțiva 
dintre Dumneavoastră l-ați supărat pe domnul Gore, spunându-
i că limba noastră nu-i limba românească. Apoi eu, fraților, am 
citit prin fel de fel de cărți și am căutat să văd cine suntem noi. Și 
am aflat că într-adevăr noi suntem români. (lungi aplauze). 
Spuneți fără frică orișiunde: români suntem, români ne 
cheamă!”.

Era o plăcere să discuți cu dânsul. Tolstoi, Dostoievski, 
Gogol, Pușkin, Mihailovski, Bakunin, Cernâșevski și mai în 
urmă, Gorki, Andreev, Bunin și toți titanii gândirii scrisului 
rusesc din veacul al XIX-lea și începutul celui al XX-lea îi erau 
familiari. Puțini intelectuali de la noi și de aiurea i-au înțeles și 
interpretat mai bine ca dânsul. Ba el citise și „Critica rațiunii 
pure” de Kant. Fruntea lui înaltă și mare adăpostea și cuprindea 
multe.

Folclorul rus și moldovean, cu miile de proverbe – 
înțelepciunea populară de milenii condensată – cântece, doine, 
nimic, nimic nu-i era necunoscut, și le povestea cu măiestrie de 
neîntrecut… Darul lui de povestire e minunat. De la Creangă 
încoace, n-am avut altul ca el. În adevăr, am pierdut un mare 
scriitor.”

„Cu arma, cu vorba, cu condeiul, cu sapa noi trebuie să ne 
iubim Țara”. Acesta era crezul lui Ion Codreanu, născut la 1879 
în comuna Ștefănești, județul Soroca. Toți colegii de luptă îl 
numeau moș Ion Codreanu pentru înțelepciunea sa și pentru 
cumsecădenia sa. Atunci când în Parlamentul de la București 
apăruseră discuții aprinse între Constantin Stere și Nicolae 
Iorga, marele istoriograf român, moș Ion Codreanu a afirmat: 
„Mi se cere a spune ceva despre Nicolae Iorga. Eu sunt prea 
mic să-mi amestec glasul meu printre cărturarii de seamă ai 
neamului meu”. „Lăsați țăranul acesta să vorbească — aveți 
multe de învățat de la el”. (Nicolae Iorga).

Toți recunoșteau autoritatea morală și intelectuală a lui Ion 
Codreanu. A fost un autodidact. Avea doar studii elementare rusești, dar mereu l-a însoțit dorința de 
autodepășire. A învățat limba germană pentru a studia „Critica rațiunii pure” a lui Kant. Armata și viața i-au fost 
școala. Prin carte a ajuns la ziarul „Basarabia”. A învățat arta scrisului de la Constantin Stere, Emanuil Gavriliță, 
Alexei Mateevici, Sergiu Cujbă… Întors de pe front, participă (25-27 mai 1917) la Congresul Învățătorilor. 
Onisifor Ghibu scria: „Nespus de înălțătoare a fost cuvântarea soldatului Ion Codreanu din Ținutul Sorocii”. „O 
sută de ani am trăit în întuneric. Am strigat lumină, lumină, dar în zadar, Dumneavoastră, învățătorii, veți face 
lumină… Eu sunt țăran fără învățătură, dar știu ce înseamnă limba mamei. Pentru noi nu poate fi nimic mai 
sfânt decât limba moldovenească, adică limba română. Să zicem fără frică oriunde: români suntem, români ne 
cheamă! Mergeți ca apostolii prin Basarabia. Nu interesele de clasă să ne mâne, ci interesul național”.

O pagină aparte din activitatea sa a fost prietenia cu Constantin Stere, care era cu 12 ani mai mare decât moș 
Ion Codreanu. Ținea mult la prietenia lor — „…sunt descris și eu de Stere în romanul „În preajma revoluției — 
Ioniță Cornea”. La 8 aprilie 1930, Constantin Stere îi trimite o scrisoare-testament moșului Ion Codreanu și 
tuturor basarabenilor… „Iubite moș Ioane, îmi îndrept gândul spre dumneata și, în persoana dumneatale, spre 
toți prietenii mei și tovarăși de luptă, către întreg acel norod de țărani din Basarabia. Nu-mi pot găsi un mai 
vrednic purtător de cuvânt decât pe bătrânul care, silit să-și muncească ogorul țărănesc, a știut decenii cu 
cinste să-și ducă sarcina de luptă pentru ființa națională”.

La 16 ianuarie 1949, se stinge din viață, la vârsta de 70 ani în urma unor circumstanțe enigmatice.

De la autor: – Moș Ion Codreanu este erou național, nici nu se discută. Păcat, că a fost uitat chiar și de 
mulți consăteni. La Liceul din Ștefănești elevii ar trebui să cunoască toată istoria acestui om deosebit, 
ar fi bine ca să fie deschis un muzeu în casa lui, care se mai păstrează. Iar cea mai mare recunoștință, 
cred eu va fi ca strada principală din sat și Liceul să poarte numele Ion Codreanu.

Alexandru Anghel; Nina Codreanu Anghel,
soția lui Nicanor;Șura – soția lui

Familia Codreanu: Iosif– student, mama lor 
Irina, soția lui moș Ion și Nina
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Virginia PARASCHIV

Domnul Gheorghe a murit fericit, de bătrânețe. A murit luminat, cu popă și cu lumânare. De-a dreapta și de-a 
stânga patului de finală chibzuință, erau așezate, ordonat, șterse de praf, volumele sale de poezii, multe la 
număr. Domnul Gheorghe era poetul municipal cel mai titrat, liceu și facultate, ranguri politice locale cu 
indemnizații în formă continuată. Diplome și premii de recunoștință municipală, urma să fie denumit post 
mortem, cetățean de onoare al orașului pe care l-a slăvit. Cenaclul literar finaliza meticulos epitaful versificat, 
confrații literari verificau cadența și ritmul nemuririi de pe monumentul funerar: „Aici se odihnește/ Și se 
nemurește/ Poetul Gheorghe cel vestit/ Ce versuri mari a făurit.” Un monument spectaculos, din beton armat, 
cu chipul poetului înconjurat de chipurile colegilor consiliului local, ce votaseră în unanimitate o sumă 
impresionantă pentru cinstirea funerară. Numele poeților erau gravate fără chip. La baza monumentului o 
cruce aurie, din metal vopsit. Preparativele monumentale fuseseră planificate din timp, în așteptarea 
răbdătoare a suspinului final. Acum poetul Gheorghe poposea pe năsălie, un cor de preoți intona imnuri 
înălțătoare. Distinsa mulțime nu plângea cu zgomot, se ștergea la ochi cu batista brodată pusă cu bold la piept, 
de niște doamne venerabile repartizate pentru serviciul de ceremonii. Căldura făcea să curgă transpirația la 
domni, iar la doamne rimelul de la ochi. Noroc cu șervețelele umede demachiante, doamnele pierdeau din 
farmecul cochetăriei, dar câștigau în austeritate. Domnii se ștergeau discret cu mânecile de la costum. 
Cântările bisericești au durat vreme îndelungată, pentru ca viii să aibă timp să-și ia adio de la mort. În cele din 
urmă, clopotele au început să dăngănească, iar mortul a fost scos și pus în duba funerară. O anumită confuzie 
și busculadă, pentru mulțimea de enoriași grăbiți să iasă la aer liber și să se așeze în primele rânduri din alai, în 
urma popilor călăuzitori. Credincioșii se grăbeau să ridice veștmântul preoțesc și să-l pupe cu smerenie și cu 
credință. Popi erau destui să le ridici sutana, mai greu era să stai în reculegere și nemișcare când popa făcea 
stânga-mprejur cu dexteritate îndelung exersată, și apuca să te trosnească pe creștet cu sfânta cruce 
contondentă. Domnul Gheorghe, răposat și pus în dricul oficial omologat, imun la zbaterile celor vii, se lăsa dus 
pe drumul fără întoarcere. Alaiul pietonal se întocmea într-o respectuoasă lentoare. Dintr-odată se auzi suind 
spre cer, muzica de mort de la fanfara municipală. Bărbații au scăpat din mâini țigara din dotare, s-au așezat 
laolaltă cu femeile. În avangarda cortegiului, se instaurase credinciosul purtător de cruce. Urma coliva și vinul. 
Ei aici, cortegiul domnului Gheorghe frânge tradiția arhaică și poartă insemne novatoare, izvorâte din 
imaginarul poetic. Poeții municipali au venit cu o idee sclipitoare; pe suporturi de aluminiu, acoperite de pluș de 
culoare purpurie, fiecare poet ducea spre cimitir, în semn de omagiu suprem, câte o carte de poezii, cu 
autograful personal. Ca să-și facă și ei curaj, poeții purtau în buzunarele de la pantaloni un recipient minuscul 
de tărie, mă rog, să-i zicem cuviincios apă de prune sfințită. Poeții nevoiași se puteau adăpa și cu vinul pentru 
înmormântare, strecurat de camarazii antemergători. Poezie și alcool pentru îmbălsămarea regretului la 
marea despărțire. Un cortegiu cu o bibliotecă itinerantă, inițiator și coordonatorul de proiect, custodele 
bibliotecii ostenite. Îl cunoșteam prea bine pe acesta, fusesem într-o audiență cu un volum de proză în dar 
pentru bibliotecă. Întrevederea a fost scurtă și lămuritoare. Ochi de vultur, așa i se spunea marelui erudit și 
evaluator al literaturii municipale, s-a uitat într-o doară pe cărticica mea de povestiri. A găsit 3 litere sărite, și 
asta la prima vedere. Concluzia: a acceptat cu milostenie să trimită cartea la un raft destinat literelor zgubilitice. 
Și asta a fost tot.

Să revenim la mortul nostru, ilustru și purtător de glorie antumă.
Convoiul îndoliat a dat de două ori ocol de jur împrejurul patrulaterului cu bisericile surori rivale. Trotuarele 

erau arhipline de cetățeni care se înghesuiau să fie văzuți părtași la întristata reuniune comunitară. Dă-i cu 
Doamne miluiește, dă-i cu Veșnica pomenire în aromă de țuică și de tămâie, urma a treia și ultima rută 

La spartul nuntii,



ocolitoare, înainte de îmbarcarea în automobilele strălucitoare, pentru drumul final către îngropăciunea din 
cimitir. Edilul comunitar dăduse ordine precise și clare de ridicarea peste noapte a maidanezilor. În pragul 
bisericii, așteptau parcate, cu semnul de doliu la oglinzile retrovizoare, vehiculele transportoare patru ori patru, 
pentru demnitari. Poeții se îmbarcaseră într-un autocar. Clopotele, dang, au dat pornirea jeluitoare, pe 
bulevard, în linie dreaptă. Cântăreții de la fanfară, au trecut de la pas la galop, pe patine cu rotile. Preoții 
precedau procesiunea, în limuzine silențioase. Crucea, vinul și coliva, plecaseră demult, cu dricul. După nici 
câteva sute de metri, zbang, cortegiul se oprește brusc. Preoții s-au trezit brusc din somnolență când au văzut 
ce au văzut. S-a încins adrenalina în ei când au înțeles că le stătea în cale un alai de nuntă. Tot motorizat, și 
alaiul ce se arăta din contrasens. Muzica de nuntă se auzea ca la nebuni din mașinile cu funde și floricele 
artizanale. Cuvioșii popi, răcnind afurisenia de oportunitate, au descins din limuzine și au luat-o la sănătoasa, 
la dreapta, pe o străduță liberă și silențioasă. În goana lor nebună după mort, transferau vizualului niște blugi cu 
petice și cu rupturi, ultimul răcnet al modei elevilor de la seminar, de cum scăpau din chingile orelor de clasă. Și 
sfinții cuvioși se integrau din mers noii civilizații subterane consumiste. Blugi mulați, cu rupturile și sfâșieturilor 
de rigoare. Deocamdată era momentul cinetic cu orientare către cimitir, pentru mortul cu metafore înflorate și 
cu neamuri foarte înstărite. Nu punem la socoteală văduva cu pălărie neagră, cu boruri de catifea și voalul de 
mătase fină, transparentă. Numai că a fost ceasul rău al zilei, niște maidanezi isterici scăpați de furcile 
hingherilor, au țâșnit venind de prin cotloanele adormirii post prandiale, cu lătrături fioroase și cu balele turbării 
specifice agorafobiei canine. Popii au făcut o piruetă salvatoare și s-au întors la adăpostul 4 ori 4. Zădărnicia 
zădărniciilor, limuzinele grase și somptuoase, înaintaseră spre lumea mundană a nuntașilor hedoniști. Șoferii 
automobilelor mortuare dădeau noroc cu nașii și cumetrii din dotarea alaiului domnesc. Se cunoșteau cu 
părinții mirilor, vehiculele negre fuseseră asediate de doamnele leșinăcioase, acestea se stropeau cu apă de 
trandafiri sau de lavandă pe obraji, apoi își desfășau și-și înfășau bebelușii agresivi și indecenți, care, zice-se, 
purtau noroc miresei. O mireasă cu coroniță de sânziană, cu o rochie dantelată cu fir argintiu, o rochie cu falduri 
bogate, ca să nu se vadă graba senzualității premaritale.

Noroc cu mirele, băiat de caracter, a luat-o de nevastă în extremă urgență, după ce a deliberat cu socrii cât și 
cum să fie lada și contul de zestre. Erau prea tineri ca să nu greșească și să nu se iubească în avans de nuntă, 
așa a fost de când lumea și pământul. Pe noi însă nu ne interesează viața intimă a mirilor, nici negocierea cu 
scandal: fata venea cu speranța unui prunc sănătos, ecografia era corectă, nu mințea, băiatul, o tânără 
speranță în arta cântării populare, un tânăr frumos și duios cu mama soacră. Ne aflăm așadar în locul 
geometric al unor trame narative, mortul cu mortul, viii cu viii. Lăutarii lălăiau „ia-ți mireasă ziua bună, de la casă 
de la mumă”. Plângeau nuntașii că oare cum de se făcuse întâlnirea amară a despărțirii, și prin moarte, de la 
viață, și prin nuntă, de la casa părintească. Cum o dădeai, tot rău era, și o tristețe păguboasă amenința darul de 
nuntă la orizont, dar și prezența la un parastas îndestulător. Oamenii de acțiune, din cele două tabere 
antagoniste, s-au sucit ce s-au sucit și au dat-o la pace unii cu alții. Nașii de cununie au dat tonul împăcăciunii. 
Au dat ferme porunci la starostele de nuntă să facă ce să facă și să aducă la adălmașul stradal platourile cu 
friptură până nu se sleiește, sarmalele din portbagajul unei camionete, pâine, țuică vin și gogonelele murate, 
toate din belșug, niște fețe de masă întinse pe mijlocul străzii. Alaiul funebru a pus la bătaie niște farfurii și 
tacâmuri de unică folosință, colacii proaspeți și o găleată de colivă, săltată din camioneta cu gheață. Să fim 
cinstiți și să nu uităm a trece în revistă și băuturile, precum urmează: coniacul, lichiorul și vinul alb din partea 
nunții, țuica și vinul negru pentru parastas din partea cerniților prea întristați. Desertul nu se pune la socoteală, 
oricum tortul miresei era turtit, iar pișcoturile de la proviziile alaiului funebru, puțeau a vin, se vărsase o găleată 
de vin peste ele, de unde și tocmeala lexicală de „vin vărsat”. A fost o pace pe pământ, nuntașii și enoriașii 
alaiului pentru mort, au dat câte o înghițitură din băuturi, pentru mort au zis în șoaptă” Dumnezeu să-l ierte” 
ceilalți, la fel de cuviincioși și de timizi, au dat-o pe „hai noroc”. O doamnă corpolentă, plină de viață și de 
sănătate, a venit cu o idee fericită. A pus și celor inhibați de la mort, câte o fundă de nuntași. Uite așa, doliul s-a 
înfrățit cu nunta, lăutarii atâta au așteptat, au dat tonul muzicii de petrecere. Patinatorii s-au dat de partea 
lăutarilor, s-au integrat pe ritm de vals. De jur împrejurul fanfarei dinamice și vii, s-a întins o horă mare, creștinii 
de la mort și de la nuntă, au ridicat praful de pe asfalt cu forța pașilor de dans. Pardon, domnițele și-au cam 
înfundat tocurile în asfalt. Și-au pus în loc papucii care nu se prea vedeau, rochiile erau cu poale lungi. O 
hărmălaie cu ritm și arome dionisiace, prea smeriții preoți ai bisericilor rivale, au asistat cu mare îngândurare la 
înfrățirea spontană a oamenilor, până și groparii rămăseseră cu munca neplătită. O babă singuratică stătea la 
buza gropii cu o găină strânsă sub ilic, grijulie să nu cotcodăcească. Ar fi dat-o peste groapă, dar n-avea cui. În 
cele din urmă un gropar a înșfăcat-o cu mare supărare. Mortul era la locul lui, la doi metri sub pământ, Cântarea 
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de aleluia a zis-o dascălul de la biserica din cimitir. Era caniculă și mortul trebuia îngropat ca să nu se 
transforme în strigoi. Băbuța a plecat bodogănind, nicio fărâmă de colac și de colivă nu primise de la nimeni, a 
rămas și cu găina neplătită. Mortul solitar zăcea acum sub cruce, laolaltă cu semenii lui plecați din lumea 
profană și înălțați cu sufletul spre cele sfinte. Cărțile de căpătâi nu l-au însoțit. Dincoace, în vacarmul și 
confuzia stradală, se amestecaseră creștinii laolaltă, erau sătui și beți criță. La spartul nunții nimeni nu a dăruit 
decât cu un anemic „să rămâneți sănătoși”. Cucoanele, cu rochiile lor de seară stropite cu uleiul de la sarmale 
și cu vin, își căutau în zadar consoarta, cine știe pe unde zăcea reprezentarea masculină a familiei ieșite din 
istoria recentă, cu urlete de dor și jale, după viața de fecior pe veci pierdută. Preoții nu s-au ales nici măcar cu 
mărunțiș, dar dacă așa a vrut Cel de sus, s-au resemnat și s-au pupat unii pe alții și s-au retras mai la răcoare în 
bisericile lor prea mănoase și prea cinstite. Cutia milei fusese luată de săracii discriminați, popii s-au resemnat, 
în fine și cu asta. Mai vine și altă zi, cu nuntă și cu înmormântare, ei să fie sănătoși. Colegii din cenaclul poetului 
defunct, s-au pus pe declamat și pe bârfe magistrale despre confratele lor răposat. Au luat la citit cuvânt cu 
cuvânt din versurile celui se credea cel mai Ales poet municipal. Aiurea, s-au pus ei de acord, decedatul fusese 
un măgar și un impostor: versuri șchioape, fără conținut. Ranchiuna i-a ținut treji și vii până în zori, când au luat-
o pe trei cărări spre casa lor, în speranța că nevasta își face milă și-i mai primește. Nucleul de boemi, s-a așezat 
cuminți pe băncuțele din parc, așteptând ora de deschiderii a bodegii Poema. Locul îmbinării armonizate între 
moarte și viața în desfășurare, a fost stropit cu furtunul și măturat.

Doi tineri, ea părea înfășurată în rochie de mireasă, el cu papion și pantofi negri cu scârț, moțăiau în gară, 
așteptând un tren. Ea plângea pe umărul lui. El îi spunea că ia drumul băjeniei prin străini, ca să câștige de-ale 
gurii. Era foarte supărat că nu s-a ales cu nimic de la nuntă. Nuntă fără dar, nu e nuntă, zicea el sfătos. Și apoi 
nici nu era sigur de paternitate. Timpul e un sfetnic bun, pentru amândoi. El în autoexil de purificare, ea, desigur 
să nu mai ceară nuntă fără banii de dar în avans. A venit un tren și dus a fost. Fata plânsă și însingurată, a mers 
de-a lungul bulevardului spre centru, apoi a făcut un mic ocol, pe o străduță, pe sub teii romantici de seculară 
pomenire. Niște colibe de carton, pare-se, locuite, făceau o notă discordantă în planul de urbanism promovat 
de edilul loial comunității.

…Ne oprim aici, citând o știre de presă despre o fată părăsită de mirele ei, abuzată apoi, probabil, de niște 
tineri fără căpătâi.

Fata a scăpat cu viață, au găsit-o polițiștii cu un boț de om înfășurat în rochia-i de mireasă. O rochie 
însângerată.

Giulgiu de mireasă pentru fătul mort…

CAMELIA CARMEN STÃNESCU · CÃLUªARI
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România este bolnavă de oboseală.
Aceasta este o parafrază din discursul Papei Francisc, rostit cu ocazia 

Liturghiei în fața participanților la Adunarea Consiliului Conferințelor 
Episcopale Europene de la Catedrala San Pietro, din 23 septembrie 2021, 
discurs în care constata că „Europa este bolnavă de oboseală”.

Summit-ul de la Davos din 2020 a declanșat așa-zisele Dialoguri Davos 
(Davos Dialogues). Acestea dezbat sau ar trebui să dezbată ceea ce este de 
făcut pentru punerea în practică a celei de-a patra Revoluții Industriale.

Limbajul de lemn al Davos-ului ne spune că reforma sistemului global 
trebuie urgentată și că ea constă în digitalizare și într-o dezvoltare 
sustenabilă și inclusivă, noul context pandemic (oare, de unde o fi venit 
virusul ăsta?) necesitând pentru toți liderii lumii o muncă susținută, care să 
instaureze un viitor mult mai inclusiv, coeziv și sustenabil. Cuvinte adânci…

Davos Manifest și-a propus, pragmatic, neutralizarea cât mai repede a 
carbonului, găsirea altor surse de proteine pentru hrană, de fapt, reducerea 
consumului, surse noi de energie electrică, înlăturarea materialelor care nu pot fi 
reciclabile, trecerea la vehicule electrice. Aparent, sună bine.

Un viitor sublim pentru toți locuitorii planetei, care trebuie salvată cu orice 
preț de la dezastrul provocat chiar de locuitorii ei.Inechitatea, schimbările 
climatice și un nou capitalism sunt ideile– forță, care animă programul Marii 
Resetări.

Dialogul amplu pe tema Agendei de la Davos antrenează 150 de țări, 
430 de orașe, link-uri, platforme digitale cu 400.000 de subscriberi la 
Inteligența Strategică. O adevărată efervescență creatoare… Numai 
că discursul este dublu.

Nimic din toate acestea în România. Oficialii români se feresc de 
subiect, ca dracul de tămâie, cum se spune. Măsuri peste măsuri, de 
toate felurile, vin în cascadă și afectează viața românilor; politicienii nu le 
anunță, nu le explică, nu le dezbat, pe fond. Legea tăcerii funcționează 
din plin.

Nimeni nu-i întreabă pe români ce vor.
În 20 noiembrie 1989, Congresul al XIV-lea al PCR denumit de securitate 

Forum ̀ 89, promitea prin discursul său oficial o dezvoltare fără precedent a 
țării în următorul cincinal. În schimbul programului și al îndeplinirii lui se 
cerea poporului, solidaritate. Realitatea era că magazinele erau goale, în 
blocurile comuniste era frig, nivelul de supraveghere și control al populației 
era aproape total, drepturile civile și fundamentale înghețate.

Se pare că n-am învățat nimic, ca popor, din experiența totalitarismului. 
N-am învățat că el se poate repeta.

Istoria se repetă. Pentru că istoria, ca și alte fenomene ale Universului, 
este ciclică.

Dr. Rosemarie HAINEª

EXPERIMENTUL 
ROMÂNIA SAU
OLIMPIENII
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Ce ascunde hei-rup-ismul Marii Resetăti?
Nimeni dintre oficiali, în România, nu vrea să ne spună.
Deciziile esențiale se iau, deja, la nivel global, se adoptă aceleași măsuri, la aceeași dată în toate țările, cu 

aceeași intensitate. Deja, constituțiile și legile naționale aproape nu mai contează.
Ideile resetării sunt infuzate în societăți, prin voci aparent disparate, care puse cap la cap alcătuiesc un 

ansamblu, un cor, ca un curent de opinie benefic ce clamează idei constrângătoare: în Germania se 
experimentează venitul minim garantat, în Asia se fabrică în masă humanoizi, actele medicale încep să devină 
forțate, alte voci cer înlăturarea bancnotelor de hârtie, în Australia s-a trecut la reprimarea protestatarilor cu 
gloanțe de cauciuc etc.

O teorie a conspirației, spun unii. Din păcate, realitatea însăși. Tăcerea domnește apăsător.
Cetățenii, dacă mai pot fi numiți cetățeni locuitorii României, își exprimă revolta în fața avalanșelor de așa-

zise reforme accelerate, declarate ca fiind spre binele lor. Viața socială se degradează pe zi ce trece, luând 
aspecte absurde. Loviți din toate părțile, românii buimăciți reclamă că guvernul nu-și face „treaba”. Haos, 
panică, disperare. Ba da! Guvernul își face chiar treaba cu care a fost delegat de Agenda Davos.

Ce democrație? Ce stat de drept? Ce societate civilă?
Jocul vieții și al morții se poartă cu nonșalanță, ca să nu spunem cu cruzime. Cu o poftă de moarte sălbatică.
România tace. O tăcere adâncă, nămoloasă. Poate că această tăcere are o explicație istorică., dar aceasta 

este o altă discuție. Important este că Binele Mondial ne bate la ușă și noi nu știm. Trebuie să fim fericiți. Great 
Reset ne va revoluționa viețile, mințile, sufletele și comportamentele, alimentația, natura umană în totalitate, în 
esența ei.

Cum de nu înțelegem?
Modalitatea de punere în practică a acestei utopii cinice și amorale este inducerea stărilor de frică, 

deznădejde, apatie în câmpul energetic al ființei umane. Întotdeauna, conducătorii aceste lumi au apelat la 
cunoașterea ezoterică, pentru a-și impune supremația.

Mai mult ca oricând, în vremurile de acum, ezoterismul este folosit pentru a supune și a stăpâni.
Pentru ca o astfel de strategie de putere să reușească este nevoie, în primul rând, să fie schimbată chimia 

creierului uman. Nu vrem să filosofăm și nici să facem analize academice. Lucrurile sunt simple, pentru cine 
are cunoaștere.

Câmpurile energetice ne domină percepția. Ele sunt ca niște portaluri prin care vedem lumea. Important este 
să creezi câmpul energetic de influență.

Câmpul de energie sub care ne aflăm ne determină alegerile, modul de a gândi și a ne comporta, acea 
realitate socială creativă, viața de zi cu zi, interacțiunile zilnice, sănătatea personală.

Corpul nostru este efectul a ceea ce este reținut, păstrat în minte. Ceea ce gândim tinde să se manifeste în 
comportamentul nostru. Tiparele de gândire din minte devin sisteme de credințe, conform cărora acționăm. 
Emoțiile atașate stărilor noastre de conștiință ne programează comportamentele. Emoțiile negative ne aduc 
boala, emoțiile pozitive vindecă boala. De aceea, neuro-transmițătorii din creier dictează stările noastre 
negative sau pozitive. Serotonina și dopamina secretate de creier sunt apanajul stărilor pozitive, cortizolul este 
apanajul stresului și al altor emoții negative. De aceea, câmpul de bătălie este creierul uman.

Ce se întâmplă, de exemplu, când auzim 24 de ore din 24: vaccin, vaccinare, covid 19, prețurile au explodat, 
nu mai sunt locuri în spitale, interdicții, discriminare, segregare, totul se închide!?

Se creează un câmp energetic negativ sub care ne aflăm ca sub o pâclă, dincolo de care nu mai vedem nimic. 
Mintea umană poate fi controlată.Oamenii sunt confuzi, nu mai pot lua decizii benefice pentru ei, frica, 
deznădejdea, depresia îi copleșesc. Totul devine posibil, în sensul negativ al cuvântului.

Suntem bombardați cu mesaje din toate părțile, iar mintea este programată să accepte un anumit sistem de 
credințe. Aceste fluxuri de energie nefastă curg prin câmpurile noastre enegetice (căci, se știe, avem și un corp 
energetic), iar mecanica negativității scurtcircuitează fluxul energiei inimii și fluxul vieții. Nu mai putem vorbi de 
imunitate corporală, ci de o biciuire constantă a ei.

Intenția creează contextul și întreaga energie a conștiinței noastre, și o aliniază să vedem lucrurile într-un 
anumit fel. Pe asta se bazează elitele lumii.

Fără a intra în detaliile Marii Resetări, putem spune că reformele bazate pe forță și constrângeri nu pot avea 
succes până la capăt. Ideile sunt vechi, mijloacele diferă.

Întoarcerea la feudalism, de data aceasta prin dominație tehnologică și control al informațiilor, descrisă de 
utopia globalistă seamănă cu declinul Imperiului Roman, când prăpastia dintre elite și clasele supuse a fost de 
nesurmontat.



60 Anul 15 · Nr 57

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
Planul pe zece ani al Marii Resetări ne va face fericiți și va schimba lumea în bine, după cum afirmă autorul ei, 

Klaus Schwab, interfața globaliștilor. Iar pandemia de C19 chiar ne schimbă în bine. Schizofrenia este 
evidentă.

Întrebarea este: cum acceptă popoarele acestei planete tot ceea ce se întâmplă, astăzi? Să le lipsească 
discernământul spiritual? Este posibil. Cum poate fi acceptată o lume amorală, coruptă, o lume a minciunii, a 
fricii, a declinului moral, spiritual, cultural, politic?

Ne îndreptăm cu pași repezi către un stat orwellian (vezi romanul 1984, de Orwell). Procesul este proiectat, 
ca durată, între zece și treizeci de ani.

Orice acțiune are scopuri declarate și scopuri nedeclarate. Să fie oare scopul nedeclarat al acestei furtuni 
planetare „un singur guvern mondial, o singură monedă și o singură religie sub o oligarhie permanentă, care se 
alege singură din cercurile ei, fără consultarea popoarelor, sub forma unui sistem feudal, ca în Evul Mediu, ” 
cum afirmă John Coleman, fost ofițer de Informații pentru MI6 (serviciu secret englez) în cartea Ierarhia 
conspirațiilor, Comitetul celor 300. Cartea a apărut la editura Antet în 2010 și se află la îndemâna oricui.

Gruparea celor 300, denumită Hidden Hand, – „mâna ascunsă” este condusă de finanțatori internaționali 
care conduc din umbră lumea.Coleman afirmă că evoluția politică și economică a ultimilor ani indică 
convergența spre un guvern mondial, spre pierderea treptată a libertăților individuale, spre reducerea 
numărului de locuitori ai planetei, spre pauperizare și supunere condiționată a cetățenilor acestei lumi. Să fie 
doar o simplă coincidență cu ceea ce se întâmplă acum pe planetă?

Ceea ce ne șochează este sângele rece cu care oficialii țărilor lumii își vând popoarele și le decimează prin 
mijloacele cele mai degradante și nu lipsite de cruzime., sub masca Binelui Mondial.

Revenind la discursul Papei Francisc din septembrie 2021, acesta constată că Europa și-a pierdut viziunea 
clarvăzătoare a fondatorilor și invită la refecție, reconstrucție și la a-l vedea pe Dumnezeu.

Un mesaj de speranță, un îndemn la regăsirea valorilor și modelelor sănătoase de viață și de dezvoltare.
„Să ajutăm Europa de astăzi, bolnavă de oboseală, să regăsească fața mereu tânără a lui Iisus și a Miresei 

Sale”, spune Papa Francisc, în septembrie 2021.

(28 Septembrie 2021)
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DANA OPRIÞÃ

ÎNTÂIA PORUNCÃ
Pslami necanonici

(O CARTE DE CUNOAªTERE A LUI DUMNEZEU)

Voichiþa TULCAN MACOVEI

„Cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun”. (1 Timotei 5, 21)

„Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?
Iisus i-a răspuns: «Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, 

și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: 
Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii»”. 

(Matei 22, 36-40)

Niciodată nu suntem singurii într-un domeniu, în deschiderea unui nou drum… Doar ni se pare!
Iar dacă vrem să ne convingem, este suficient să ne uităm atent în jurul nostru, să vedem și să acceptăm 

acest lucru! Întotdeauna Dumnezeu Și-a avut ucenici care L-au reprezentat cu cinste! Este și mesajul pe care 
Sfânta Scriptură ni-l redă prin dialogul dintre prorocul ales Ilie și Dumnezeu (1 Împărați cap. 19).

Am descoperit cu mare drag, alături de mine în credință, chiar dacă departe ca spațiu geografic, un om 
deosebit, la care am ajuns, desigur, nu întâmplător. Este vorba despre un om extrem de modest, care a realizat 

multe lucruri frumoase în viața sa, al căror filon a 
fost str igarea Adevărului ,  căutarea lui 
Dumnezeu. Poet, membru al USR, doctor în 
Filologie, publicist, regizor, om de televiziune, 
actualmente redactor-șef al prestigioasei 
reviste DESTINE LITERARE apărută sub egida 
Asociației Canadiene a Scriitorilor Români.

ESTE VORBA DESPRE SCRIITOAREA 
DANA OPRIȚĂ.

Am citit cu emoție și interes volumul domniei 
sale „Întâia poruncă – Pslami necanonici”, am 
trait intens stările sufletești extrem de sincere, 
animate mai ales de dorința arzătoare de a fi 
lângă Acela care este Creatorul și Tatăl nostru 
Ceresc. „Nu este ușor a-L accepta pe 
Dumnezeu în timpul trării noastre, dar, dacă o 
facem (și atunci când o facem), sufletele devin 
ușoare, așa cum ajunge să fie orice povară, de 
netrecut, cum am fi crezut până atunci.” 
(fragment din prefața intelectualului și omului de 
cultură Dana Opriță).

Un mare nume, care a lucrat alături de mari 
personalități ale culturii noastre: Tudor Vornicu, 
Cornelia Rădulescu, dar și Ștefan Augustin 
Doinaș, Marin Sorescu, Mircea Popovici, mai 
apoi, după intrarea în USR, bucurându-se de 
aprecierea cunoscuților poeți George Astaloș și 
Ana Blandiana. Volumele sale de poezii sunt 
binecunoscute printre iubitorii de versuri!

Timpului și tuturor generațiilor, Dana Opriță ne 
spune în prefața volumului „Psalmi necanonici”: 
„Poemele din această carte se vor un strigăt de 



bucurie – al meu sau / și al celor ca mine care se regăsesc în aceste versuri – că am izbutit să simt ceea ce 
cândva, mi se părea absurd să accept (…), dar în același timp, se vor și un strigăt către cei care încă nu reușesc 
să înțeleagă, dar se recunosc cu ușurință în greșelile pe care le făptuiesc”.

AȘADAR…
Ce ni se transmite prin psalmii acestei cărți?
Cartea de „psalmi necanonici” (adică liberi, neoficiali) cuprinde 33 de poezii neprozodice. Prin ele, eul liric se 

transformă într-un puternic liant ce leagă omul timpurilor îndepărtate, trecând peste secole, de omul timpurilor 
noastre (mil. III). Legătura puternică se realizează prin rugăciuni sincere și înflăcărate, care unesc sufletele 
oamenilor în dorința de a atinge adevărul despre Dumnezeu, de a-L atinge chiar pe Creatorul nostru: „sunt 
secole de când mă tot întreb/ cum oamenii mai pot deschide gura să grăiască absurdități/ știind că fiecare literă 
este ocrotită de Îngeri iar/ Lumina lor străluce fără să avem știre de ea/ binecuvântându-ne și ocrotind creștetul 
inimii noastre…” („Logos”)

Rugăciunea – legătura omului cu Dumnezeu – devine astfel leitmotivul acestei cărți. Ni se pare extraordinar 
faptul că sufletul unui singur om, – Dana Opriță – jurnalist, publicist, poet al mileniului nostru, contopește în 
conținutul rugăciunilor adresate Creatorului omenirii, toate zbaterile, suferințele, eșecurile, dar și convingerea 
în puterea Adevărului, trăsături ce caracterizează dorința neostoită de cunoaștere a omului.

Se creionează, astfel, relația dintre eu-l liric (eu-l omenesc) și Dumnezeu (Tu-ul ceresc). Eu-l se analizează 
mereu în prezența persoanei divine, iar de multe ori în astfel de analize, „eu” se transformă în „noi”.

De ce?
Tocmai pentru că autoarea acestor psalmi, nu se exprimă doar în numele ei, ci în numele tuturor generațiilor 

care i-au precedat existența, dar și a celor care o vor urma. Aceasta, tocmai datorită gradului de cultură, de 
înțelegere și de cuprindere a fenomenului. Căci Dumnezeu poate fi al tuturor celor care își doresc să Îl 
cunoască, acceptând lucrările Lui în întregul Univers.

„rogu-Te ia de la mine această asuprită durere/ și-mi vindecă rănile știute și neștiute/ că nu sunt vrednică nici 
să-Ți ating urmele pașilor/ să deschid gura să fac această rugăminte/ dar Tu ești bun și iubitor și iertător de 
păcatele noastre păcătoase/ de care nu ne putem lipsi cu care Te răstignim / în fiecare clipă a ceea ce noi 
numim / timp.” („Rugăciunea unei dacă”)

Este clar că avem de-a face cu o poezie ce se înscrie în registrul amplu al culturii religioase, reprezentând 
atitudinea intelectualilor deveniți conștienți de locul și rolul Creatorului în lume, dar și de locul omului în fața 
Acestuia.

De aceea, eul poetic include, de nenumărate ori, ponumele de plural NOI. Trăirile rugăciunilor, scrise în stil 
neomodern, sunt foarte multe denotând conștientizarea pe care omul Dana Opriță o are în fața Cerului: durere, 
așteptare, cutremurare în fața Adevărului, dorința de cunoaștere, cerșirea iertării de păcate, îndoiala, 
necredința, libertatea… Căci intelectualul, filologul, analizează TOTUL, pentru a înțelege partea deschisă a 
Acestuia, pentru a atinge Lumina Adevărului.

TOATE SUB PECETEA PRIMELOR DOUĂ PORUNCI CREȘTINE: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintîi, și cea mai mare poruncă. Iar a 
doua, asemenea ei, este: Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde 
toată Legea și Prorocii”.

Toți cei 33 de psalmi ai Danei Opriță se înscriu între cele două porunci lăsate nouă de Mântuitorul Iisus 
Hristos. Ei devin, sub pecetea scriitoarei, poezii de cunoaștere, meditații profunde asupra Adevărului, asupra 
relației dintre om și Dumnezeu. Cele mai importante teme sunt: ascultarea credinței, închinarea, Lumina, 
relația lume și Creator, păcatul, Casa lui Dumnezeu – Biserica –, dragostea, omul pelerin, timpul, iertarea, 
dreptatea sfântă, taina dumnezeirii, aparențele vieții versus esența acesteia. Specificăm faptul că nu sunt 
simple dezbateri de idei, căci versurile se transformă în ample analize și autoanalize asupra conceptelor de – 
ființă – Dumnezeu – eternitate. Autoarea trăiește puternic treptele căutării, elementele acesteia, redându-ne, 
cu mare har, lupta vieții noastre pentru atingerea mântuirii.

Titlurile poeziilor, la rândul lor, vorbesc despre elementele acestei lupte.
„Atunci când” unește două adverbe care sugerează momente ale unui timp în care omul s-a depărtat foarte 

mult de Dumnezeu, de toate tainele trimise pe Pământ de către Fiul său și făcute cunoscute omului. Versurile 
libere, toate scrise cu litere mici, cu ritm variabil, permit poetei să dea drumul fluxului lăuntric al ideilor ce stau 
sub spectrul marilor întrebări analitice ale intelectualului: „cine suntem noi/ care dăm din coate să ne suim pe 
treptele / îmblânzitorului de oglinzi/ pelerini deșănțați/ cu gheare de sârmă cu suflet de cârpă /…ai milă și iartă”. 
(„Atunci când”) Precum în acest text, în majoritatea, există întrebări retorice ce camuflează ironia, umilirea 
semenilor care nu își fac timp să își îndrepte privirea spre Creatorului nostru. Toate întrebările sugerează viața, 
prin raportare la poruncile dumnezeiești. „mă întreb cum se poate să trăiești cu gândul că/ lumea poate fi mai 
bună dacă îl iubim pe / dușmanul nostru ca pe noi înșine/ chiar dacă el continuă să ne urască / de vreme ce și el 
este aproapele cu care împărțim pământul…” („Tu ești Cel ce va să vină sau să aștept pe altul?”)
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Sunt îndoielile omului modern, al timpului actual, dezacordul acestuia față de Acela care este Unul în toate, a 
omului care s-a depărtat prea mult de Dumnezeu, lăsând să-I ia locul zeii timpului modern, idolii ciberneticii, ai 
tehnologiei ultramoderne. Ai omului care trăiește într-un timp al libertăților nelimitate, care i-au spulberat pacea 
interioară, fără însă ca el să știe… „când genunchii se frâng și mâinile adoră/ când gândurile așteaptă îndurare 
iar Cerul le-o dă înmiit/ (…) știu / că orice aș cere mi se va dărui/ că voi găsi ceea ce încerc să caut/ știu/ și totuși/ 
îndoiala vine pe căi lăturalnice/ devorând liniștea ce se străduie să adoarmă în pace” („Râvna casei Tale mă 
mistuie”).

Observăm jocul verbeleor (voi găsi – încerc – caut), precum și metaforele profunde, cu înțelesuri grele – țintă 
pentru cititorii care cred că Dumnezeirea este, de fapt, o povară: îmblânzitor de oglinzi, lupi din orașe, balaurii 
din noi, colțuri de zări; epitetele caracterizatoare: lacrimi de zgură, obrajii de catifea, trupul meu hidos.

O temă mereu actuală pentru omenire este prezența păcatului în viața de zi cu zi. Autoarea Dana Opriță 
dezbate această pproblemă în același mod cu celelalte: sincer, deschis, fără teamă, știind că nu există om fără 
păcat, dar convinsă fiind că celui care se mărturisește lui Dumnezeu, acestea îi vor fi iertate. Printre păcatele la 
care se fac referințe sunt: fumatul, minciuna, necredința, libertatea prost înțeleasă, îndoiala. Extraordinar de 
important și semnificativ pentru temele abordate este faptul că autoarea/ credincioasa Dana Opriță inserează 
mereu în textele sale versete biblice. Acest lucru sporește, credem noi, valoarea PSALMILOR doamnei Dana 
Opriță.

Sigur este că „dezbaterile” lirice ale temelor creștin – religioase atrag la reflecție și cunoaștere. Credincioasa 
/ căutătoarea / poeta Dana Opriță este convinsă de rodul căutărilor sale, care, după mărturisirea indirectă din 
volum s-au desfășurat, în principal, între anii 1999- 2014: „Tu ești Calea, Adevărul și Viața și nu avem decât să 
credem în Tine / pentru a rămâne vii chiar dacă vom muri/ de vreme ce învierea nu mai înspăimântă decât pe 
cei slabi/ și atunci/ NU MAI AM DECÂT SĂ PRIVEGHEZ MEREU”.

Cu siguranță… simțim fiorii credinței și ai mântuirii…
Credem că psalmii scriitoarei Dana Opriță trebuie considerați o continuare a psalmilor arghezieni, psalmul 

rămânând peste timpuri specia lirică de laudă a Creatorului. Cu marea deosebire că Tudor Arghezi, mare poet 
modern interbelic, căutător înverșunat al Dumnezeirii, (pentru care a abordat inclusiv calea monahală – în 
mănăstirea Cernica), a rămas profundul dezamăgit de propriile căutări, cum se poate deduce din ultimii săi 
psalmi:

„Încerc de-o viață întreagă, să stăm un ceas la sfat, 
Și te-ai ascuns de mine de cum m-am arătat.
Oriunde-ți pipăi pragul, cu șoapta tristei rugi,
Dau numai de belciuge, cu lacăte și drugi.
Înverșunat de piedici, să le sfărîm îmi vine;
Dar trebuie,-mi dau seama, să-ncep de-abia cu tine”.

NIHIL SINE DEO!
Mulțumim, cu drag, 
doamnei Dana Opriță!
Mergem mai departe!
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Canada
Camelia Carmen STÃNESCU LUCA

Mai naște-mă odată, mamă...

De ce superi Cerul, 
nu vezi hamul tău, că- l strânge...?!

Mai naște-mă odată, 
mamă,
naște-mă până la sânge
și scrie-i vântului să mă aducă 
ploaie,
să plâng pe ramura ta verde 
până se despoaie 
și vor crește păduri de oameni 
ca tine
din rana cuvântului verde...

La ora când mă desenezi în pântece,
să fie soare cu stele,
o dimineață cu zâmbet și fiori 
care se va naște cu noi
a doua oară...
când zorile își vor lipi soarele
de cer
tu să taci, 
pentru că eu  îți voi lega  rănile de ale mele,
durerea 
de la facerea noastră 
dintâi
care va adia în mine 
tremurul 
primei ramuri de măslin înflorit
cu muguri care se întâmplă 
viață 
în palma cerului tău...

Ca o cascadă…

Ascultă-mi tăcerea din piatră
neîntoarsă
cu rădăcina căuș, 
unde lacrima se revarsă ca o cascadă
cu umerii goi, 
despletită in două oceane
care cântă….

Cu timpul în sân

Mergem cu timpul în sân, 
încet, 
să nu-l obosim cu bătaia inimii noastre
mințită la naştere că suntem
făcuți
din Duminici care nu se tem de începutul 
săptămânilor ploioase…

pe lângă noi
un cântec se rostogolește dintr-o gură cu limbă de 
foc, 
sărmanul, 
parcă ar vrea să ceară o picătură de apă
din vena prin care curge
fiecare dimineață mincinoasă…

e viață, e timp
și ploi sunt in lacrimi…

Tu unde plângi, Doamne…

Arde mocnit o lacrimă sub zăpușeala
genelor
căzute odată cu vederea ochiului
stâng
în care a plâns prima stea oarbă…

din jar
se ridică ceva care seamănă cu cerul, 
are ochii deschiși
la culoare 
și zâmbește cu durerea mea, 
a ta, 
a dimineții de ieri…

Tu unde plângi, 
Doamne, 
când zâmbești zorilor pestrițe…?
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Lumina

Eu văd doar lumina, 
întunericul nu este frate cu mama
și nici rudă îndepărtată
cu tata, 
să-mi alunge licuricii când aprind stelele
pe care urc să visez…

calc pe nori de cenușă cu tălpile aprinse
de flacăra
care-mi coboară în suflet, 
rătăcită, 
de prima scânteie a zorilor…

Lumina este întâiul sărut lăsat de mama
pe frunte
in ziua Paștelui
când veneam să cunosc
lumea, 
începând cu timpul din clepsidra fără măsură a 
soarelui, 
până la apusuri…

De-asta te iubeam, umbră…

Mi-e dor de tine, 
umbră a mea, 
rămasă în toamnele triste
în care ți-ai plâns
temerile
când alergai după mine
și nu-mi auzeai strigătul…

ștergeai urmele viselor mele rămase agățate
de ciulini
prin păduri desfrunzite
când iarba strivea bobul de rouă de pasul meu
temându-se
că ești noaptea fugărită
de tâlhari…

Te iubeam că erai neagră și nu te vedea
decât soarele…
de-astea te iubeam, 
umbră…!

La geam

Suspină o toamnă, o doare concret
Privirea înfiptă în colții de gheață.
Cobor din poveste și nu vreau să cred
Că vântul o scurge de viață.

Un fulger tresare, s-aprinde timid
Pândește cu sete spre coama de ram
Ce plânge durerea din chip ostenit
Al frunzei ce moare pe geam.

E noapte și rece și nimeni și chin
In suflet mă taie cu sete durerea.
In trup este luptă când moare un crin, 
Când frunza își zace tăcerea…

Tu arzi vis în mine adus de maree
În flăcări e marea și țărmul și noi.
Din ochiul de fulger tresare-o scânteie
Și moartea o 'mparte la doi…

Doamne, ce soare cu plete de om…

Timpul poartă mereu în tâmplă
un ceas
care trezește frunzele la viață
și tot ce a rămas…

Doamne, ce toamne, cu cerul albastrul
când suntem toți
și ploile curg prin visele noastre ce-aleargă
și plâng
smulgându-ne zâmbet să-l plimbe călare, 
Doamne, 
ce soare cu plete de om, 
ce arșiță mare…

şopteşte-mi in frunză pe unde
mă treci
când ploi fără toamne le urci, 
le petreci…?

Erai un gând…

Nehotărâtă toamna mea
Își joacă frunza printre ani
Și fericit doar dumneata
O înflorești pe sub castani.

Plini de fiori doi ochi căprui
Cu genele spre răsărit
Nu cer tributul nimănui
Pe toamnele când n-au iubit. 

Ca două zâne din poveste
Aleargă pașii mei spre zori, 
Mai știu poteca dintre creste
Ce-o înfloreai de-atâtea ori.

Tu mă iubeai, eu nu credeam
Erai un gând, eram o muză, 
Mă amăgeai când răscoleam
Fiori vânați de buburuză…

Când viața plouă ace…

Mi-s zările străine
În orele când taci.
Cuvintele-mi sunt haine
Și cântecul stângaci.



66 Anul 15 · Nr 57

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
Mi-s lacrimile stoluri
De păsări amorțite
Și plâng cărări de doruri
Prin gânduri obosite.

Mi-e toamna, soră rea, 
Cu vânturile reci, 
Și taie-n carnea mea
Când vise mă petreci.

Doar soarele din mine
Cu ochiul parcă-mi face
Și-mi ține scutul bine
Când viața plouă ace.

Culoarea ochilor căprui

Am întâlnit o ploaie rece
Fugea și ea, fugeam și eu
Venise parcă să înece
Minunile lui Dumnezeu.

Împrăștia pe ochi doar ură
Cu întunericul venea, 
Ne driguia pe bătătură
Tot ce-avea viață și râdea.

Era o ploaie disperată
Venită iute, mărunțică, 
Ziceai la început că-i fată, 
Ce lăcrimează liniștită.

Smulgea cu sete din castani
Culoarea ochilor căprui, 
Iar frunzelor de prin bostani
Le driguia trupul verzui.

Fura lumina zilei, toată
Și răvășea păduri întregi, 
Făcea din întuneric roată
Nu-nțelegeai cum s-o 'nțelegi.

Ne biciuia prin tot oftatul, 
Prin gândurile disperate, 
Venise ziua când păcatul
Ni se plătea cu răutate.

Nu-nțelegeam că norii-n cerc
Îi adunam și-i beam licoare, 
Si ploi dezlănțuiam din piept
Vărsându-le peste culoare.

In locul binelui puneam
Tot focul iadului să crească
Cu vorbe grele-apoi ungeam
Fereastra dinspre dimineață.

Când s-a aprins lumina sus
Și curcubeu cădea pe noi
Am înțeles că doar Iisus, 
Ne mai vorbește la nevoi.

Au trecut toamne, ani de gheață
Dar n-ai venit nici printre rugi…

Te-am așteptat din căutări
S-ajungi cumva pe inserat.
Dar n-ai venit nici pân' la zori
Erai mereu, mereu plecat.

Te-am așteptat din muguri verzi
Să fii un tremur în petală.
Nici viscol n-ai venit să șezi
Nici ger să mi te-așezi pe rană..

Te-am așteptat apoi în vis
Treceai fiori prin Univers.
N-ai mai fost îngerul trimis, 
N-ai mai trezit vreun interes.

Vino-n ziua care plânge

Vino soare, vino iute
Și mai scaldă viața ştearsă
Ca să crească-n vârf de munte
Doar păduri cu frunza deasă.

Vino soare, vino rege
Al pământului iubire
Și pe unde vei petrece
Nu uita să dai de știre.

Dacă cerul ne va stinge
Supărat toată lumina
Vino-n ziua care plânge
Și topește-i toată vina…

Ne-am născut din bucurie
Luminoși și iubitori
Însă viața cu trufie
A dat soarele pe nori…

Dacă

Dacă
mă vei ninge cu frunze furate
din toamnă, 
acoperă-mă toată
și lasă-mi ramurile goale la picioare
să le înfloresc păduri
cu umbra deasă
pentru zilele in care vor arde în pielea ta, 
dorurile…

și dacă mi se face
frig, 
dă foc să se ridice încă odată
cât tine
și acoperă-mă cu jumătate…!

Te-am așteptat din căutări…

Te-am așteptat din altă viață
Din flori sau ape să ajungi.
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Mai întâi, a tresărit motanul. Mare, pufos, concurând în 
dimensiuni cu un cățel. A ridicat capul culcat pe o parte între labele 
din față. Părul, uniform, de culoarea cenușii ude, s-a umflat, 
dublându-i dimensiunea. Temător, s-a mișcat de sub masă, pipăind 
cu laba stângă drumul spre ieșire. În laba stângă avea puterea și 
încrederea. Din coama saltului pe care l-a făcut ca un arc, l-am 
prins în brațe, căutându-i apropierea și căldura. Capul înconjurat de 
brațul meu stâng ca de un ștreang, s-a întors, privindu-mă. Ochii lui 
gălbui au prins irizări de lună, lucind printre hățișuri de crengi 
golașe, unduind în vânt. Se roteau rapid în orbite, amețindu-mă, ca 
și cum vântul m-ar fi împins și m-ar fi răsucit în loc, biruindu-mi 
împotrivirea. Frigul urca din dușumelele goale, insinuându-se ca 
apa pe sub îmbrăcăminte. Când motanul a clipit, i s-a alungit botul 
dezvelindu-i dinții, iar mustățile i s-au ridicat, simulând perfect un 
rânjet a batjocură. L-am aruncat din brațe și abia atunci am văzut că 
toate scaunele din sală erau goale. Masa prezidiului la fel. 
Improvizată pentru manifestări la care nu era așteptat un public 
numeros, încăperea era umplută cu scaune care se adăugau pe 
parcurs, dacă era cazul. Să nu se dea impresia lipsei de interes. Să 
nu fie scaune goale. Programul de activități stabilit conform 
planului, se derula ca un mecanism vechi de tablă, învârtit cu 
cheița. Știau asta bine, cu toții. Nu venea invitatul, era înlocuit rapid 
cu altul. Jocul se juca oricum, fără sincope dar și fără pasiune. Tema 

întrunirii de azi era proiectată palid pe un cadran de pânză, atârnat în spatele estradei scunde, improvizație, ca 
și restul recuzitei: Dezastre naturale și dezastre provocate. Istorie. Efecte actuale. Previziuni.

Secolul XXI tocmai intrase zgomotos în calendar, o alergare bezmetică prin timp. Un carusel în care zile și 
nopți sunt comprimate într-un sorb din vârtejul căruia omul, greu mai recunoaște simțuri plămădite în migala 
facerii. Maimuța goală iese din zoologie cu ochii lipiți, ca pisoii. Când îi deschide, nu mai recunoaște nordul. Un 
balans continuu îi tulbură simțul orientării.

Când Profesorul a intrat în sală, m-am uitat la ceas și m-am gândit că, cel puțin o oră își va plăti suma încasată 
pentru lucrarea pe care urma s-o prezinte. Un potop de date, grafice, statistici și concluzii. Apoi, încă pe atât, 
dialoguri seci, respectând protocolul politeții. Alunecam printre gânduri ca patinatorii când fac piruete, ca să-mi 
trec timpul. Auzeam din ce în ce mai șters glasul uniform, monoton, al Profesorului. Îmi puneam „filme”. Luam o 
amintire din memorie și o derulam cu încetinitorul, atentă la detalii. Uneam imagini din aproape în aproape, ca 
să întregesc scena. Să recompun fragmente din timpul în care fusesem prezentă. Le spuneam „filme” dar nu 
era nimic din ceea ce clasic se numește film. Actor și spectator, mă întrupam din aerul care făcea ca 
personajele să viețuiască în realitatea luată din memorie, cu toate simțurile, nu derulate de o bandă imprimată, 
capabilă să producă emoții incomplete, ciuntite. Tocmai aveam trei ani și mama mă îmbrăca pe patul de lemn 
din bucătărie, cu rochița roz, croșetată de ea din fire de angora, smulse de pe iepuri vii, vopsite și toarse din 
caiere lunecoase, strălucitoare ca argintul. Îmi trăgea în picioare niște ciorapi gri din bumbac „de târg” și îmi 
prindea în creștetul capului o fundă albă, dublă, peste părul pieptănat liber, pe spate. Plângeam înfundat, 
sfâșiată de frică. Era așteptat fotograful să-mi facă o poză, înainte să-mi împletească două codițe, una cu lână 
roșie și alta cu lână albastră. Nu din cauza pieptănatului plângeam. Fotograful era spaima mea. Omul acele 
scund, cu păr rar, lipit de cap și cu un ciot în locul mâinii stângi, ciot cu care îndepărta pânza neagră de pe cutia 
așezată pe un trepied de lemn. Din ea se deschidea spre mine fulgerul unui ochi negru care putea să mă tragă 
înlăuntrul lui, să mă oprească acolo și să dea înapoi o hârtie mică, lucioasă, cât o cutie de chibrit, cu chipul meu 
pe ea. S-a întâmplat că ochiul nu m-a prins în el. După ce m-au urcat în picioare pe pat, o vecină mi-a lipit cu 

ªtefania OPROESCU

CUTREMUR ÎN AER



ceară caldă, doi bănuți de argint la capătul codițelor. Un pandișpan mirosind grețos a ou crud mi-a fost rupt 
deasupra capului, după care foarfeca a scrâșnit în spatele urechilor, trecând greu prin părul împletit. Cred că 
auzul meu era deranjat de scrâșnetul foarfecii. Altfel, nu înțeleg de ce auzeam o voce slabă: „îmi plac caii de 
lemn și motanii pocăiți”. Nu știam ce înseamnă motani pocăiți, dar curiozitatea mea nu se trezise într-atât cât să 
fie interesată de astfel de probleme. Credeam că sunt motani loviți, așa cum mama i-a trimis un „zât” și o palmă 
pisicii, care, atrasă de mirosul de pandișpan se urcase dintr-un salt în pat și se freca mieros de picioarele mele. 
Nu m-am speriat, nu era o voce străină, recunoșteam gândul meu care repetase propoziția ciudată din 
povestea pe care mama ne-o citise aseară, mie și fratelui meu, până când am adormit. Povestea era destinată 
cu siguranță fratelui meu mai mare, eu nu prea am înțeles mare lucru din ea dar mi-a plăcut mult cuvântul Ada-
Kaleh. Vedeam, auzindu-l, o bomboană colorată, mirosind a fructe necunoscute, a flori crescând în copaci și, 
mai ales a trandafiri.

Dintr-o dată am văzut sala goală și, după ce motanul de sub masă a țâșnit pe ușă, unul din scaune a început 
să alunece pe podea, s-a apropiat de alt scaun, s-a ridicat în aer și s-a așezat peste el cu picioarele în sus așa 
cum l-ar așeza cineva care ar vrea să le care mai ușor în altă parte sau să șteargă podeaua. Tot atunci a început 
să fiarbă apa din ibricul mare, de pe reșoul așezat pe placa de gresie, în glaful lat al unei ferestre. Doar că 
șnurul reșoului atârna în gol, pe lângă priză. În acest timp, aerul a început să tremure, să se clatine și poate m-
ar fi trântit dacă nu m-aș fi ținut bine de scaun.Ca o apă vălurind, aluneca și se ridica în toate părțile, degeaba 
încercam să-l trag în plămâni, doar vidul acționa asupra alveolelor, comprimându-le cu fiecare încercare. Asta 
e tot ce știu, până mi-am pierdut cunoștința…

* * *
– Mereu spui altceva, parcă ești dusă de pe lume…
Anchetatorul mă privea zeflemitor și plictisit. „Dacă n-ai fi fost examinată de mai multe comisii de medici aș 

zice ca ceva nu-i tocmai in regulă cu mintea ta”
– Ba nu, spun mereu același lucru, motanul a sărit de sub masă…
– Lasă motanul, restul ne interesează. Profesorul, când a plecat?
– V-am mai spus, sala era goală, n-am văzut decât…
– Motanul, da, știm. Aud că-ți pui filme, ia caută de pune un film și vezi ce-a făcut Profesorul… și nu ne mai 

ameți cu tot felul de basme care au același sfârșit!
– Nu știu, poate că în timpul acela am văzut mai multe filme și de câte ori mă întrebați se derulează altul, dar… 

ceilalți care au fost în sală, ce spun?
– Mai încerc, până nu-mi pierd de tot răbdarea, deși ți-am mai spus. După ce profesorul a răspuns absent și 

cam fără legătură cu tema, întrebărilor care probabil l-au plictisit, și-a adunat în mare grabă hârtiile în mapă și a 
plecat pe ușa din stânga scenei improvizată în sală… Asta spun toți!

– Nu era o ușă, era o pânză. O draperie mai bine zis, din material plușat, verde pal, cu desene florale în relief, 
care făceau ape argintii la mișcare…

– Hopaaa!!! Uite ceva nou.. o draperie? Când ai văzut draperia?
– Nu știu, cred că era acolo de când am intrat…
– Mă zăpăcești cu ciudățeniile astea, parcă o faci intenționat. Cum draperie, când toți au văzut o ușă, alta 

decât cea pe care au intrat și au ieșit ei, situată în partea cealaltă a sălii, înghesuiți, grăbiți, ca dintr-o sală de 
spectacol!

– Nu știu, poate n-am fost eu atentă…
– La nimic n-ai fost atentă, nici că s-a terminat conferința, nici că toată lumea a plecat… Ai rămas acolo, stană 

de piatră până a venit paznicul să verifice sala și te-a trezit din somn. Și chiar, cum ai rămas singură în sală? Și 
restul, povestea cu scaunele și cu reșoul… Nu m-am gândit să te întreb până acum. S-a constatat că psihic ești 
în limitele normalului, dar, nu cumva obișnuiești să consumi alcool sau vreun drog? Nu că ai recunoaște, dar te 
rog, fă un efort, ești singurul martor…Poate profesorul s-a întors, poate a venit cineva să-l ia de după… 
draperia aia pe care zici că ai văzut-o în mișcare… Nu înțelegi că a dispărut? Că nu l-a văzut nimeni și nu-i de 
găsit nicăieri?

– Nu consum, am răspuns neconvingător. Nu mințeam, dar nu aveam altă explicație pentru ce văzusem sau 
credeam că am văzut.

* * *
Un căluț de lemn se legăna abia vizibil în mișcarea molatecă a apei palid verzui din adâncuri. Zdrențele unui 

covor de Buhara se mișcau în același ritm, așezându-se apoi încet, ca nisipul pe podeaua din lemn, în aceiași 
formă și culoare din care fusese alcătuit. Mai multe încăperi aproape goale se deschideau labirintic din camera 
centrală. Țesături colorate, aproape reale, acopereau unii din pereți. Alții, erau sprijiniți de bufete înalte, cu 
multe sertare goale, lăsate deschise, pe care încă strălucea lacul castaniu. O sobă scundă de teracotă 
cărămizie era ocolită atent de umbre care se deplasau casnic, în liniște, îndeplinind rosturi bine știute. Dincolo 
de zidul de cărămidă brun roșcat, care împrejmuia casa, cai adulți frământau cu copitele noroiul din țarcul unde 
erau închiși cu un gard înalt de nuiele, căutând ieșirea. Presărate pe povârnișul lutos care se deschidea spre 
clădire, schelete de cai păstrându-și forma ori împrăștiate de-a valma, sclipeau din oasele sidefii. Copaci și tufe 
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încâlcite înfloreau vesel, estompând urâțenia ruinelor. De ramuri erau lipite flori albe, cu petale din cochilii 
uscate de melci. Pe căluțul de lemn, silueta unui copil aștepta povestea care întârzia să se facă auzită. La un 
timp, copilul s-a desprins de pe spinarea calului și, eliberat din decorul fantast, începu a crește, pe măsură ce 
apa îl împingea în sus, clipe, zile, ani, până la suprafața apei, unde a deschis pleoapele stângaci, un nou 
născut, spărgând oglinda știutelor imagini. A găsit un altfel de întuneric și altfel de umbre. Un întuneric de 
catifea unduitor, aromat, iar înainte de primul cuvânt a prins o adiere melodioasă de cântec necunoscut. A 
păstrat amprenta dulce a sunetului până când, povestea mult așteptată a început să se arate pe luciul de apă. 
Romulus Dianu scria Nopți la Ada-Kaleh.

* * *
Miskin Baba visa din nou. Amorțise de când stătea nemișcat și, în frământarea învierii îl încerca iar dorul ca 

sufletul lui călător să se veselească.. De mult nu-i mai fusese atât de răscolită dorința de a se fa ce auzit. În 
locuința forțată, părăsită pe insula Șimon nu se simțea acasă. S-a îndreptat în grabă spre locul de odihnă arătat 
de creator într-un moment de grație, și care doarme acum într-un fund de apă: „Insula aceasta a fost făcută de 
Dumnezeu pentru a da bunătate gândurilor și dulce odihnă sufletului omenesc. Allah mi-a cerut să părăsesc 
tronul strămoșilor mei pentru a veni să vă învăț pe voi că fericirea stă în bunătate”, ar fi spus prințul care și-a 
dăruit bogățiile moștenite și a plecat să slujească la împăcarea sufletelor. În drumul lui, a liniștit spiritele în 
Belgradul răzvrătit sub asprimea stăpânirii otomane. Buhara l-a vrut înapoi, chiar cu forța. Douăsprezece porți 
păzite nu l-au împiedicat pe prinț să tracă nevăzut spre locul visat. Teamă i-a fost doar că va fi mutat când nu se 
mai putea împotrivi: „Vor veni să-mi ceară trupul pentru a fi dus alături de al strămoșilor mei în moscheea cea 
mare a regilor Samanaizi din Buhara. Voi să nu mi-l dați, căci trebuie să rămân aici pentru a folosi și după 
moartea mea locuitorilor care m-au primit și m-au ascultat cu toată inima mea”. A fost mutat, dar nu unde s-a 
temut, ci mai rău, în părăsire, pe insula Șimon. Nu-i place aici, dar nu-i obstacol să-l oprească și, în regatul său 
de sub apă, primește vești din visele altor aleși. Iar se tulbura lumea și iar era nevoie de înțelepciune și tact. 
Profesorul avea coșmaruri, surprins neplăcut de concluziile studiului său. S-a întâlnit în vis cu fostul prinț și au 
hotărât să vorbească oamenilor. Cel venerat altădată ca sfânt, la mormântul său mergându-se în pelerinaj, 
privea acum prin ochii Profesorului o lume străină. Cuvântul umbla bezmetic, lovindu-se ca pasărea oarbă de 
pereți. Fauna aceasta nouă ii era străină. Oamenii vorbeau cu niște cutii mai mici decât palma, fără să audă sau 
să vadă nimic în jur. Sau loveau cu degetul niște plăcuțe, din care se iveau imagini colorate, care, îi atrăgeau 
mai mult decât strădania lectorului în sala de conferințe. Simțise mai demult fostul prinț cum încep să-i 
slăbească puterile. Cam de pe când n-a reușit să împiedice scufundarea raiului său. Rar, câte un cunoscător, 
cum era cel care scrisese Nopți la Ada-Kaleh îl mai scotea din timp, dar timpul lui nu se mai lega de oamenii 
aceștia. Vibra acum de neputință în trupul Profesorului, căruia au început să-i tremure mâinile ce adunau de-a 
valma foile în dosar, după ce și-a terminat discursul. Douăsprezece porți s-au deschis simultan provocând un 
cutremur în aer, făcând să alunece scaune, să facă valuri în ibric, să unduie perdeaua de apă verde pal prin 
care Miskin Baba s-a strecurat nevăzut, spre lumea lui, fără timp. Dar îi era greu cumva, nu ca altădată, căra 
parcă o povară necunoscută. Și-a dat seama că îl luase cu el și pe Profesor. Omul acesta n-are nicio vină, și-a 
spus, și oricât de mult s-ar complica lucrurile în lume, a decis să-l ducă înapoi în lumea lui, acasă. Știa unde, îi 
stătuse alături zile și nopți de studiu.

* * *
Căutările au slăbit după ce trecuse vara, și toamna se instalase deja. Nimeni n-a reușit să dezlege misterul 

dispariției, nici să găsească vreo urmă. Profesorul era bătrân și trăia singur. Nu avea copii, fapt care a 
declanșat sentimente patrimoniale în persoane care-și descopereau subit, grade diverse de rudenie cu 
dispărutul, râvnind la casa și bunurile rămase în urmă. Un act oficial nu se putea elibera însă decât după cinci 
ani de căutări fără rezultat. Urmărirea internațională necesita material biologic pentru stabilirea A.D.N.-ului. Un 
grup ciudat de persoane, care aproape nu se cunoșteau între ele, însoțeau doi polițiști, care rupeau într-o 
dimineață sigiliul de pe ușa Profesorului. N-aveau încredere unii în alții, așa străini cum se aflau, și se temeau 
ca nu cumva vreunul mai rapid să subtilizeze vreun obiect de valoare. În timp ce polițiștii căutau pahare folosite, 
culegeau fire de păr de pe haine sau din căciuli, rudele evaluau din priviri valoarea obiectelor și dimensiunile 
încăperilor. Se citea pe fața lor nemulțumirea. N-a putut să moară și el ca toți oamenii, pac și gata! Sau să fi 
căzut la vreo boală, erau unii dispuși măcar așa pentru impresie, să-l fi îngrijit. Chiar, cât mai avea parcă să 
trăiască… Dar așa, încă cinci ani era mult… Prea mult, și, nu se știe niciodată cine mai moare, cine mai 
rămâne…

Un țipăt a tulburat liniștea încăperilor prin care se mergea cu pioșenie falsă, ca prin cavou, și se vorbea în 
șoaptă. Într-un dormitor, culcat în pat, îmbrăcat în costumul de la conferință, cu pantofii în picioare, Profesorul 
sforăia ușor. Unul din polițiști s-a apropiat de el și l-a mișcat ușor de umăr. Acesta a deschis ochii și a privit mirat 
la toți cei di jur.

– Ce faceți domnule Profesor, unde ați fost până acum?
– La o conferință, orașul… Cam departe, cam departe, și nici eu nu mai sunt tânăr! M-am simțit cam obosit. 

Cred că am ațipit puțin…
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Patria

Patria e un măr
într'o vitrină de băcănie japoneză
pe strada Liliha
în Honolulu, arhipelagul Sandwich
sau o placă de patefon
ascultată în tacere în Mexico
– Maria Tănase lângă vulcanul Popocatepetl –
patria e atelierul lui Brâncuși la Paris
patria e peisajul lui Grigorescu
într'o după-amiază de toamnă la Barbizon
sau Rapsodia Română auzită într'o dimineață
în Port au Prince în Haiti
și patria e mormântul lui Aron Cotruș
în California
patria e o ciocârlie care se înalță
oriunde
fără frontiere și fără intenții
patria e un concert de Dinu Lipatti
la Lucerna, Elveția, într-o seară ploioasă
patria e această adunare de fețe
de întâmplări și de sunete
împrăștiate peste tot globul
dar patria e
mai ales
o clipă de tăcere.

Asta e patria.

Stefan BACIU
29.10.1918 – 06.01.1993



II.

Cu patria poți vorbi la telefon
ș'o porti, ca firmituri, în buzunare
poți s'o asculți în al distanței svon
și s'o găsești decapitată'n ziare

nu-i numai cer sau piatră sau pământ
ci e un svon ce vine de oriunde
un miros, un obraz, un dans în vânt
un glas ce besna nopții o pătrunde

căci patria nu-i un imn prescris
împodobit cu ilustații în chenare
ea-i pânza care-o țeși adânc în vis
și se destramă'n zori c-o incantare

nu-i patria făcută din urale
ci din tăceri, din doruri și distanțe;
o strâng din praf, la tropic în sandale
și-o'mprăștii'n lume în speranțe.

III.

Turla bisericii Sfantului Nicolae din Schei
ecoul trenului lovindu-se, noaptea, de Tâmpa
„Kefir Lukianoff” în Cișmigiu
„Tempo, Facla și Credința”
„fierbinte porumbielu', fierbinte!”
domnu' Mișu dela „Cartea Românească”
fularul ca un curcubeu al lui Emil Botta
Maria Tănase cântând la „Neptun”
în Piața Buzești
Tata comentând „Război și Pace”
sau o pagina de poezie din Nietzsche
(răsfoia cartea cu degetul arătător)
un caputiner la „Coroana”

și bancnota aceasta de 500 Lei
aflată într'un fund de plic îngălbenit
adus nici eu nu știu cum
din Brașov în Brazilia
și apoi în Honolulu-Hawaii
Insula Oahu
Arhipelagul Sandwich.
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LA RENCONTRE DE PHÈDRE ET 
1)D`HIPPOLYTE DE SÉNÈQUE À RACINE

Antoine Soare

Dr. Cristina SAVA

(In memoriam)

La rencontre entre Phèdre et Hippolyte, au cours de laquelle l'épouse de Thésée doit passer bon gré mal 
gré de son silence coupable à sa déclaration d'amour, pose aux dramaturges qui traitent ce sujet un défi 
technique sans pareil. Le présent article se propose d'analyser de quelles manières ce défi a été relevé ou 
éludé depuis Sénèque, qui a imaginé le premier cette rencontre, jusqu'à Racine, qui en a fait un chef-
d'œuvre.

Abstract. Întâlnirea dintre Phèdra și Hippolyte, în timpul căreia soția lui Théséu trebuie să treacă, vrând-
nevrând, de la „tăcerea vinovată” la „declarația de dragoste”, pune dramaturgii, care tratează acest subiect, 
în față unei provocări tehnice fără egal. Articolul își propune să analizeze modalitățile prin care această 
provocare a fost întâmpinată sau evitată de la Sénèca, cel care a imaginat prima dată această întâlnire, 
până la Racine, care a făcut din aceasta o capodoperă.

Cuvinte cheie: Phèdra, Hippolyte, Secolul șaptesprezece, Dialog, Teatru, Teatru clasic, Teatru francez, 
antichitate, Racine, Jean, Sénèca, Tragedie.

(continuare din DL 55)

Dintre cele patru procedee pe care tocmai le-am enumerat – dialogul, 
apostroful, insinuarea și echivocul – autorul Phèdrei îl reține doar pe ultimul, 
din care face unicul principiu al unei progresii perfect urmărite, utilizând pe 
deplin potențialul său psihologic, abia început de Seneca. Acesta din urmă, i-a 
atribuit lui Hippolyte, dacă ne amintim, o ambiguitate inconștientă și, în plus, 
atât de stridentă, încât să poată fi recunoscător și celui mai înțelept dintre 
urmașii săi, pentru că a renunțat la ea: „Eu însumi voi ține, aproape de tine, 

2)locul tatălui meu.”  (Seneca, v. 633) O asemenea gafă a avut meritul de a o 
forța pe Phèdre să reacționeze, și este uimitor că Seneca a profitat atât de 
puțin de oportunitatea pe care și-a obținut-o astfel. Eroina sa, cu greu acordă 
atenţie, de fapt, cuvintelor care spun atât de bine, în neatenţia lor, dorinţa 
criminală: „O, speranţă credulă a îndrăgostiţilor! O, iubire înșelătoare” 
(Seneca, v. 634). La Garnier (v. 1381-1383; 1383-1388), cel care îmbogățește 
și agravează ambiguitatea involuntară a lui Hippolyte, prin reacția Phèdrei („Îți 
voi ține locul [lui Théséu]   și, prin dovezi notabile/ Voi încerca să arăt că nu 
sunteți văduvă,/ Vă voi fi soț.” De asemenea, reacția Phèdrei este și ea astfel 
întărită și câștigă autenticitatea de care Racine va ține cont. Aceste versuri 
originale descriu încântătoarea stare de spirit a Phèdrei, înainte de scrisoarea 

Raciniană, în timp ce își rostește propriile replici. Această stare va trebui să fie cuplată cu starea opusă, în care 
replicile lui Hippolyte plonjează pentru a obține un dialog dinamic, între cei doi protagoniști, un dialog aranjat 
impecabil și implacabil, ca un lipici al fluidității supranaturale. Soția lui Théséu savurează la maxim sentimentul 
ambiguității de care a avut exclusivitatea, de data aceasta, și din care se trag acele caracteristici de „falsa 
dulceață”, pentru a folosi termenii lui Garnier, a unei „otrăviri” care „înnebuneşte”. Dar această fericire este 
urmată la fiecare lovitură a supliciului de chinul de a-l fi auzit pe Hippolyte, îndoindu-se de simțurile minime, atât 
de bine evocate, într-una dintre acele analepse dramatice, dragi lui Racine, care fac personajele să 
comenteze, din punctul lor de vedere, mai mult sau mai puțin subiectiv, al scenelor la care spectatorii au fost 
anterior martori, mai mult sau mai puțin obiectivi. (Racine, v. 743-745) „Retragere”, bineînțeles, în spațiul fizic al 
unei întâlniri din ce în ce mai încercate, dar și în spațiul interpretativ al discursului, în fața unor nuanțe terifiante, 
spre o literalitate liniștitoare. Cât despre „ocoliri” – un bun exemplu de iluzie intersubiectivă – nu existau decât 
în   cuvintele, aceleași Phèdre, cărora Hippolyte nu le opusese decât o semantică perfect dreaptă.

(continuare din DL 55)

1. La rencontre de Phèdre et d'Hippolyte de Sénèque à Racine», Études françaises, vol. 44, n° 2, 2008, p. 119-135. 
https://www.erudit.org/en/journals/etudfr/1900-v1-n1-etudfr2405/019178ar/

2. Soare, Antoine, „Întâlnirea dintre Phèdre și Hippolyte de la Sénèque la Racine”, Editura franceză, vol, 44, nr. 2, 2008, p. 119-
135.(tr. n.)



Fiecare dintre cuvintele ei îl apropie astfel, cu voluptate, pe amant de iubire, dar doar cu singurul preț al 
distanței insuportabile care oferă celui din urmă ocazia să o afirme și care impune remediul unei împăcări și mai 
amețitoare. Balsamul și oțetul se succed pe rana iubirii inimii Phèdrei, care sângerează, și se incită irezistibil 
unul pe celălalt, pe măsura intensității dozei, într-o escaladare care se va încheia prin a smulge eroinei „te 
iubesc” (Racine, v. 673).

Întâlnirea începe cu ambiguitatea oferită de situația politică din Trézène și de care, am văzut mai devreme, 
3)

Seneca s-a folosit doar inopinat : Phèdre nu numai că poate, dar trebuie să-l întâlnească absolut pe cel pe care 
îl iubește, pentru asta rezolvă împreună problemele succesiunii la tron. I s-a oferit astfel pretextul unui tête-à-
tête într-o formă diabolic ideală a obligației, ca un an mai târziu, prințesa de Clèves să fie însărcinată să 
falsifice, cu ajutorul ducelui de Nemours, scrisoarea de dragoste adresată unchiul său. Prin această trăsătură 
proprie, Racine a cruțat cu siguranță decorul, mult mai bine decât precursorii săi, în care protagoniștii nu aveau 
nevoie de niciun motiv anume pentru a se întâlni, dar a și amplificat, pornind de la un și mai departe, spațiul 
dramatic și psihologic al progresiei care trebuia să urmeze.

Visăm la o interpretare în care Phèdre să-l facă să perceapă, adresându-se, ca la Garnier, asistentei sale, în 
timp ce Hippolyte se apropie: „Iată-l. Spre inima mea se retrage tot sângele” (Racine, v. 581); fericirea 
amestecată cu panica o copleșește doar prin găsirea bruscă în prezența celui pe care îl divinizează și pe care îl 
credea că este pentru totdeauna la îndemâna vocii ei, să discute cu el despre orice, chiar și despre treburile 
statului. Dar, această fericire se transformă în tortură, deoarece cuvântul care o generează confirmă starea 
îngrozitoare de care depinde: îi vorbește, iar el o ascultă și este îmbătătoare, dar numai în favoarea 
„ambiguităților care o țin departe” de el și pe care ea dorește să le corecteze puțin, prin alte ambiguități, mai 
puțin alienante. Abia și-a exprimat așadar preocupările politice, când părăsește acest teren înghețat, cu o 
naturalețe care nu trebuie să ne facă să subestimăm distanța străbătută, pentru a se aventura în câmpul mult 
mai atrăgător al sentimentelor: N-ar fi revenit lui Hippolyte ura pe care ea însăși i-a arătat-o până la punctul de a 
se face „odios”? (Racine, v. 594). Cât de dulce, să formulezi această întrebare, și cȃt de plină de speranță, 
pentru iubitul pentru care ura față de cel pe care îl iubește ar fi un garant al complicității emoționale și un prim 
remediu împotriva indiferenței. Dar tocmai această indiferență se va grăbi să-i confirme că Hippolyte, 
inaugurând astfel tortura pe care, fără știrea lui, considerația sa ireproșabilă i-o va provoca, pe tot parcursul 
întâlnirii lor: „Doamnă, nu am sentimente atât de jos, […]” (Racine, v. 595). Cu alte cuvinte, nu există.

Cu un geamăt de masochism dezamăgit:„Când mă urăști, nu mă voi plânge, […]” (Racine, v. 596), Phèdre se 
întoarce la singurul sentiment, despre care își câștigase timpul să-i vorbească, ura ei, iar fericirea unei precizii 
crescânde o invadează încă de la primele cuvinte: pentru a detalia excesele acestei uri și caracterul ei 
exorbitant, ea îmbătată este de fericirea de a-și spune dragostea pe dos. O precizie usturătoare în declin îi 
smulge această amețeală delicioasă: în ochii lui Hippolyte, în comportamentul ei nu este nimic excepțional, 
dimpotrivă este atât de comun și atât de scuzabil, încât abia a observat-o. (Racine, v. 609-612) Phèdre lui 
Seneca s-a referit și la proverbiala acrimonie a mamelor vitrege pentru a-și insinua dragostea (Seneca, v. 638), 
dar nimic pentru ea nu a anunțat această abordare, căreia interlocutorul ei nu i-a dat curs. Ceea ce a rămas 
astfel o literă moartă pentru autorul latin, a devenit pentru Racine un principiu viu al progresiei, un ferment 
pregătit cu mâna lungă a dialogului, pentru cinci răspunsuri dintr-un total de treisprezece. Vocea maternă a 
unui persecutor notoriu și pocăit, Phèdre lui Hippolyte, a colorat în mod firesc vocea tendențioasă a iubitului, 
cei doi, aplicând și încurajându-se reciproc, din motive diferite, să distrugă aceeași neînțelegere emoțională.

Phèdre protestează fără a insista împotriva banalizării manifestărilor urii sale, ca înainte, împotriva 
indiferenței lui Hippolyte: „Ah, Doamne! Fie Raiul, îndrăznesc să mărturisesc aici,/ Din această lege comună a 
vrut să mă excludă!” (Racine, v. 615-616). Dar acum, din lipsă de material, ea riscă să fie izgonită de pe terenul 
feeric al inimii explicatoare, și se agață de el cu inspirația disperării, invocând un al treilea sentiment de care se 

4)
abține, printr-o nou echivoc, să-l definească: „O grijă foarte diferită mă tulbură și mă devorează”  (Racine, v. 
617).

Precizia, în scădere, a lui Hippolyte, cade inevitabil: această „grijire”, prematură în ochii lui, nu poate fi decât 
cea a soției nesigure de soarta soțului. Încă o dată, Phèdre începe prin a-l contrazice: moartea soțului ei este 
asigurată, așa că „grija” în cauză, astfel precizată, în ascensiune, echivalează cu doliu. Se consolează, parcă 
îmbătată de intimitatea jalnică a unei pierderi comune, să-l găsească pe tatăl dispărut în fiu. Pentru o clipă, la 
fel de bună ca veșnicia, își lasă privirea să rătăcească peste fantoma rezultată din această suprapunere, 
învăluindu-o în mângâieri parcă și încurajată și reprimată de mirare: „Întotdeauna în fața ochilor mei cred că-mi 
văd Mirele,/ Eu îl văd, îi vorbesc, și inima mea...” (Racine, v. 628-629).

Dialogul ajunge astfel într-un punct critic, încă un cuvânt și totul ar fi spus. Dar Phèdre găsește puterea de a 
se retrage – un exemplu fulger al lungii sale lupte împotriva ispitei – și, în loc să cadă imediat în abisul 
declarației, să se apropie de marginea ei doar cu un alt pas mic, de o altă ambiguitate: „Mă rătăcesc,/ Doamne, 

3. Là aussi, Racine compense l'exclusion par une récupération qui vaut transmutation. Dans un moment d'hallucination d'un bien 
meilleur aloi, (v. 800-806), sa Phèdre amalgame le souvenir de la soeur-esclave qu'elle voulait devenir chez Sénèque et du 
nouveau rôle familial que l'Hippolyte de celui-ci se disait prêt à assumer. 

4. Nous résumons notre analyse de cette rencontre dans notre annexe 2, qui met en parallèle la version racinienne avec celles de 
Sénèque et de Garnier.
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ardoarea mea nebună este declarată în ciuda mea” (Racine, v. 629-630). Hippolyte înaintează apoi un 
diagnostic care este atât de „înălțare” – el numește de două ori „foarte nebună” numele fatidic pe care 
interlocutorul său nu ar fi îndrăznit să-l pronunțe și că ea trebuie să fie în extaz să-l audă, repetând astfel 
„dragoste” (Racine, v. 631,633) – și în „coborâre”, deoarece el îl desemnează pe Théséu ca obiect al acestei 
iubiri. De aici și începutul sinuos al răspunsului lui Phèdre care primește, mai întâi, aceste cuvinte cu confirmări 
febrile: „Da, prințe, lâncezesc, ard pentru Théséu,/ îl iubesc, […]” (Racine , v. 634-635), pentru a adăuga, apoi, 
celebra precizare ascendentă: „nu așa […]” (Racine, v. 635).

Protagoniștii care se întâlniseră să vorbească despre politică au ajuns astfel să vorbească despre iubire, prin 
ura ipotetică a unuia, prin ura vădită a celuilalt, prin îngrijorarea față de soarta unei persoane dragi, atât cât și 
prin doliu, în cele din urmă și „nebunia ardoare” în care moartea sigură, a acestuia din urmă, părea să-i cufunde 
văduvia. Phèdre îl condusese pe Hippolyte, nu voit, ci cedând încetul cu încetul mierii propriului său discurs, de 
fiecare dată ridicat de amărăciunea în care discursul interlocutorului său o respingea, într-un proces de 
introspecție, pentru doi. Și tocmai asupra ei s-a concentrat foarte repede examenul, în ciuda a ceea ce avea să 
spună apoi cu o altă analiză dramatică: „Vai! Nu puteam să vorbesc decât despre tine” (Racine, v. 698).

Din ce în ce mai prins de joc, Hippolyte începuse să-și asculte sufletul și să o simtă cu asprimea binevoitoare 
a unui confident, sau mai bine zis a unui mărturisitor, marcându-și coborârea în iad, cu delicioase momente de 
simpatie. Declarația de dragoste propriu zisă, așa numită, va lua, și prin acest impuls, aspectul unei mărturisiri 
în așa măsură încât, atunci când Phèdre strigă „Acolo este inima mea” (Racine, v. 704), aceste cuvinte vor 
trebui să fie auzite ca una dintre acele silepse prin care Racine dobândise măiestrie pentru că le-a șlefuit și 
relustruit de-a lungul carierei sale: „inima” la propriu, oferită sabiei dreptății, justi'iaruli, și „inima” la figurat, în 
cele din urmă pusă în întregime. Cu corectarea decisivă de „nu, nu așa”, Racine se alătură cursului scenei 
senegaleze. După cum am văzut mai devreme, el a anunțat această confluență în răspunsul precedent, unde 
Phèdre cedează deja pe jumătate efectelor halucinogene ale asemănării dintre tată și fiu. La autorul latin a fost 
invocată aceeași asemănare fără nici o pregătire.

Ajunsă la Ariadna auxiliară a unui Hippolyte fantasmatic, eroina lui Racine nu-și mai înclină delirul spre 
apostrof, îl continuă drept înainte și își epuizează tot potențialul, cu alte două detalii în creștere inedite: „Dar nu, 
cu acest plan […]” (Racine, v. 653), „Eu însumi înaintea ta […]” (Racine, v. 660). Avem aici un exemplu prețios 
printre toate al artei clasice a supralicitării intertextuale, al acestei încăpățânări de a merge mereu mai departe, 
până la capăt, pe imboldul precursorilor, pentru a intra in logica profundă a modelelor lor de purificare, dacă 
este cazul, și mai ales pentru a-l epuiza. Se admite încă de la satira lui Horace că dialogul dintre „broasca” din 
fabulă și spectatorii ei interni trebuie să includă două schimburi de replici, astfel încât moartea eroinei să aibă 
loc în timpul al treilea. La Fontaine își propune să adauge în versiunea sa (I, III) un al treilea schimb, întinzând 

5)astfel mini-drama pe patru etape.”  În același mod, înlocuind un ipotetic „frate” cu „tatăl” invocat, în mod 
tradițional, al mielului, el savurează dezbaterea dintre lup și victima sa: „Nu am niciuna” (I, X: „Lupul și mielul”). 
Și dacă știam cel puțin încă de la Marie de France că „luna plină” reflectată într-o fântână arată ca „un grant 

6)
afumat” , nu ne-am dat seama niciodată înaintea lui că acest obiect mirific s-a micșorat de la o noapte la alta (XI 
, VI). Tocmai acestei orientări specifice spiritului creator îi datorăm și punctul culminant al delirului Phèdrei 
Raciniene: „Ea ar fi fost găsită sau pierdută cu tine” (Racine, v. 662).

Punctul culminant al dialogului în sine, însă, nu este atins decât în   următoarele replici, datorită miracolului 
unei licitații finale. Întreaga ființă morală a Phèdrei este jucată în câteva versuri. Întrucât încă nu a mărturisit 
nimic în întregime, spre deosebire de omologul ei din Senegal, interlocutorul ei s-ar putea încă îndoi de 
adevăratul sens a ceea ce rămâne o ambiguitate finală. Repulsia lui va fi, de fapt, doar discutabilă: „Doamne, 
ce aud? Doamnă, ați uitat/ Că Thésée este Tatăl meu și că el este Mirele tău? (Racine, 663-664). Pentru 
Phèdre, acum este dublu sau nimic. Ca mai înainte, în verurile 629-630, ea și-a revenit ca la început: „Și despre 

7)
ce crezi că îmi pierd memoria,/ Prinț? Mi-am pierdut toată grija pentru gloria mea?”  (Racine, v. 665-666), iar 
dacă Hippolyte s-ar fi ferit de ochii ei până atunci, ea ar fi știut probabil cum să-și susțină „slava” clătinătoare. 
Dar el rămâne în fața ei, și vorbește la rândul lui, iar aceste cuvinte, readuc brusc semnificaţia lor minimală, 
toate ambiguităţile care, până aici, pe ea o lăsau liniştită: „Doamnă, iertați. Recunosc roșind,/ Că acuzam greșit 
un discurs nevinovat. (Racine, v. 668-669), pe el îl fac să simtă prea chinuitor amploarea pierderii sale. Ea nu se 
poate resemna cu asta – cine ar putea fără un har special? –, se răzgândește și se aruncă furioasă asupra 
torționarului carre încetul cu încetul, pe baza unei ascultări minimaliste, Hippolyte a devenit în ochii ei: „Ah, 
crud, m-ai auzit prea mult” (Racine, v. 670).

Astfel: „Cu modestie austeră se depăşesc limitele” (Racine, v. 766).

5. Cette relance est récupérée elle aussi de Sénèque, dont la Phèdre commençait par pérorer, dans son dialogue avec sa 
nourrice, contre l'infidélité de Thésée, et enchaînait, en se tournant vers sa propre passion : «Mais une autre douleur, bien pire, 
accable ma tristesse» (Sénèque, v. 99). Devant Hippolyte même, elle n'accusait que par insinuation un «mal», d'abord ainsi 
nommé d'ailleurs par son interlocuteur, qu'elle n'opposait à aucun autre (Sénèque, v. 636-639).

6. Jean de La Fontaine, « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf », dans Oeuvres complètes (éd. Jean-Pierre 
Collinet), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1999.

7. Marie de France, « Le Renard et le reflet de la lune », dans Les fables (éd. Charles Brucker), Louvain, Peeters, 1991, p. 216.
8. La Phèdre de Sénèque avait un sursaut semblable de dignité, mais c'était dans son dialogue avec sa nourrice, à qui elle 

annonçait son intention de se suicider (v. 250-252).
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La couche de neige était épaisse lorsque nous avons atteint le sommet entre ces pics rocheux jumeaux. La 
route avait été longue à cause du mélange de neige et de brouillard, le blizzard faisant rage furieusement 
contre quiconque osait grimper à n'importe quel arbre ou arbuste sur son passage. Aucun pont que jadis s'était 
voûté au-dessus des vallées des torrents n'avait tenu le coup, et j'avais dû contourner et grimper. Mais 
maintenant, je suis là-haut, censé enjamber les montagnes. La montée avait été raide, mais ce qui était 
maintenant devant moi était un rêve. La glace et la neige m'avaient usé. Les pentes boisées de la vallée 
formaient une charge inimaginable de branches noires sans feuilles qui semblaient vouées à rester raides pour 
toujours et sapins. Pleins de neige, ces derniers s'étaient enfoncés dans les Troyens, semblant jaillir de leur 
contact avec la terre caché à mes yeux d'autres tiges hautaines comme celles qui perçaient le ciel de coton, à 
défaut de voir leurs cimes. Je savais qu'il devrait y avoir sept sommets autour.

Était-ce le silence avant la tempête ou celui d'après? Si la lumière du soleil invisible s'était éteinte pendant 
que je montais, attendant que le mirage des ténèbres m'entoure, ici de douces tempêtes de neige se sont 
glissées à travers les branches clairsemées et se sont installées en épaississant la couche de neige. Devant, il 
y avait l'étrange lumière d'un feu. Un feu précaire venu de nulle part et je ne sais même pas si c'était comme 
brûler du bois dans une brume irisée. Du feu et de l'eau, autant d'eau en glaçons, du givre et des chutes de 
neige qui n'arrêtent pas de tomber. Au-delà, d'où j'étais de plus en plus irisé par la chaleur que je ressentais, 
ramassant à tour de rôle des branches et de la neige, au-delà semblait être un monde de ténèbres. Et la 
lumière le pénétrait au fur et à mesure que je m'approchais, mais aussi des flammes qui semblaient 
dominantes dans la crevasse de l'horizon étroit de mon regard. Il semblait que c'était encore le matin. Et je 
n'avais quitté le jour que quelques heures, deux ou trois, liées aussi à un jour d'hiver où les nuits songent à voler 
et cacher tout ce que la vie veut dire. La lumière translucide était devenue orange, puis jaune, et le feu était 
partout. J'ai commencé avec mes dernières forces à courir vers un prétendu pré. Mes pieds s'enfonçaient dans 
la neige blanche et pelucheuse qui sortait aussi de l'obscurité.

C'était le jour. Une belle journée. Un jour d'été.
Visant l'endroit, j'étais sorti du rêve. Au fond, les neiges du début du monde. ils cachaient la vieille forêt 

séculaire, pleine de mystères et de mystère. Devant un énorme gouffre. Des centaines de mètres rassemblés 
sur les rochers de la pente raide. Chaud et raide. Un chemin descendait en serpentins de plus en plus brillants, 
et la mer qui s'étendait devant mes yeux semblait pétrifiée, une glace jaune et brillante au-dessus de laquelle 
s'élevait de la vapeur, flottant pour couvrir le rivage intuitif profondément en dessous de moi…

– Pourquoi pensais-tu que c'était l'été, alors que l'hiver avait toujours été avec toi en ce décembre 
aventureux, et que la béquille sous ton bras pouvait à peine te soutenir quand tu essayais de courir dans la 
neige? La voix la plus douce que j'avais envie d'entendre me l'avait demandé. Les enfants dont j'avais parlé 
étaient assis sur les coussins dans le salon autour de moi. J'avais été dans beaucoup d'endroits et j'avais parlé 
le soir, quand j'avais le temps pour mes voyages, surtout ceux effectués en avion vers d'autres continents, 
aussi loin de la réalité troublée de la fin du millénaire.

Il y avait un atoll devant moi. Je ne sais pas ce qu'est un atoll? Une île de corail construite de manière 
circulaire, avec un œil d'eau au milieu, un œil ouvert sur le ciel de la sagesse de l'océan, une vie terrestre 
globale qui élève une ode a la Grace duCréateur. J'ai commencé à descendre. Je me glissai dedans, les mains 
sur les pierres qui tombaient, me demandant à chaque carrefour le chemin qui descendait dans le labyrinthe. 
Des ponts étroits comme des arcs-en-ciel brillaient de mille feux, soulignant la fantaisie du moment.

Et voici, je ne sais pas, mais je crois que je n' abandonne pas mais j' entre dans un territoire sacré, la lumière 
se rassemblant autour de moi. Je suis une âme, parce que je ne sens jamais mon corps, je suis une 
personnification de l'atmosphère animée, alors que des centaines de personnages non identifiés sont apparus 
autour du magicien que j'ai rencontré en chemin. Que ce soit mon subconscient qui agisse sans savoir. Ou je 
sais ce qui va se passer, anticipant la réalité immédiate dans un rêve. Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que je 

L'atoll de rêve

Liviu PENDEFUNDA
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monte ou descend les escaliers dans lesquels je me trouve maintenant? Et voici, est-ce que je ne connais pas 
vraiment les étapes ou je suis dans un rêve?

– Sept étapes, cria le magicien dont je ne me souvenais jamais. Il m'a accompagné dans le blizzard et le froid. 
Vous avez sept marches à descendre. Les voici qui apparaissent. Mais ne vous y trompez pas! Et il a attrapé 
ma main, me tirant vers le point d'eau.

Ce sont les yeux du ciel, de l'océan, ton œil couleur du vent déchaîné, vert et bleu, glissant entre tendresse et 
tempête. C'est un œil que je vois toujours assis dans un triangle. C'est l'œil du Grand Dieu!

Zosime ou Apulée me remplit la tête de visions, et ma descendance est une pure sublimation. Si je n'ai pas de 
corps et que je suis moi-même un bateau à vapeur, pourquoi dois-je compter chaque marche que je veux 
gravir? Alors l'œil est levé. Et je suis un Ka heureux de parcourir les sept cercles planétaires. Je reviens en été 
dominé par mon soleil tout puissant.

– J'ai mon origine là-dedans, et traverser des chevaux de Troie ou des sables mouvants, c'est juste trouver le 
mystère d'Isis et commencer ma métamorphose solaire. Toi, le magicien du monde, tu testes mon intelligence 
en vain. Je sais ce que je n'ai dit à personne: quand je m'approche d'un arc-en-ciel, l'orgueil ne passe pas 
dessus, mais en dessous se trouve mon chemin, car celui qui passe dessus tombe et meurt.

Devant moi se trouvent des ponts et des arcs-en-ciel, une lumière indicible que je ressens d'un moi intérieur. 
La solificatio est loin de ce que je pouvais réellement réaliser. Et bien sûr ma personne n'est pas une chimère. 
Illuminatio, solificatio, qu'est-ce que j'ai encore en tête. Il y a un atoll devant moi. De là s'élève un arc-en-ciel, 
une illusion que seuls les dieux peuvent utiliser car ils n'ont pas de corps. Mais pas moi?

En dessous se trouve l'eau, l'eau qui coule dans l'une des six directions dont cinq sont connues. C'est un atoll 
ou une oasis. La licorne broute dans une plaine. Et toi, Apulée, avatar d'Hermès, entraîne-moi sur un chemin. 
Le voyage commence dans le monde de l'enfance où mon âme ne s'était pas encore détachée de la force 
cosmique de l'esprit humain, mais pas trop, car je sens, je peux comprendre l'instinct préhistorique de la 
lumière. Ici, peut-être que vous voulez me donner la liberté et vous pensez que je vais perdre mes instincts 
divins, perdre cette monade en moi…

– Sept pas, s'écria le magicien, c'est tout ce que tu as à faire!
– Mais n'as-tu pas vu, mon vieux? C'est un rêve! Tu attends, avec ta sensibilité cynique et une résignation 

amère donnée par ce que tu as essayé pendant des millénaires avec tant d'élus prétendument, à échouer 
aussi. Sois raisonnable, du moins pour l'instant, malgré les succès indéniables à bien des égards, regarde: je 
ne suis plus un enfant! Même si j'ai de nouveau traversé le monde de l'âme ianique, regardant symboliquement 
dans deux directions, comme toute réalité vivante, je suis là. Et je savais que je devais redescendre pour 
grimper, les terres font partie de ma mémoire et seuls mes yeux profitent des magnifiques arcs-en-ciel.

– Comment as-tu su traverser l'enfance en te forçant à admettre qu'aucun état de conscience ne peut 
t'empêcher de rêver? Le magicien s'arrêta. Lui-même subissait maintenant une transformation. La montée et 
la descente des quinze marches de lumière et de ténèbres épuisaient tour à tour des parties de ce qui lui était 
encore visible. Zosime ou Apulée, qui était mon maître et qui m'avait tiré de l'hiver lumineux des ténèbres 
solaires vers cet atoll sans limites, disparut et je sais que je le reverrai chaque fois que je toucherai les bords du 
point d'eau.

Cela me semble être une image mystique, et c'est pourquoi c'est au bord de la folie. Une telle absurdité ne 
pouvait être considérée que par les imbéciles. Le monde spirituel de notre temps a depuis longtemps surmonté 
de telles nébulosités. Et pourtant, il y avait des marches à l'arrière, de haut en bas. Je nageais dans l'eau qui 
avait d'abord semblé être une surface glacée, et maintenant elle émettait une lumière de vapeur. L'esprit 
cosmique s'intégrait maintenant en moi, et au moment où j'ai passé la septième étape, je suis devenu la 
septième étape.

– Pourquoi pensais-tu que c'était l'été, alors que l'hiver a toujours été avec toi et que tu attends le Père Noël? 
Et pourtant, tu veuilles passer la nuit la plus longue dans les montagnes. Donc, si on a bien compris, tu t'es 
retrouvé dans un scénario plein d'aventures et la béquille sous ton bras tu tenais à peine lorsque tu as essayé 
de courir dans la neige. C'était ça et j'essayais de me rappeler comment j'avais été blessé et comment j'avais 
été au lit pendant des semaines jusqu'à ce que je parte avec une béquille… J'ai été interrogé par les voix les 
plus douces que j'ai manqué d'entendre. Mes enfants, à qui je leur avais dit, étaient assis sur les coussins du 
salon, faisant une certaine protection autour d'eux. J'avais été dans beaucoup d'endroits et j'avais parlé le soir, 
quand j'avais le temps, de mes voyages, notamment ceux effectués en avion sur d'autres continents, aussi loin 
de la réalité troublée de la fin du millénaire.

Mais l'endroit le plus merveilleux, où je m'arrête toujours et prends une dose de jeunesse et de liberté, où je 
monte et descends sans grogner jusqu'à sept ans, est un endroit plein de charme, tantôt plein de glace, tantôt 
parsemé de feu solaire, eau, air et terre est un atoll, où je deviens le septième du cinquième élément.
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Mihai GANEA

Mihai Ganea, doctor chirurg cu o experienţă impunătoare, a ales ca în timpul liber să se exprime cu sensibilitate 
artistică. Ca romancier s-a distins prin romanul Loli, o radiografie dramatică a cotidianului gri din epoca ceauşistă. 
Romanul Chirurgul, aduce în faţa cititorului tragedia unui destin, laolaltă cu alte destine ale fiinţei româneşti, în universul 
carceral totalitar. A excelat în proză scurtă, adunată într-un volum cu un generic expresiv şi provocator „BATALIONUL DE 
PEDEAPSĂ”. Documentarist temerar, a reunit în volumul TĂCEREA UMBRELOR, testimonii autentice despre cum era 
erodată şi surpată în comunism cariera profesională a unui om, cu contribuţia activiştilor de partid, a securiştilor, a 
turnătorilor voluntari şi a informatorilor cu state secrete de plată. Doctorul Mihai Ganea are în curs de apariţie 
TESTAMENTUL MEU FILOZOFIC, care reuneşte filele autentice din dosarul său de securitate obţinut de la CNSAS, o 
coborâre în infern, din care OBIECTIVUL, Mihai Ganea, a ieşit mai puternic şi mai înţelepţit privind mizeria unui sistem, 
mizeria umană perversă şi violentă. Nimic nu l-a înrăit şi nu i-a plafonat creativitatea, sensibilitatea şi dragostea de 
oameni. Doctorul chirurg misionar, doctor care şi-a petrecut majoritatea ceasurilor din viaţa sa în tăcerea sălii de operaţie, 
a avut puterea şi tăria să creadă în oameni, să viseze, să-şi iubească Maramureşul natal, cu ardoare şi cu pasiune. Poezia 
a fost şi este pentru dânsul fanta de lumină sacră care l-a călăuzit în expresia logosului său poetic. Volumul Odele 
Maramureşului vorbeşte chiar prin genericul său explicit, de iubirea fiinţei româneşti arhaice şi eroice a unuia din cel mai 
copleşitor tărâm al mitologiei şi metafizicii.

Am selectat succint din opera literară a doctorului Mihai Ganea.
Şi tot succint şi, sperăm noi, revelator, vom evoca aspecte din activitatea sa de promotor al culturii româneşti. Este 

director al Revistei Porţile Nordului, revistă de cultură şi civilizaţie, o revistă bine cunoscută şi în România şi În Diaspora. 
Este coordonator de program al site-ului Porţile Nordului, site cultural de largă respiraţie naţională şi internaţională. Este 
redactor şi realizator de emisiune culturală, Inflexiuni Spirituale, radio tv unirea.

Activitatea sa prodigioasă este recunoscută în plan naţional şi internaţional. Domnul doctor Mihai Ganea nu crede că 
aici este locul şi momentul prezentării palmaresului de diplome şi de distincţii, în semn de recunoaştere a prestigiul său ca 
autor şi promotor cultural. Amintim însă că domnia sa este vicepreşedinte al Ligii Scriitorilor Români, în care calitate se 
ocupă de promovarea valorilor româneşti literare în ţară şi în afara ţării, cu precădere în diaspora românească. Precizăm 
că doctorul Mihai Ganea este prim vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român – C N P R.

Traduceri
Engleză: Șarpele alb, The white snake, roman, ET, 2015
Maghiară: Chirurgul, A sebész, roman, ET, 2016
Franceză: Cimitirul apelor, Le cimetière des eaux, poeme; Madona neagră, La Madone Noire, poeme; Ultimul cavaler, 

Le dernier Chevalier, poeme; Mănușile albe, Les gants blancs, poeme,
· Doctor – medic – Universitatea de Medicina si Farmacie “ Iuliu Hatieganu “ Cluj – Napoca
· Medic specialist chirurg – Universitatea de medicina si Farmacie “ Carol Davila “, Bucuresti
· Medic primar chirurg – Universitatea de Medicina si Farmacie “ Iuliu Hatieganu” Cluj – Napoca
· Drd. in Stiinte Medicale (Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr.Popa” Iasi)
· Lector Universitar (Univeritatea Bacau)
· Membru al Societatii Medicilor Scriitori si Publicisti din Romania
· Membru al Uniunii Ziaristilor Profesioniosti din Romania
· Membru al Asociatiei Scriitorilor „Costache Negrii” Galati
· Membru al Asociatiei Ziaristilor din Romania
·Presedinte al Federatiei Nationale a Patronatului Medico Farmaceutic Roman
· Director al Editurii Transilvania
· Director al revistei de medicina si farmacie
· Membru al asociatiei fostilor detinuti politici din romania
· Membru al Asociaţia Foștilor refugiaţi strămutaţi şi expulzaţi din Ardealul de Nord, Bucovina de Nord și Basarabia 

(1940-1945)
· Redactor al revistei, Porto – Franco, Galaţi.
· Membru al Ligii Scriitorilor din Romania (filiala iasi si vrancea)
·Editor – director al revistei, Porțile Nordului
·Editor al revistei „Itaca” Dublin, Irlanda
·Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni din Republica Moldova
·Membru de onoare al Asociației Scriitorilor Români din America de Nord



o lume proletară din zgură și cenușă

plângea acolo maica Rusia preacurată
privind bătrâna moartă la groapa cu nămol
în vreme ce mujicul din țarina prădată
își atârna medalii de gâtul gros și gol

părea măreață totuși această arătare
venită din milenii cu tristul său norod
prin neguri diavoli roșii au început să zboare
spre râul care curge sub maiestuosul pod

și-n zorii aceia roșii de sânge și suspine
vedeai de sus o Doamne sărmana creatură
cum se pierdea-n haznaua istoriei divine
cuminte resemnată cu zâmbetul pe gură

ieșeau peste gunoaie în raza de lumină
din mânecile rupte țesute cu arnici
ca ultime podoabe din viața ei senină
imaculate albe mănușile ei mici

cimitirul apelor

valuri valuri după valuri
se strecoară printre pietre
stau deasupra peste maluri
şiruri lungi din fier de ghete

ghete mari de promenadă
au carâmbii răsfiraţi

mănușile albe

la groapa comunală la groapa cu istorii
unde se-adună zilnic mizeria urbană
zăcea bătrâna doamnă care scurmase-n zorii
de umbre și gunoaie în căutări de hrană

privea soldatul roșu cu steaua lui fugară
priveliștea macabră din vârf de baionetă
femeia aristocrată dormea pe flori de ceară
în rochia cu volane distinsă și cochetă

și galopau cazacii cu hatmanul alături
pe marmura din sticla palatului de iarnă
dormea răpus de vodkă înconjurat de tronuri
un Zek strângând în brațe un capăt de lucarnă

și-n liniștea profundă de rău prevestitoare
în ziua cea măreață o mână în cătușă
croia pe trupul rece al tristei muritoare

ghete mici cu toc de stradă
şir de dame şi bărbaţi

zac acolo iar metalul
de-l atingi sună a clopot
undeva în zare malul
moare înecat în clocot

gând pios te-ndeamnă ele
să aprinzi o lumânare
sub o lacrimă din stele
curge Dunărea spre mare

curge Dunărea albastră
Dunărea nemuritoare
cimitir de ape naşte
din pierdutele picioare

Budapesta 16 iunie 2015

pădurea gestă

era atâta de cuprinsă
pădurea aceea de cuvânt
încât părea că se oprise
cândva acolo duhul sfânt

ieșeau din ierburi flori plăpnde
de primăvară-n asfințit
copacii tremurau cu muguri
de frunze gata de pleznit

și nimeni nu trecea pe-acolo
să-aducă-n plete vânt de mai
o pasăre țâșnea spre ceruri
să prindă cântecul de nai

nu-mi speria secretul serii
tu trecătorule discret
pe-aicea a trecut o zână
cândva cu faunul șiret

și cerbii i-au chemat din codrii
la nunta lor să vină-n zori
atâta soare și culoaare
curgea din frunze peste flori

era atâta de cuprinsă
pădurea aceea de cuvânt
încât părea că se oprise
cândva acolo duhul sfânt
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graal și zvastică

strălucind pocal pe masa regelui pescar devreme
graal și zvastică poruncă de la Dumnezeu purcede
brațe frânte altă cruce vine acuma să îl cheme
pe sorocu-apocaliptic unde nimenea nu-l vede

nici în ziuă nici în noapte adevăr și cu minciună
prin abisuri și legende se-n trupează-n infinit
toate valurile grele în tempeste reci se-adună
din această galaxie oarbă fără de sfârșit

au atins slăvita cupă buze sfinte într-o seară
toate bolile din lume vindecatu-s-au pe loc
lepra ciuma și prostia au rămas pe dinafară
orbul a primit lumină surdul umbră de noroc

și din brațe încovoiate geme zvastica păgână
adunând sub flamuri grele neamurile abătute
câte-n lună câte-n stele împleti-va ea stăpână
aducând în zori ofrande pe cărările pierdute

altă lume altă cupă altă zvastică nebună
vor străbate-n infinituri căi de patimă și scrum
adunase-vor de-a valma sub a novelor cunună
și vor stinge căi de lapte risipindu-le pe drum

vor pleca în lunga noapte după vis în scotocire
și vor căuta lumina din paharul tremurând
se vor vindeca de moarte adormind în nemurire
până la sfârșitul tainei mântuindu-se pe rând

iar apoi vor arde crucea cea cu brațele nebune
risipind prin constelații umbrele cenușii grele
și vor duce alte veacuri din genene în genune
de iubire și de pace printre sfintele umbele

undeva se va deschide lumea de mizerii stoarsă
vor seca din cupă râuri care au curs și curg din

 greu
se va îndrepta de ramuri roata soarelui întoarsă
se va liniști și vântul care-l bântuie mereu

strălucind pocal pe masa regelui pescar devreme
graal și zvastică poruncă de la Dumnezeu purcede
brațe frânte altă cruce vine acuma să îl cheme
pe sorocu-apocaliptic unde nimenea nu-l vede

Contesa Elisabeta

vântul slab abia adie iz de ierburi din pământ
Csejite castelul morții își ascunde în fapt de seară
negre zidurile groase negre taine de mormânt
picurând cu sânge obrazul tinerei contese iară

undeva se-aude în șoaptă o suflare de lumină
camera de slujitoare tremură-n abis prin ceață
calde încă sfâșiate mădulare greu se-mbină
într-o raclă de fecioară dintr-o temniță răsfață

iar prin urmele de roșii pete clare gânditoare
doamna își privește fața palidă într-o oglindă
și se vede iar copilă tânără fermecătoare
încercând la poarta vieții veșnicia s-o cuprindă

vântul slab abia adie iz de ierburi din pământ
Csejite castelul morții își ascunde în fapt de seară
negre zidurile groase negre taine de mormânt
picurând cu sânge obrazul tinerei contese iară

pânza neagră

sunt bătrân de-acuma mamă
te-am ajuns încet din urmă
tu m-aştepţi să vin cuminte
eu mă zbat să ies din turmă

turma asta nu mă lasă
să adorm nici o fărâmă
trag de mine zi şi noapte
gândurile mi le scurmă

demon negru îmi agită
creierii fierbinţi în clocot
când mă trage când mă-mpinge
când pe cruce când sub clopot

undeva se plânge tata
că i-au profanat movila
iar la fratele mai tânăr
capu– i-au luat cu sila

toată viaţa mea scăldată
în atâtea performanţe
tremură pe neagra pânză
fără noime şi speranţe
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las în urma mea o lume
scârbă şi nedumerire
testamentul filozofic
un dosar de urmărire

sunt bătrân de-acuma mamă
te-am ajuns încet din urmă
tu m-aştepţi să vin cuminte
eu mă zbat să ies din turmă

vântul nordului

vântul nordului ststornic șuerând seară de seară 
mărturii

tremură oglinda Tisei nevăzută-n cer povară

și se duce fără preget fără dor și fără taină
până-n măgura cea aspră scuturând a nopții haină

urcă aburii din unde pas cu pas în revenire
pentru ca să le prăvale într-o altă adormire

iar pe cetina ce curge picăturile pe carte
umbre trec din altă lume altă viață altă moarte

ziduri noi cu mii de nime și nescrise epigrafe
stau la ușa închisorii mărturii fără parafe

cine astăzi le mai ține socoteala împlinită
câți au fost câți au șters praful de pe cronica tocită

s-a uscat pe ochii noroiul cu sămânța lui de vise
au plecat sub gloanțe trase din tranșee interzise

iar alături ca o smoală de-ntuneric și mai greu
mărturie-i cimitirul de copii ce plâng mereu

au trăit aicea oameni și neoameni laolaltă
din industria terorii într-o urbe blestemată

câți au fost câți o să fie și mai sunt ce ce așteptă
milă îndurare Doamne milă-n altă judecată

vântul nordului ststornic șuerând seară de seară
mărturii

tremură oglinda Tisei nevăzută-n cer povară

Sfinxul de la Bădăcin

pe o vale transilvană printre codri cu beteală
unde lupii singuratici trec pe tainice poteci
tremură la cornul lunii pe zăpada grea reală
umbra satului ce zace prin mormânturile reci

stau aicea adunate oase din istorii șterse
care țin de veșnicia îngropată sub noroi
cronici din dosare triste a istoriei perverse
bântuită de teroarea roșilor nebuni strigoi

trec căruțele durerii hurducând pe roți de lemne
trupurile descărnate duc spre vesel cimitir
anonime fără giulgiu fără scândură sau semne
fără popă să le cânte rugăciuni sub patrafir

și din carele ce poartă morții de la închisoare
mai ajunge câte unul hrană lupilor în zori
cum vremea e și lumea aprigă și schimbătoare
fără cruce lumânare fără sfinte sărbători

a căzut la cotitură sfinxul printre loitrea rară
lupii l-au mâncat degrabă mârâind sub rădăcini
într-un făurar de gheață fără candelă de ceară
blestemată soartă avut-ai sfinxule din Bădăcini

pe o vale transilvană printre codri cu beteală
unde lupii singuratici trec pe tainice poteci
tremură la cornul lunii pe zăpada grea reală
umbra satului ce zace prin mormânturile reci
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Atunci când faci parte dintr-un colectiv sportiv şi mai ales dacă eşti selectat să reprezinţi asociaţia sportivă, 
sau chiar naţiunea, la nivel naţional şi internaţional, ai impresia că toţi membrii acelui lot, fac parte dintr-o mare 
familie, în care toţi împărţim aceaiasi mândrie şi avem acelaşi ţel. Vrând-nevrând eşti nevoit să te antrenezi cu 
anumiţi antrenori, să împarţi aceleaşi stadioane, vestiare, cantine şi camere de dormit şi în timp, eşti convins că 
toţi gândesc aproximativ la fel şi îţi sunt asemănători ţie, în ţinuta morală şi faptă.

Un grup de tineri entuziaşti, de fapt, doritori de performanţă, veseli şi deschişi şi în acest grup fiecare om se 
bazează pe un co-echipier, are încredere în el atât că sportiv cât şi ca om. Petrecând mult timp împreună, la 
stadion, în cantonamente, la petreceri, te simţi în largul tău, vorbeşti, mai spui, în intimitate, bancuri.

Cel puţin aşa gândeam eu când am ajuns atlet de performanţă şi am fost selectat în lotul României de 
atletism. Eram tânăr student la Cluj şi aveam o situaţie puţin deosebită din punct de vedere social, rădăcini 
nesănătoase (pentru că rădăcinile se moştenesc de la plantă la plantă!) şi bunici trăitori din anii 1930 – 40 în 
New York, USA. Nu mi-am ascuns niciodată originea, ba chiar cred că am fost întotdeauna mândru din cine şi 
de unde mă trag şi de aceea, fiind în lotul României, eu nu mă aşteptam ca alţi sportivi, să fiu trimis la concursuri 
în Vest, ci eram foarte mulţumit să primesc o indemizație sportivă şi să reprezint ţara în lagărul nostru socialist, 
în Bulgaria, Cehoslovacia, DDR, Polonia și URSS. În schimb, nu m-am împărtăşit nimănui, nici măcar familiei 
sau prietenilor cei mai apropiaţi, cu privinţa la visul meu de a părăsi ţara, dorinţa bazată pe nişte experienţe la 
vârsta de 14 -15 ani la Ilidia, în Banat.

Atunci la vârsta de 14 ani, din tânăr comunist îndoctrinat, am devenit un observator critic al unui sistem 
inuman. Precoce pentru un copil, dar aşa a fost să fie şi neliniştea psihică pe care mi-a creat-o acea revelaţie 
precoce, ar fi putut să mă distrugă, dacă nu aveam un plan într-un vis în care puteam să părăsesc o ţară în care 
eu nu puteam să fiu eu şi nici neamul meu nu putea să fie altceva decât o ofensă naţională.

Vara anului 1969 eram în cantonament, cu lotul României de atletism, la Poiana Braşov şi din acel „lot mare” 
erau aleşi sportivii care trebuiau să reprezinte tara, atât în Est cât şi în Vest. Eu mă pregăteam pentru 
concursuri locale şi, în cel mai bun caz, pentru vreun concurs în vreo ţară soră, socialistă.

Şansa mea de a participa la vreun concurs în Vest, s-a redus aproape la zero, atunci când în aceiaşi vară, doi 
atleţi, fraţii Hodos, au „rămas” în Vest. Şi ei aveau, chiar mai rău decât mine, referinţe comune cu ţările 
capitaliste, mama lor fiind franţuzoaică get-beget.

Eram prieten bun cu fratele mai mare, Silviu, cu care mă antrenam câteodată şi făceam „cură de struguri” să 
ne întărim. Nu am discutat niciodată politica şi niciunul din noi nu ne-am dezvăluit intenţiile, dar nu m-am mirat 
să aflu că fiind împreună la un concurs în Germania, fraţii Hodos nu s-au mai întors.

Acum în Poiana Braşov, ne pregăteam cu toţii pentru un „triangular” la Stockholm şi anume Suedia – Italia – 
România şi majoritatea sportivilor de încredere erau deja selectaţi şi informaţi ce şi cum. Eu nu mă aşteptam să 
fiu selecţionat şi de aceea am rămas, aproape năucit de surprindere, atunci când cu trei zile înainte de plecare, 
şeful lotului vine şi-mi spune să mă pregătesc că mi s-a „făcut încredere” şi am fost ales să plec la Stockholm cu 
lotul. M-am bucurat, dar în acelaşi timp, m-a copleşit şi o nelinişte, soră cuspaima, gândindu-mă că acum a 
sosit momentul să fug. Nu-i uşor să pleci în necunoscut, fără nici un act, far nici o reasigurare că „totul se 
aranjează”, dar totuşi nu puteam da înapoi acum. Mă gândeam că s-ar putea să fie ultima şansă de a ajunge în 
Vest.

Copleşit de gânduri, stăteam pe o bancă la stadion, când aşa, din senin, un aruncător de ciocan, pe care îl 
cunoşteam doar superficial şi care nu-mi era prieten sau măcar coleg de antrenament, el fiind aruncător şi eu 
sprinter, se aşează lângă mine şi în mare confidenta îmi spune: „Şti că fraţii Hodos s-au întors? N-au primit azil 
în Vest şi acuma-s la Bucureşti.

Regasirea  (I)

Dimitrie GRAMA
Suedia
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Şi-au cerut iertare la Federaţie şi nu se ştie ce se va întâmpla cu ei, etc. etc.”. Nu-mi mai aduc aminte ce i-am 

răspuns, dar îmi amintesc că această „veste” m-a pus pe gânduri şi aproape că mi-a tăiat curajul de emigrare. 
Am fost în cumpănă până când avionul a ajuns deasupra arhipeleagului care înconjoară Stockholmul şi atunci 
mi-am spus: fie ce-o fi, eu rămân şi dacă nu reuşesc să ajung în America la bunici, atunci, dacă aşa mi-e soarta, 
voi ajunge acolo de unde am plecat, în aceiaşi închisoare unde o să mă prăpădesc aşa cum şi alţii se 
prăpădesc.

Mi-am făcut datoria faţă de ţara şi lot şi am concurat atât la 400m individual cât şi la ştafetă de 4X400m. După 
concurs aveam o zi liberă de cumpărături şi în ziua aia eu m-am dus la Poliţia din Stockholm şi am cerut azil 
politic. Suedezii nu m-au trimis înapoi, ba din contră m-au ajutat în toate eforturile mele de a-mi continua 
studiile şi cariera sportivă. Doar la trei – patru ani după ce am „fugit” din lotul României de atletism, am fost 
selecţionat pentru lotul naţional al Suediei.

Am aflat mai târziu ca fraţii Hodos nu s-au întors nicidecum în România atunci în vara lui 1969 şi mi-am dat 
seama că aruncătorul acela de ciocan, Ciobanu cred că l-a chemat, a fost instruit să vină la „elemente” ca mine 
cu zvonuri de intimidare, de dezinformare care să ne descurajeze să „fugim”, dacă cumva aşa o ideie ne-ar fi 
trecut prin cap. El făcea parte din două loturi naţionale şi avea obligaţii pentru amândouă: lotul naţional de 
atletism şi lotul natinal Securitatea.

Făcând parte din lotul Suediei, m-am mai întâlnit cu atleţi români la diverse concursuri internaţionale, dar în 
afară de unu-doi sportivi pe care-i ştiam de la Cluj, nu am încercat să contactez sau să vorbesc cu nimeni, 
dându-mi seama că aceşti „deţinuţi sportivi”, urmăriţi de securişti cunoscuţi şi necunoscuţi de ei, ar avea mai 
mult necazuri decât plăcere să stea cu mine de vorbă.

O singură dată însă am făcut excepţie de la această regulă de necomunicare cu foştii co-echipieri şi anume 
atunci când am participat, în 1975, la „Jocurile de Atletism de la Ostrava”, un concurs de atletism într-o ţară 
socialistă. Printre atleţii roamani era şi săritoarea la lungime, Alina Popescu, pe care o cunoşteam bine, fiind 
chiar înamoraţi într-o relaţie”platonică” în 1967-68.

Ne-am bucurat reciproc să ne revedem şi după concurs ne-am întâlnit, acolo unde eram cu toţii cazaţi, să 
stăm puţin de vorbă. Cred că nici nu am apucat să fim singuri şi să vorbim 5 – 10 minute, când prin uşa s-a 
năpustit Mihaela Peneș, mândria noastră olimpică, care fără nici un fel de introducere a început să mă 
beştelească cu o voce plină de patos şi testosteron: Ce caut eu acolo cu Alina cu minciunile mele despre Vest şi 
studii false de doctor? Ştie ea cu ce scop am venit eu acolo etc. etc.

I-am răspuns că nu am vorbit despre Vest şi nici despre studiile mele, dar Mihaela ştia mai bine şi continuă să 
zbiere la noi.

Săraca Alina a amuţit. Părea paralizată. N-am avut altceva de făcut decât să-mi cer scuze la Alina şi să plec.

Acum, recent am citit în presa română că, din păcate, Mihaela Peneș, care ar fi avut încă multe de dat, „s-a 
retras” la o mănăstire din Moldova. O comunistă, securista a anilor 1960 – 70 – 80, care pe vremea lui 
Ceauşescu probabil că ar fi denunţat, chiar şi fals şi ar fi combătut orice fel de manifestare religioasă, care 
acum are refugiu la maicile unei mănăstiri. De unde atâta pioșenie? O mustră cumva conştiinţa pentru serviciile 
secrete care s-ar putea să fi distrus aspiraţiile multor tineri nevinovaţi?

Mă îndoiesc de aşa ceva, deoarece atât acel aruncător de ciocan cât şi Mihaela Penes, nu sunt altceva decât 
„maşini biologice”, fără conştiinţă şi deci impasibile, fără remuşcări. Sunt convins că aceşti indivizi, atunci când 
îşi deapănă amintirile, se prezintă celor care nu ştiu, naivilor, ca şi când ar fi fost oameni de onoare, chiar 
„dezidenţi” pe „vremea lui Ceauşescu”. Şi ţara aia pare să fie plină de ei, nu-i aşa?

Regăsirea (II)

…Mult timp, după experiența avută cu Mihaela Peneș, nu am mai vrut să știu nimic despre România și mai 
ales despre sportul românesc. Lipsa de respect şi mahalagismul acelei securiste, m-a scârbit în așa hal, încât 
vreme îndelungata mi-am spus că eu nu mai aparțin spaţiului ”mioritic comunist” unde sălăşluiesc alte principii 
morale şi alte valori…

Gândeam atunci, ca şi acum de fapt, că fiind sportivi, odată făcând parte din acelaşi lot național, împărţeam 
memorii comune, împărţeam o apartenenţă la ceva superior, ceva greu de definit intelectual, dar care fiecare 
sportiv îl simte în sufletul lui. Împărţeam efortul fizic şi mintal al profesionistului, împărţeam bucuriile şi 
deznădejdile victoriilor sau pe cele ale înfrângerilor….
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După 1989, am încercat să dau de Alina întrebând câțiva foști sportivi cu care am reluat legătura, dar nu am 
putut primi vreo informație utilă. Alina, spuneau ei, „a rupt orice legătură cu foștii atleți”. „Alina e arogantă și 
necomunicativă” şi alte explicaţii similare.

Nu pot să îmi explic de ce nu m-am lăsat descurajat de toate eşecurile privitoare la „ambiţia” mea de a o 
revedea pe Alină. Poate că voiam să ne continuăm dialogul întrerupt în 1976?

Din întâmplare, anul acesta, 2021, pe un site comun al foştilor atleţi români am văzut numele lui Aura 
Petrescu, fosta atleta şi fosta prietenă a lui Alina şi am rugat-o pe Aura să aibe bunăvoinţa să îmi dea nişte date 
despre Alina şi, dacă are, un număr de telefon sau o adresă de email. I-am mai spus că dacă nu vrea să îmi dea 
mie datele lui Alina, neştiind ce intenţii am, atunci măcar să îi transmită Alinei datele mele de contact.

Nu ştiu din ce motive, Aura Petrescu nici nu s-a sinchisit să îmi răspundă la rugăminte, dar un alt sportiv 
român, Vasile B., m-a contactat.

Pe Vasile îl ştiam de când era junior la acelaşi club sportiv Universitatea Cluj şi am ştiut că a ajuns unul din cei 
mai buni decatlonişti ai atletismului român şi totodată a făcut o carieră universitară ajungând profesor 
universitar la Institutul de Educaţie Fizică din Cluj.

Aşa, într-o seara, tam-nesam, mă trezesc că mă sună Vasile, care îmi spune că a văzut pe acel „site comun” 
că încerc să o contactez pe Alina şi că el îmi dă telefonul ei, cu condiţia să nu-i spun Alinei de unde îl am.

Astfel, după un car de ani, am contactat-o pe Alina, trimiţându-i un text scurt, în care mi-am exprimat dorinţa 
de a relua legătura cu ea.

Abia după vreo două zile primesc un telefon şi văd pe ecranul telefonului că e Alina care mă suna. Răspund şi 
recunosc glasul ei care, direct, fără vreo introducere obositoare mă întreabă:

– La tine cine răspunde la telefon?
– Eu, îi răspund, doar eu!”
După aceea vorbim mult, ne scriem de câteva ori pe zi şi ne dăm seama că împărţim valori similare, comune. 

Ne dăm seama că soarta a avut un plan cu noi şi până la urmă, ne-a dat posibilitatea să îl urmăm, să îl împlinim.
De curând, abia ne-am Reîntâlnit şi reîntâlnirea noastră a fost aşa de naturală, încât amândoi am simţit că, în 

fond, niciodată nu ne-am despărţit.
„Ceva” ne-a legat mereu de la prima întâlnire din Poiana Braşov în 1968-69 şi până acum.
Ne-am reîntors împreună în Poiana Braşov şi ne-am plimbat mână în mâna prin Poiana Ursului, unde Alina 

îşi aduce aminte că ne-am plimbat pentru prima dată tot mâna în mână şi ne-am sărutat nevinovat, că atâta 
ştiam noi atunci să facem, mai ales Alina, care avea doar vreo cinsprezece ani.

Acum, după toate experienţele ”regăsirii”, ne-am hotărât să nu ne mai despărţim!

Aeronava Planeta Pământ

Din dialogurile pe care le-am avut cu mai mulți cititori şi chiar cu prieteni care îmi cunosc opera şi mai ales 
care împărtășesc, în general, aceleași valori ca şi mine, mi-am dat seama că o bună parte din aceşti oameni 
consideră „omul meu mașină” ca un afront, câteodată chiar că o insultă existențială, deoarece mai toţi se 
identifică cu un „ceva” superior, spiritual şi individual unic, înzestrat de la născare doar cu multe calități nobile.

În „omul maşina” eu nu dezbat ideea ateistă/evoluţionistă sau creaţionistă, ci încerc să analizez condiţia 
umană din perspectiva unei conştiinţe superioare, cu care se crede că am fi înzestraţi în egală măsură şi care 
conştiinţă ne îndrumă paşii şi ne caracterizează ca vieţuitoare superioare tuturor celorlalte forme biologice.

În Suedia, de exemplu, am întâlnit un boxer roman, Costică B., fost campion European la categoria muscă şi 
imediat ne-am împrietenit doar pentru că împărţeam un trecut comun de foşti sportivi români de elită.

Tot aşa, la Campionatele Europene din 1974 din Roma, l-am întâlnit pe Ion Wissenmeier, fost campion al 
României la 400m şi imediat am făcut o legătură plăcută plină de bucuria regăsirii şi de respect reciproc. La fel 
cum până la episodul „Peneş”, am mai întâlnit, la diverse concursuri internaționale şi alţi atleţi români (Vasile S., 
Nicolae P. etc.) şi ne-am împărţit experiențele de sportivi sau chiar şi cele personale, într-o atmosfera de 
perfectă armonie şi prietenie.

Vrând-nevrând trebuie să recunosc că experienţa trăită atunci în 1976 la Ostrava m-a dezamăgit şi marcat 
adânc. Credeam că aşa voi rămâne pentru întotdeauna şi un timp îndelungat nu am mai avut nici un chef să 
vorbesc cu conaţionalii mei români fie ei sportivi sau nesportivi.

Alina mi-a rămas însă în minte şi în suflet, într-un fel pe care nu pot să mi-l explic logic. Simţeam că ceea ce 
noi am împărţit în acele momente scurte dintr-un trecut comun, făceau parte din lumea basmelor nevinovate, 
care nu aveau nicio legătură cu ordinea socială, graniţe sau „cortine de fier”. Era ceva pur, misterios şi 
neîmplinit.
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Eu nu cred că lucrurile sunt aşa de clare şi de simple şi consider că fiinţa umană, în aroganța ei de 

„cuceritoare” a planetei, îşi atribuie calităţi şi mai ales îşi atribuie o conştiinţă pe care, din păcate, majoritatea 
fiinţelor umane, nu o posedă.

Cei care mă critică, câteodată nenuanţat şi ne documentat, sunt susţinători, deseori fanatici, ai ideii 
creaţioniste, în care o entitate divină a creat lumea după chipul şi asemănarea sa. Deci este vorba de un 
şablon, un standard bine definit, care normal ar trebui să producă „cloni umani sau animali”, odată ce procesul 
a fost iniţiat şi ca atare toate ființele umane şi toate animalele ar trebui să arate la fel, ca gemenii dintr-un singur 
ou.

Acest model, acest standard, nu poate fi schimbat de Om, ci doar de Creator, care bine-înțeles că ar avea 
puterea să decidă fiecare particularitate a fiecărei vietăţi în parte şi mai presus de orișice, Creatorul, ar putea 
elimina direct deşeurile sau aberaţiile fizionomice sau spirituale care nu corespund modelului divin.

Observând lumea înconjurătoare cred că putem constata că, noi oamenii, nu suntem identici nici din punct de 
vedere fizic, intelectual sau moral şi de aceea ar trebui să ne îndoim că am fost creaţi după asemănarea unei 
entităţi superioare, divine şi chiar dacă am accepta ideea de creaţie, totuşi suntem obligaţi să ne întrebăm: 
„cum este cu putinţă ca mai mult de jumătate din umanitate trăieşte o viaţă lipsită de „măreţia” creaţiei aşa cum 
o vedem noi (creştinii sau musulmanii) şi mai ales cum ne putem explica gradul de depravare şi totală lipsă de 
compasiune, atât faţa unul de altul, cât şi faţă de nevoile planetei pe care o locuim?”

Singurul lucru care mă face să las o portiţă deschisă înspre orice posibilitate, este faptul că noi nu ne 
cunoaștem Creatorul şi în acest sens doar ne amăgim, ne auto-minţim de mii de ani şi deci Creatorul ar putea fi 
o „supra inteligentă artificială”, pur matematica şi dacă ne-a creat, acest lucru s-a întâmplat cu un scop anume 
care să satisfacă altceva decât pe noi înşine, fizic său spiritual. Ca noi, oamenii, cu ajutorul unui computer 
biologic, creierul, ne-am descoperit modalităţi care să ne dea un „scop în viaţă” şi care să ne „satisfacă” 
(culinar, sexual, spiritual, etc.), nu are de-a face cu materia universală în sine şi nici nu are de-a face cu creaţia 
divină, care mai în toate religiile condamnă „plăcerile şi bucuriile” umane.

Materia este constituită din particule, care în forma lor primară, nu sunt altceva decât nişte ecuaţii 
matematice şi noi, oamenii, suntem constituiţi din aceste particule. Fizicianul suedez, Max Tegmark, de la MIT, 
spune că ecuaţiile matematice fundamentale, care par să guverneze realitatea noastră, nu fac referinţă la 
„scop sau menire” şi deci un Univers lipsit de viaţă, nu ar avea, de fapt, nici un scop. Prin noi, fiinţele umane 
gânditoare şi probabil alte vietăţi asemănătoare, Universul a devenit conştient de el însuşi şi noi oamenii am 
introdus noţiunea de „scop-menire”. Deci în acest context „biomatematic”, Universul nu da menire vieţii, dar 
viaţa da menire Universului nostru!

În principiu, suntem conştienţi de existenţa noastră proprie, o calitate care dă sens atât vieţii cât şi 
Universului, dar aceasta „conştientizare” nu poate fi confundată cu inteligenţa sau cu conştiinţa.

În relativă lui scurtă existenţă pe acest Pământ, doar de aproximativ o sută cincizeci de mii de ani, Homo 
Sapiens a reuşit să se adapteze la toate forţele exterioare la care a fost expus şi, în timp, a reuşit să reuşească 
să convieţuiască într-o armonie simbiotică, beneficiară atât lui, omului, cât şi celorlalte forme de existenţa 
biologice.

Fiinţă umană, această „maşină biologică”, pe lângă conștientizare şi-a dezvoltat şi o „conştiinţă”, la început 
primitivă, rudimentară, dar destul de efectivă în procesul de evoluţie, coexistenta şi, până la urmă, de dominare 
a planetei. Studii actuale antropologice scot la iveală tot mai des felul de viaţă egoist şi extrem de agresiv al 
„sapiensilor”, totalmente focusat doar pe „bunăstarea şi progresul” lor în detrimentul tuturor altor specii 
biologice, animale sau vegetale. Zeci de mii de ani efectele activităţii umane, la nivel planetar, au fost 
neglijabile deoarece populaţia umană era mică şi, comparativ, resursele planetei enorme.

După Revoluţia Industrială de la sfârşitul secolului XVII, scenariul planetar s-a schimbat în mod dramatic. 
Fiinţa umană, asistată de cuceririle ei tehnologice şi militare, omul evoluat, modern, a introdus conceptul de 
„îmblânzire şi dominaţie” a naturii. Acest lucru a permis şi permite omului să schimbe mediul înconjurător astfel 
încât să-i fie doar lui de folos, neţinând seama de consecvențele acţiunii sale faţă de alte forme de viaţă. 
Conştiinţa omului actual nu a evoluat, nu a putut ţine pas cu evoluţia tehnologică şi de aceea omul de azi, omul 
modern, are doar o conştiinţă rudimentară, care nu-l ajută să-şi concentreze atenţia pe problemele lumii 
moderne creată de el şi care ameninţă există noastră a tuturora. Ca şi acum zece mii de ani, omul este interesat 
doar de ziua de azi şi rămâne insensibil la semnalele de pericol care au apărut tocmai datorită activităţii umane. 
Cred că lipsa de angajament şi lipsa de conştiinţă umană să pericliteze existenţa lumii biologice, în general şi al 
omului, în special.
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Altfel cum se poate explica, cu toată inteligenţa tehnică pe care o avem, tâmpenia acceptanței armelor 
nucleare? Arme la care tânjesc acum şi statele subdezvoltate şi dictaturile totalitare şi la care tânjesc indivizi 
disturbaţi mintal şi spiritual, psihopaţi şi fanatici!

Un război mondial nuclear, chiar declanşat „din greşeală” poate duce la distrugerea civilizaţiei umane şi chiar 
mai rău, la distrugerea tuturor formelor de viaţă cunoscute nouă acum.

Cui ai pasă că se taie pădurile şi se mută din matcă râurile, distrugând zilnic mii de alte specii biologice? Cui ai 
pasă că poluarea atmosferei şi distrugerea stratului de ozon are consecvențe nefavorabile sau chiar fatale 
pentru generaţiile viitoare? În general, în afară de propriile interese, cui îi mai pasă de ce se întâmplă?

Dacă fiinţa umană ar fi înzestrată de la naştere cu o conştiinţă cât de cât dezvoltată, atunci ordinea mondială 
ar fi alta. Omul ar fi interesat în primul rând de viitorul omenirii şi de supraviețuirea tuturor formelor de viaţă cu 
care, el Omul, împarte acest Pământ şi cu care el trăieşte într-o simbioză necondiționată.

Dacă oamenii ar avea o conştiinţă proprie şi dezvoltată, atunci poate că li s-ar părea ridicol faptul că The 
Union of Concerned Scientists, care este una din cele mai serioase organizaţii mondiale focusată pe riscuri 
existenţiale, a primit aproximativ douăzeci de milioane de dolari pe an, pe când doar în SUA s-au cheltuit de 
cinci sute de ori mai mulţi bani pe chirurgie cosmetică, de cinci mii de ori mai mulţi bani pe ţigări şi de treizeci şi 
cinci de mii de ori mai mulţi bani doar pe armament militar în aceeași perioada de timp!

Da, se pare că în procesul nostru evolutiv, conştiinţa nu a putut ţine pasul cu evoluţia tehnologică şi de aceea 
eu sunt convins că Omul Actual trece printr-o criză de conştiinţă care al împiedica să fie clarvăzător, îl împiedica 
să fie „uman”.

Futuristul American, Buckminster Fuller, în cartea sa „Operating Manual for Spaceship Earth”, descrie voiajul 
nostru comun în spaţiu pe aeronava „Pământ”. În călătoria noastră prin spaţiul pustiu şi rece, aeronava Pământ 
ne protejează şi ne hrăneşte. Are resurse mari dar, totuşi limitate, de apă, mâncare, combustibil şi energie.

Este înconjurată de o atmosferă care ne ţine cald şi stratul de Ozon ne protejează de radiaţia solară, iar polii 
magnetici ne protejează de radiaţiile cosmice, letale nouă. De la sine înţeles că orice căpitan responsabil al 
unei astfel de aeronave, ar avea ca priorităţi de cea mai mare importanţă păstrarea intactă a resurselor 
aeronavei, atât cele care ne hrănesc cât şi cele care ne protejează, asigurând astfel în timp siguranţa 
aeronavei.

În realitate, pe „Aeronava Pământ”, căpitanul şi şeful lui major, nu au astfel de priorităţi şi dacă ele sunt 
amintite de vreun forum oficial/mondial, ele devin un fel de problemă discutată doar ca să astupe gura şi să 
liniştească spiritele. Şeful major, de ochii lumii, pune la dispoziţie mai puţin de a milioana parte (1/1milion) din 
resursele Aeronavei Pământ, pentru siguranţa şi supravieţuirea în timp a aeronavei.

Adevărat vorbind, aeronava noastră nu are nici un căpitan!

Lectură recomandată:
Max Tegmark: Our Mathematical Universe
Fuller, R. Buckminster: Operating Manula for Spaceship Earth
Kurtzweil, Ray: The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology
Bostrom, Nick & Milan Cirkovic: Global Catastrophic Risks
Carlo M. Cipolla: The Basic Laws of Human Stupidity
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Nicolae BÃLAªA

„Lucru dracu în casa popii“

Circulă pe internet, încă liber (cred eu, totuşi suficient de controlat), un articol preluat din revista „Lumea”, nr. 
7/2010, articol în care s-a retranscris discursul ţinut de Benjamin H. Freedman, consilierul preşedintelui W. 
Wilson, în 1961, la Hotelul Willard din Washington DC, articol publicat, la vremea aceea, de „Commori Sense”. 
Desigur, vreau sau nu, textul mă ia de ochi, mă uimeşte, mă pune pe gânduri şi mai ales mă face să mă întreb, 
fără prea multă retorică, ce este istoria, ce ştim despre noi, ce ştim despre trecut (chiar dacă, el, trecutul, ar 
trebui să fie oglinda şi locul din care să-mi ţâşnească viitorul), ce este lumea şi mai ales încotro, acum când, 
aproape la vedere, mai marii lumii stabilesc soarta popoarelor, a omului, în genere, om ce contează (am mai 
spus-o!), doar ca productivitate, societate de consumat (surogate modificate genetic, fără gust, fără… Ce mai 
contează, cap de lemn să ai, că, în rest, are grijă cine trebuie!), iar, mai nou, gata să se sacrifice, pentru 
stăpânire(ri) naţionale sau transnaţionale. Despre binele comun, ce să mai vorbim?! De altfel, cine să mai zică 
ceva, câtă vreme aleşii popoarelor, radiografii multiplicate ale grupurilor de interese, sunt agăţaţi vremelnic la 
putere, un fel de ţevi (ca la cazanul de ţuică), pe care musai să curgă profitul. De unde? E, vedeţi şi singuri că 
doar cotizaţi clipă de clipă, ca şi mine, la raiul unora. În plus, nu degeaba zice românul când dă cu tărtăcuţa în 
pragul de sus: „mă nene, lucru dracu în casa popii!“ Am rugămintea să percepeţi termenul „lucru” în sensul larg, 
chiar şi în cel al filosofiei continentale din perioada modernă. Necazul e că îşi masează locul şi merge mai 
departe ameţit de discursuri contextuale, bălmăjeli, în ultima vreme, la tot pasul. Lucru dracu şi manipularea, 
mai ales că specialişti, „câtă frunză, câtă iarbă!”.

Dar să revenim şi să precizăm că:
1) textul, pe care îl voi reda mai jos, este un fragment de la sfârşitul articolului;
2) Benjamin H. Freedman (născut în 1890) a fost una dintre cele mai uimitoare, dar şi contradictorii 

personalităţi ale secolului trecut. Acţionar al companiei Woodbury Soap, din New York City, un evreu de 
succes în lumea afacerilor, realizează, la vremea aceea, o avere evaluată la cel puţin 2,5 milioane dolari. 
După cel de-Al Doilea Război Mondial, a întrerupt contactul cu organizaţiile evreieşti şi şi-a petrecut restul 
vieţii cheltuind o mare parte sumele deţinute pentru a prezenta opiniei publice structurile de putere ale 
evreilor care dominau Statele Unite. Din acest motiv, mărturiile sale par a fi extrem de valoroase, câtă 
vreme mai şi provin chiar din interiorul celor mai înalte nivele ale organizaţiilor evreieşti. Trebuie amintit şi 
faptul că Freedman a lucrat alături de Bernard Baruch, Samuel Untermeyer, Woodrow Wilson, Franklin 
Roosevelt, Joseph Kennedy, John F. Kennedy şi multe alte personalităţi de vază ale societăţii americane, şi 
orice afirmaţie a sa are cel puţin trimiteri în lumi posibile greu, chiar foarte greu accesibile. Despre 
actualitatea discursului pe care îl redăm mai jos, despre actualitatea mesajului, a conotaţiilor sale nu este 
cazul să vă convingem. E suficient să-l parcurgeţi cu atenţie.

3) fragmentul este parte din textul ce se găseşte în revista precizată mai sus („Lumea”, nr 7/2010). De 
asemenea, el se găseşte şi ca discurs (magistral!) al lui Benjamin H. Freedman, pe internet;

4) reluarea acestei teme nu se vrea o critică, nici măcar un punct de vedere, ci doar o reinformare, o 
(re)conştientizare a celor spuse şi, eventual, un îndemn la meditaţie privind măcar cu un ochi în lumea 
noastră contemporană;

5) în măsura în care înţelepciunea mai reprezintă ceva, nu ar strica măcar un gram, în mintea oricui, şi mai 
ales acolo unde gândirea este, la unison, un fel de software prost gândit şi direcţionat doar spre un singur 
scop;

6) în măsura în care ar fi posibilă, nu ar strica o discuţie publică (fie şi numai în reţelele de socializare), despre 
cele deja sugerate, despre textul de mai jos şi, de ce nu, despre timpurile sub (sau în care?!), trăim. Dacă 
mai trăim!



„Aici, în Statele Unite, sioniştii şi coreligionarii lor deţin un control total asupra guvernului nostru. Din foarte 
multe motive (prea multe şi prea complexe pentru a le analiza acum), sioniştii şi coreligionarii lor conduc aceste 
State Unite, precum nişte monarhi absoluţi ai acestei ţări. Veţi putea, evident, considera că este o afirmaţie 
foarte vagă, dar permiteţi-mi să vă descriu ce s-a petrecut în timp ce noi dormeam.

Ce s-a petrecut? Întâi s-a petrecut Primul Război Mondial, care a izbucnit în 1914. Mai sunt puţini oameni de 
vârsta mea care-şi amitesc lucrul acesta. Acest război a fost purtat într-o tabără de către Marea Britanie, Franţa 
şi Rusia, şi, în cealaltă tabără, de către Germania, Austro-Ungaria şi Turcia. În doar doi ani, Germania practic 
câştigase acel război: nu doar de iure, ci chiar de facto. Submarinele germane, care au fost o surpriză pentru 
întreaga lume, nimiciseră toate convoaiele din Atlantic. Marea Britanie rămăsese fără muniţii pentru soldaţii ei, 
cu alimente doar pentru o săptămână, după care a urmat foametea. În aceeaşi perioadă, armata franceză era 
zguduită de rebeliuni.

Francezii pierduseră 600 000 de tineri pe Somme, în timpul defensivei de la Verdun. Armata rusească 
înregistra dezertări masive, oamenii îşi luau jucăriile şi plecau acasă; ruşii nu-l iubeau pe Ţar. Armata italiană 
era şi ea pe cale de a se prăbuşi. Nu se trăsese un singur foc pe teritoriul Germaniei. Niciun singur soldat inamic 
nu trecuse frontiera în Germania. Şi, cu toate acestea, Germania era cea care oferea Angliei condiţiile păcii. 
Germania oferea Angliei o pace negociabilă pe care juriştii o numesc status quo ante basis. Aceasta înseamnă 
«să dăm războiul deoparte şi să considerăm totul aşa cum a fost înainte ca războiul să înceapă». Deci Anglia, 
în vara lui 1916, începuse să analizeze aceste propuneri şi încă în mod serios. Nici nu prea avea de ales. Era 
una din două: să accepte o pace negociabilă, pe care Germania o oferea cu generozitate, sau să continue un 
război inutil până la nimicirea totală.

În timp ce aceste evenimente aveau loc, sioniştii din Germania (care-i reprezentau de fapt pe sioniştii din 
estul Europei) au mers la Ministerul de război britanic şi – aici voi fi foarte laconic pentru că povestea este 
lungă, dar am toate documentele care dovedesc afirmaţiile mele – au spus: «Uitaţi cum stau lucrurile: încă mai 
puteţi câştiga acest război. Nu trebuie să vă predaţi. Veţi putea câştiga acest război, dacă Statele Unite ar 
deveni aliaţii voştri.»

La vremea respectivă, Statele Unite nu erau implicate în război. Eram proaspeţi, eram tineri, eram bogaţi, 
eram puternici. Sioniştii au spus Angliei: «Vă garantăm că vom aduce Statele Unite în acest război ca aliat al 
vostru, să lupte de partea voastră, cu condiţia să ne promiteţi Palestina pentru după victorie». Cu alte cuvinte, 
ei făcuseră următorul târg: «Vom aduce SUA in război, ca aliat al vostru. Preţul pe care trebuie să-l plătiţi este 
Palestina, după ce anihilaţi Germania, Austro-Ungaria şi Turcia». Anglia avea tot atâta drept să promită cuiva 
Palestina, aşa cum SUA ar fi avut dreptul să promită, de exemplu, Japonia Irlandei, pentru vreun motiv 
oarecare. Este absolut absurd ca Marea Britanie, care nu a avut niciodată vreo legătură sau vreun interes sau 
vreun drept asupra a ceea ce se numea Palestina, să folosească această ţară precum moneda de schimb 
oferită sioniştilor pentru serviciul lor de a aduce SUA în război. Cu toate acestea, Marea Britanie a făcut 
această promisiune sioniştilor, în octombrie 1916. Şi, la puţin timp după acest moment – şi nu ştiu câţi dintre 
dumneavoastră îşi mai amintesc – Statele Unite, care erau în cvasi-totalitate pro-germane, au intrat în război 
împotriva Germaniei, de partea Marii Britanii. Am afirmat că SUA erau în cvasi-totalitate pro-germane, 
deoarece ziarele americane erau controlate de evrei, bancherii americani erau evrei şi, în general, mass-
media americană aparţinea evreilor; iar ei, aceşti evrei, erau pro-germani. Erau pro-germani, deoarece foarte 
mulţi dintre ei proveneau din Germania şi doreau să vadă o Germanie care-l va distruge pe Ţar. Evreii nu-l 
iubeau pe Ţar şi nu doreau să vadă Rusia câştigând războiul. Aceşti bancheri evrei-germani, precum Kuhn 
Loeb şi alte bănci celebre americane refuzaseră să finanţeze Anglia sau Franţa, chiar şi cu un dolar. Ei au stat 
deoparte spunând: «Câtă vreme vedem Franţa şi Anglia aliate cu Rusia – nici un cent!». În schimb, aceşti 
bancheri au pompat bani în Germania, luptând în acest mod alături de Germania, în speranţa de a vedea Rusia 
îngenuncheată şi Ţarul anihilat. Acum, aceiaşi evrei, când au văzut nesperata posibilitate de a obţine 
Palestina, au mers în Anglia şi au făcut acest târg. Şi, la vremea respectivă, aceasta a dus o schimbare totală 
de atitudine, exact ca un semafor care trece de pe roşu pe verde. După ce toate ziarele americane fuseseră 
pro-germane, explicând despre dificultăţile întâmpinate de către Germania în războiul dus împotriva Angliei, 
deodată, pentru aceleaşi ziare, germanii nu mai erau buni. Germanii erau ticăloşi. Germanii erau numiţi „huni”. 
Germanii executau surori ale Crucii Roşii. Germanii tăiau mâinile bebeluşilor. La puţin timp după acest 
moment, Woodrow Wilson a declarat război Germaniei. Sioniştii din Londra au telegrafiat în SUA judecătorului 
Louis Bradeis (de la Curtea Supremă de Justiţie), spunându-i: «Du-te acum şi fă presiuni asupra preşedintelui 
Wilson. Noi obţinem de la Anglia ce dorim. Acum e rândul tău să faci presiuni asupra preşedintelui Wilson să 
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aducă în război Statele Unite». Iată cum au intrat în război Statele Unite ale Americii. America nu avea niciun 
interes în acel război. America avea la fel de mult interes în acel război ca cineva care ar trebui să fie pe lună în 
această seară, în loc să fie în patul lui. Pentru contextul Primului Război Mondial, nu a existat niciun sens ca 
America să fie implicată în acel război. După ce noi, americanii, am intrat în război, sioniştii au mers în Marea 
Britanie şi au spus: «Ei bine, noi ne-am îndeplinit obligaţiile din acord. Hai acum să vedem ceva scris care să ne 
arate că veţi respecta târgul şi că ne veţi da Palestina după război». Ei atunci nu ştiau dacă războiul va mai dura 
un an sau zece ani. Aşa că s-au gândit să conceapă «o chitanţă». Iar «chitanţa” a luat forma unei scrisori, care a 
fost însă redactată într-un limbaj foarte criptic, astfel încât lumea să nu-şi poată da seama despre ce e vorba. 
Această scrisoare a fost denumită Declaraţia Balfour.

Declaraţia Balfour nu era deci decât promisiunea Marii Britanii de a plăti sioniştilor preţul efortului lor de a 
aduce SUA în război. Deci această celebră Declaraţie Balfour, despre care tot auzim vorbindu-se, este la fel de 
falsă ca o bancnotă de trei dolari. Şi nu cred că aş fi putut demonstra acest lucru mai mult decât am făcut-o.

De aici au început necazurile. Statele Unite au intrat în război. Statele Unite au strivit Germania. Când 

războiul a luat sfârşit şi germanii au mers la Paris pentru Conferinţa de Pace, acolo se aflau 117 evrei: era 

delegaţia condusă de către Bernard Baruch. Eu am fost acolo: e normal deci că ştiu. Ce s-a întâmplat apoi? 

Evreii, în cadrul Conferinţei de Pace, în timp ce tăiau în felii Germania şi împărţeau bucăţi Europa naţiunilor 

care aveau şi ele pretenţii, au spus: «Ce-ar fi să ni se dea nouă Palestina?» După care au scos în public, în faţa 

germanilor (care nu ştiau nimic), Declaraţia Balfour. Şi, în acea clipă, germanii au înţeles că fuseseră învinşi şi 

obligaţi să plătească înspăimântătoarele reparaţii de război, numai din cauza faptului că sioniştii doriseră 

Palestina şi fuseseră decişi să o obţină, prin orice mijloace. Evenimentele acestea ne conduc la un alt punct 

interesant al istoriei. Când germanii au realizat ce se petrece, au fost evident indignaţi. Trebuie precizat că, 

până în acel moment, în nicio ţară a lumii, evreii nu erau mai confortabil instalaţi decât în Germania. Era acolo 

domnul Rathenau – un personaj la fel de important în finanţele şi industria Germaniei cum era Bernard Baruch 

la noi. Era domnul Balin, care deţinea două mari linii maritime – North German Lloyd's şi Hamburg-American 

Lines. Era domnul Bleichroder, bancherul familiei Hohenzollern. În Hamburg era familia de evrei Warburg, 

deţinători ai celor mai mari bănci comerciale ale lumii. Evreii trăiau foarte bine în Germania, fără îndoială. Deci 

germanii au avut tot dreptul să gândească: «Iată, într-adevăr, trădare!». A fost o trădare care poate fi 

comparată cu următoarea situaţie ipotetică. Să presupunem că SUA ar fi în război cu URSS. Şi că noi 

învingem. Şi că le spunem ruşilor: «Ştiţi ceva, hai să uităm toată tărăşenia. Vă oferim o pace negociabilă». Şi 

deodată China comunistă ar intra în război, ca aliată a URSS. Iar implicarea Chinei ar duce la înfrângerea 

noastră. O înfrângere dureroasă, cu un cortegiu de reparaţii pe care imaginaţia unui om nu le poate concepe. 

Apoi imaginaţi-vă că, după înfrângerea noastră, am afla că tocmai chinezii de la noi ne-au trădat. Că e vorba de 

propriii noştri chinezi. Că ei ne-au trădat şi că, prin ei, China comunistă a fost ademenită în război împotriva 

noastră. Care ar fi atunci atitudinea noastră, a americanilor faţă de cetăţenii noştri de origine chineză? Probabil 

niciun chinez nu şi-ar mai arăta faţa pe străzile Americii. Şi nu ar fi destui stâlpi de iluminat şi copaci, pentru a ne 

ocupa de ei. Imaginaţi-vă deci, cum v-aţi simţi. Ei bine, asta au simţit germanii faţă de evrei. Fuseseră aşa de 

drăguţi cu ei: din 1905 încoace, după ce prima revoluţie comunistă eşuase în Rusia şi evreii trebuiseră să fugă 

de acolo, toţi luaseră calea Germaniei. Iar germanii le oferiseră azil. Germanii i-au tratat cu respect. Şi acum 

evreii vânduseră Germania, doar pentru motivul că doreau Palestina, pentru a crea acolo «un stat evreu». 

Nahum Sokolov, precum şi toate marile personalităţi de care ştiţi că sunt legate azi de sionism, în 1919, 1920, 

1921, 1922 şi 1923, au scris în toate articolele lor (şi presa era plină de afirmaţiile lor) că sentimentul 

antievreiesc din Germania a apărut numai după ce poporul german a aflat de intervenţiile evreieşti în scopul 

aducerii în război a Statelor Unite, înşişi evreii au recunoscut acest lucru. Antievreismul german nu a apărut din 

cauză că germanii, în 1919, au descoperit că un pahar cu sânge de evreu e mai gustos decât Coca-Cola sau 

berea müncheneză. Nu era, în plus, nici vorbă de un resentiment religios. Era ceva totalmente politic. Era ceva 

totalmente economic. Orice, dar nu religios. Nimănui nu-i păsa, în Germania de atunci, de faptul că evreul 

merge acasă, trage storurile şi spune «Shema'Israel» în loc de «Tatăl Nostru». Resentimentele evreieşti 

mereu crescânde în Germania interbelică nu s-au datorat decât unui lucru: germanii îi considerau pe evrei 

răspunzători de înspăimântătoarea lor înfrângere militară. Iar Primul Război Mondial a fost pornit împotriva 

Germaniei fără niciun motiv de care Germania să fie responsabilă. Germanii nu aveau nicio vină decât una: 

vina de a avea succes. Germanii creaseră o flotă puternică, germanii creaseră comerţul mondial. Nu trebuie să 

uităm că, pe vremea Revoluţiei Franceze, Germania era constituită din 300 de oraşe-stat, principate, ducate şi 
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aşa mai departe. 300 de entităţi politice separate. Iar aceste entităţi, pe timpul lui Napoleon şi Bismarck, au fost 

reunite într-un stat unic. Pentru ca, în următorii 50 de ani, Germania să devină una dintre marile puteri ale lumii. 

Marina germană rivaliza cu cea a Marii Britanii; comerţul şi afacerile germane erau de talie mondială; 

Germania surclasa pe oricine; Germania producea produsele cele mai bune. Şi care a fost rezultatul acestor 

lucruri? O conspiraţie între Anglia, Franţa şi Rusia, pentru a o demola. Nu există un singur istoric pe lumea 

aceasta care să găsească motivul plauzibil pentru care aceste trei state au decis să şteargă Germania de pe 

hartă, din punct de vedere politic. Să revenim la situaţia de după Primul Război Mondial. După ce 

descoperiseră că evreii purtau vina înfrângerii ţării lor, resentimente puternice s-au dezvoltat în germani. Dar 

niciun fir de păr de pe capul vreunui evreu nu a fost atins. Profesorul Tansill de la Universitatea Georgetown 

(care a avut acces la multe documente de la Departamentul de Stat) citează un raport semnat Hugo Schonfedt, 

un evreu trimis de către Cordell Hull, în 1933, în Germania, ca să inspecteze aşa-zisele lagăre de deţinuţi în 

perfectă stare de sănătate şi pline de comunişti. E drept, mulţi dintre ei erau evrei, dar aceasta pentru că, 

întâmplător, la vremea respectivă, circa 98% din comuniştii Europei erau evrei. Tot în acele lagăre se mai aflau 

şi preoţi, şi miniştri, şi masoni, toţi bănuiţi de afiliaţii internaţionale. Acum, nişte rapeluri istorice necesare: în 

1918–1919, comuniştii au preluat puterea în Bavaria, pentru câteva zile. Rosa Luxemburg şi Karl Liebknecht şi 

alţi evrei au reuşit să preia puterea guvernamentală pentru trei zile. De fapt Kaiserul, când a încheiat războiul, a 

fugit în Olanda, deoarece bănuia că cei ce vor prelua puterea în Germania vor fi comuniştii şi că el va fi 

executat, aşa cum păţise Ţarul. Aşa că şi-a căutat refugiu în Olanda. Apoi însă, după ce ameninţarea comu-

nistă în Germania a fost anihilată, evreii au încercat să reintre în vechile posturi, iar germanii au început să lupte 

împotriva lor în toate modurile, dar fără să se atingă de vreun fir de păr al vreunui evreu german. Lupta de atunci 

a germanilor împotriva evreilor era similară cu lupta noastră împotriva delincvenţilor de pe vremea Prohibiţiei. 

Nu era deci o luptă cu pistoale.

Şi, nu uitaţi, la acea vreme existau între 80 şi 90 milioane de germani contra a numai 460 000 evrei. Numai 

0,5% din populaţia Germaniei era evreiască. Şi, cu toate acestea, evreii erau cei care controlau presa, precum 

şi cea mai mare parte a economiei germane (acţionaseră în momentul prăbuşirii mărcii şi practic cumpăraseră 

tot ce se putea cumpăra). Evreii au încercat să ascundă acest lucru: trădarea poporului german şi adevărata 

cauză a resentimentelor germanilor. Germanii au demarat acţiuni împotriva evreilor, organizând o discriminare 

globală. Practic evreii au fost îndepărtaţi din structurile nivelurilor sociale, aşa cum noi americanii i-am 

îndepărta, de îndată, pe chinezi sau negri sau catolici sau pe oricine care s-ar afla în ţară şi care ne-ar fi trădat, 

inamicului nostru aducându-ne în faţa unei înfrângeri umilitoare. După o vreme, evreii lumii au organizat o 

conferinţă la Amsterdam. În iulie 1933, evrei din toate colţurile lumii s-au reunit în acest oraş. Şi acei evrei au 

spus Germaniei: «Îl concediaţi pe Hitler şi instalaţi fiecare evreu în postul pe care-l deţinea, fie el comunist sau 

nu. Nu ne puteţi trata aşa. Noi, evreii lumii, lansăm aici acest ultimatum împotriva voastră!» Vă puteţi imagina 

ce au răspuns germanii. Ce au făcut în această situaţie evreii? După ce Germania refuzase să se predea 

ultimatumului evreimii mondiale, lucrările Conferinţei de la Amsterdam au fost întrerupte şi Samuel 

Untermeyer, şeful delegaţiei americane şi preşedinte al conferinţei, a revenit în SUA! Aici el a mers de pe vapor 

direct la studiourile de radio CBS, de unde a rostit următoarele cuvinte: «Evreii lumii declară azi război sfânt 

împotriva Germaniei. Ne aflăm din această clipă angajaţi într-un conflict sacru împotriva germanilor. Şi îi vom 

înfometa până se vor preda. Vom organiza un boicot mondial împotriva lor. Şi aceasta îi va distruge, deoarece 

ei depind de comerţul mondial în cadrul afacerilor de export». Era o realitate: două treimi din alimentele 

necesare Germania trebuia să le importe, pe baza a ceea ce Germania exporta. Implicit deci, fără export două 

treimi din germani ar fi pierit de foame. În această declaraţie, tipărită în New York Times, pe 7 august 1933, 

Untermeyer mai declara, cu îndrăzneală: «Acest boicot va fi autoapărarea noastră. Chiar preşedintele 

Roosevelt ne-a recomandat această metodă, în cadrul lui National Recovery Administration». Vă reamintesc 

că aceasta era entitatea aparţinând de programul New Deal şi care putea declara, în context juridic, un stat apt 

de a fi boicotat economic. Imediat s-a instalat boicotul economic mondial al Germaniei, un boicot atât de 

asiduu, încât pe niciun raft de magazin al lumii nu mai puteai găsi un produs având inscripţionat «Made in 

Germany». Un membru al conducerii reţelei de magazine Woolworth mi-a mărturisit că, atunci, au trebuit să 

arunce în râu farfurii şi ceramică germană în valoare de milioane de dolari. Magazinele cu marfă germană erau, 

la rândul lor boicotate şi cetăţenii pichetau cu pancarte pe care scria «Hitleriştii» sau «Asasinii!» – aşa cum se 

face uneori în Sud. Într–un magazin Macy (reţea condusă, paradoxal, de familia evreiască Strauss), o femeie a 

găsit o pereche de ciorapi vechi de 20 ani, cu eticheta «Made in Germany». Imediat magazinul a fost boicotat şi 
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pichetat de sute de cetăţeni cu pancarte antihitleriste. În timp ce acestea se petreceau în lume, repet, în 

Germania nimeni nu se atinsese de un fir de păr al vreunui evreu. Nu exista suferinţă în rândul evreilor. Nu 

exista foamete. Nu erau crime. Nimic.

Evident, germanii au spus: «Cine sunt aceste persoane care declară boicot împotriva noastră şi ne aduc 

oamenii în şomaj şi ne fac să ne îngheţe industria?! Cine sunt ei, ca să ne facă aşa ceva?!» Erau evident 

indignaţi. Unii au început să picteze zvastici pe magazinele evreilor. Lucru normal. De ce s-ar fi dus un german 

să-şi dea banii unui proprietar de magazin din aceeaşi etnie cu cei care îi înfometau ţara prin embargoul 

mondial, pentru a face Germania să îngenuncheze şi apoi să vină să-i dicteze cine să fie premierul sau 

cancelarul? Era ridicol. Boicotul mondial a mai continuat ceva timp. Dar, de-abia în 1938, când un tânăr evreu 

polonez a împuşcat un diplomat german în ambasada Germaniei din Paris, germanii au devenit într-adevăr 

duri cu evreii din Germania. Astfel au apărut vitrinele sparte şi luptele de stradă şi tot ce cunoaştem.

Acum, cu toate că nu-mi place cuvântul (pe care-l consider un nonsens), dar dumneavoastră vă spune ceva, 

îl voi utiliza în continuare. După cum vedem, supremul motiv pentru care în Germania a explodat 

antisemitismul şi resentimentele împotriva evreilor era responsabilitatea lor pentru izbucnirea primului război 

mondial şi boicotarea mondială a Germaniei. Şi, în final, se vede că ei deveneau autorii celui de-al doilea război 

mondial, pentru că deja lucrurile nu mai puteau fi controlate şi era absolut necesar ca germanii şi evreii să-şi 

încrucişeze săbiile într-un război care avea să decidă odată pentru totdeauna cine va supravieţui şi cine va 

pieri. În acea perioadă, trăiam în Germania şi ştiam că germanii deciseseră că Europa urma să fie sau creştină 

sau comunistă; nu exista cale de mijloc.. Şi germanii se deciseseră: aveau să încerce să menţină o Europă 

creştină, pe cât posibil. Şi au început reînarmarea. În noiembrie 1933, SUA au recunoscut oficial Uniunea 

Sovietică. URSS devenea foarte puternică, iar Germania şi-a dat seama că, «dacă nu suntem puternici, 

curând vine şi rândul nostru». Aşa cum azi, în America, spunem «dacă nu suntem puternici, curând vine şi 

rândul nostru». Iar guvernul nostru cheltuieşte 84 miliarde de dolari pentru apărare. Şi apărare împotriva cui? 

Apărare împotriva a 40 000 de mici evrei care au luat puterea la Moscova, după care, prin varii metode, au 

obţinut comanda în atâtea ţări ale lumii. Ce putem face noi, azi, în pragul celui de-al treilea război mondial? 

Dacă acţionăm rapid, poate salvăm nişte vieţi care ar putea fi ale fiilor noştri. Fiii dvs ar putea fi chiar în seara 

aceasta chemaţi sub arme şi dvs. nu ştiţi, aşa cum englezii nu au ştiut în 1916, în Londra, că sioniştii făceau un 

târg cu cabinetul de război britanic, pentru a le trimite cei mai buni copii să moară într-un război absurd ca toate 

războaiele. Dar cine a ştiut de asta în SUA, la vremea respectivă? Nimeni.

Nimănui în SUA nu i se permitea să ştie asta. Dar cine a ştiut sigur? Preşedintele Wilson a ştiut. Colonelul 

House a ştiut. Alţi oameni din interior au ştiut. Mă întrebaţi dacă eu am ştiut? Ceva idei aveam, pentru că eram 

omul de legătură al lui Henry Morgenthau Sr., în 1912, în timpul campaniei în care Wilson a fost ales, şi circulau 

zvonuri prin birouri la vremea aceea. Eram omul de încredere al lui Morgenthau, care era preşedintele 

Comitetului de finanţare, eram omul de legătură între el şi Rollo Wells, trezorierul. Deci am asistat la şedinţele 

lor, cu preşedintele Wilson în capul mesei. Toţi ceilalţi erau acolo şi îi auzeam cum îl bombardează pe 

preşedinte cu chestiunea impozitelor şi a situaţiei grave a lui Federal Reserve Bank şi îi auzeam cum îl 

îndoctrinează pe preşedintele nostru cu teorii sioniste. Judecătorul Brandeis şi preşedintele erau acolo şi 

vorbeau, îi văd şi acum, aproape unul de altul, la fel de lipiţi ca degetele unei mâini. Preşedintele Wilson, când 

venise la discuţii să afle despre ce este vorba, era la fel de neştiutor ca un nou-născut. Aşa am fost noi, 

americanii, atraşi în primul război mondial, în timp ce dormeam cu toţii. Ne-am trimis copiii în Europa, pentru a fi 

măcelăriţi! Dumneavoastră ştiţi ce fac evreii de Ziua Iertării, care credeţi că este aşa de sacră pentru ei? Eu 

ştiu, pentru că am fost unul din ei. Ceea ce spun nu este din auzite. Sunt aici să vă prezint fapte. În Ziua Iertării, 

ca evreu, intri în sinagogă şi rosteşti o rugă, singura rugă care te obligă să rămâi în picioare. Această rugă 

scurtă se repetă de trei ori: ea se numeşte Kol Nidre. Ruga se referă la un acord pe care-l faci în clipa aceea cu 

Atotputernicul Dumnezeu, în sensul că orice promisiune, declaraţie sau jurământ pe care-l vei face în 

următoarele 12 luni să fie nul şi neavenit. Jurământul nu va fi jurământ; promisiunea nu va fi promisiune. 

Acestea nu vor avea nicio valoare. Cu atât mai mult, Talmudul reaminteşte evreului că ori de câte ori face o 

promisiune sau un jurământ, să nu uite că legământul făcut sub Kol Nidre, de Ziua Iertării, îl scuteşte de 

respectarea lor.

Deci, cât de mult ne putem noi baza pe loialitatea evreilor? Ne putem baza pe loialitatea lor la fel de mult cât s-

au bazat germanii pe loialitatea lor, în 1916. Şi, fără îndoială, noi, americanii, vom avea aceeaşi soartă pe care 

au avut-o germanii, şi din aceleaşi motive.“ BENJAMIN H. FREEDMAN



Nu pot crede că textul v-a lăsat reci şi nu v-a făcut, măcar, să vă întrebaţi: „oare aşa să fie?”. Indiferent de 

răspuns, nu trebuie să urâm pe nimeni acum, după ani de zile, toate cele întâmplate, într-un moment în care 

rănile par încă a mai supura! În plus, sincer, nici nu-i putem pune pe toţi evreii în aceeaşi oală (în oricare naţie, 

în oricare popor de pe faţa pământului, chiar şi la noi, vedem bine, oameni şi oameni!), însă nu trebuie nici să 

uităm şi că, în timpul lui Solomon, cetăţile care erau sub robia lui Israel, plăteau (că altfel, dădeau de dracu!), o 

taxă de 666 de galbeni.

Şi dacă tot a venit vorba de cifra asta, 666, trebuie să amintesc spusele Părintelui Paisie Aghioritul: „Acum, ca 

să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea 

nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu 

ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: 

„sau Hristos sau mamona”. „Nu puteţi sluji în acelaşi timp lui Dumnezeu şi lui mamona“ (Mt. 6.24).

Dacă privim atenţi, dar foarte atenţi, şi la cuvintele rostite de căpeteniile lumii, dar şi la nuanţele acestor 

spuse, cu siguranţă vom observa că toate ce ne sunt date să le trăim au un „oarecare“ caracter „programat”. 

Chiar şi acum, la zile bune după discursul său, mă tot întreb: care este adevăratul mesaj şi cui s-a adresat 

Preşedintele Barakc Obama când a spus că omenirea ar trebui să se întoarcă la graniţele din '67, anul în care, 

în urma unui scurt război (doar de şase zile, între 5 şi 10 iunie) purtat între alianţa arabă (Egipt, Iordania şi Siria) 

şi Israel, ultimul stat precizat a ocupat Fâşia Gaza, Peninsula Sinai, Platoul Golan şi Cisiordania.

Încă nu pot părăsi textul fără a mai aminti măcar câte ceva:

1. Tot Părintele Paisie Aghioritul spune: „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de 

om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase” (Apocalipsa, 13.18).

2. Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus 

impozit concret neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. „Impozitul anual era de 666 talanţi de 

aur” (3 Regi, 10.14 si 2; Par. 9.13).

3. Lupta hegemonică (s-ar părea strunită bine în mod obscur şi ocult), pentru conducere şi stăpânire totală a 

Terrei se află, după toate aparenţele, mult mai mult, în curtea Sionului. Nu trebuie uitaţi (nu de alta, dar orice 

ecuaţie are mai multe necunoscute!), nici radicaliştii islamici (ce-i drept, mai puţin diplomatici şi asta pentru 

că vin pe un filon religios ceva mai dur şi sunt, încă, neuniţi), care vin cu planul lor fundamentalist Califatic!

4. ”Cel ce controlează hrana, controlează lumea” – a spus-o cândva David Rockefeller şi, uite, că are 

dreptate tocmai acum când ni se tot vântură înfometarea pe sub nas, deocamdată, la nivel de 

propagandă… Şi nu numai! Preţul alimentelor mâine-poimâine poate deveni (dacă se va zice şi dacă se va 

face), tot aur!

5. „Vom avea un guvern mondial, fie că vă place, fie că nu. Singura întrebare este dacă el va fi creat prin 

cucerire sau consimţământ.” – fragment din discursul rostit în anii '50, în faţa Senatului American (atunci, 

locul în care, ca şi la noi, Dumnezeu este invocat contextual, după interes!), de către Paul Warburg, 

membru al Consiliului pentru Relaţii Externe.

6. Câtă inspiraţie, revelaţie, ştiinţă (de carte şi multe altele), să fii avut când am scris „Peste tot, în jur, alături 

nouă, liniştea, simfonie a zărilor şi a aducerilor aminte. Alături ei, viaţa, oricând gata, parcă, să trădeze. La 

ţărmul clipei, misterul!…Sau, alternativ, când Dumnezeu, când diavolul! Totuşi, ultimul, mai rar. Între unul şi 

celălalt, urcuşul, destinul, ruleta, cifra 6. Repetată, punere pe gânduri!… Apoi, moartea, cortină a 

zădărniciei! Domnule, dacă ai putea să mori în picioare, semn?! Să rămâi, aşa, stană de piatră şi să te 

îngropi singur, perpendicular pe axa vremurilor! Să fii un fel de antenă, prin care, musai să treacă şi 

timpurile, şi cuvântul! În realitate, noi, tot una cu pământul, un fel de umbre stinse în amurgurile disperării. 

Te zbaţi să fii şi… Una, două, ţi se încurcă iţele! Păcat de oasele frânte şi de alergatul pe te miri unde! Asta e! 

Una e să vrei şi alta e să!…”? (Viaţa ca iluzie şi clipa ca destin, Nicolae Balaşa p. 139, Ed. Măiastra, Tg. Jiu, 

2011).

Vă întreb şi eu pe voi, câtă vreme bâjbâi în multe, şi închei (pentru a mai putea pune capul pe pernă), aproape 

zilnic, cu expresia românului, de o profunzime rară: „bă nene, lucru dracu în casa popii!”.

Bulzeşti, mai, 2011
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Canada
Alexandru CETÃÞEANU

Ați auzit de Măciuca? Știți unde se află? Aceia dintre 
dumneavoastră care nu ştiți, nefiind din zonă, puteți afla pe 
Google sau pe Facebook informații inedite despre această 
localitate, care merită să fie ştiute – o să vedeţi imediat de ce. S-
a întâmplat că am ajuns în comuna Măciuca (satul Oveselu) pe 
25 septembrie şi am rămas foarte impresionat de ce am aflat şi 
văzut… la faţa locului. Ca o paranteză – aflaţi că în copilărie, am 
trecut de mai multe ori prin această zonă, cu o reputaţie cam 
proastă, așa se zicea. Bunica mea Ana Costeanu, originară din 
apropiere, mai exact din Bălceşti (la vreo 15 km spre Gorj), îmi 
povestea că la Măciuca existau pe vremuri cele mai multe benzi 
de hoţi din judeţul Vâlcea, ba chiar din toată Oltenia. Oare aşa 
să fi fost? Înainte de a părăsi „raiul comunist” (în 1984) treceam 
des cu Trabantul meu prin centrul Măciucii în drum spre Gorj şi 
nu ştiam cum să trec mai repede. Nimic nu mi se părea 
interesant pe acolo – o așezare oltenească precum multe 
altele. Nici chiar dealurile măreţe din zonă, care se asemănau 
cu cele din comuna mea natală (Amărăşti), nu mă impresionau 
prea mult.

Cu totul alta a fost situaţia pe 25 septembrie, când am fost 
invitat la festivităţile legate de închiderea celei de-a treia ediţii a 
TABEREI INTERNAŢIONALE DE SCULPTURĂ ÎN 
MARMORĂ de la Măciuca! Da, „Omul sfinţeşte locul” – bine se 
potriveşte proverbul acesta cu ce am văzut acolo! Patru hoteluri 
frumoase cu nume atrăgătoare şi originale (Forest Retreat & 
Spa, Căsuţa din vie, Ograda cu poveşti şi Anais) magazine 
moderne, câteva şcoli bine îngrijite, case frumoase şi ceva 
unic, ce nu am mai văzut în peregrinările mele prin lume – o 
colină întreagă cu sculpturi monumentale! Pentru a treia oară 
din anul 2014 (a doua tabăra s-a ținut în anul 2017), sculptori 
din diferite țări au trudit în piatră trei săptămâni, iar rezultatul 
muncii lor a putut fi admirat de zeci de iubitori de artă, în această 
ultimă zi a taberei (unii artişti nu au reuşit să termine lucrările şi 
au mai rămas câteva zile). Dar să enumăr sculptorii prezenţi la 
această ediție (în ciuda pandemiei) şi denumirea lucrărilor lor, 
în ordine alfabetică, aşa cum au fost şi prezentaţi celor aprox. 
100 de vizitatori prezenţi cu entuziasm la vernisaj: Ilie Berindei 
– cu lucrarea în marmora de Carrara „Floarea Serafimilor”, 
Viorel Enache – „Omagiu lui Tudor Vladimirescu”, Mathieu 
Harzo (Franţa) „Gânditorul”, Enya Keim (Germania) „Stolul”, 
Evrim Kilic (Turcia) „Viața”, Horațiu Lăpușan „Pantha Rei”, 
Thomas Petit (Franța/Martinica) „Înflorirea sinuoasă”, Omar 
Pouye (Senegal) „Iubire și Pace”, Ilarion Voinea „Geotropism” 



și Ion Zderciuc (Republica Moldova) „Sfânta Treime”. Am 
înțeles că toate lucrările au fost executate în prețioasa (şi greu 
de prelucrat) marmură de Carrara, chiar dacă şi cea de 
Rușchița a fost disponibilă. Viitorii artiști plastici, elevii Liceului 
Teoretic Măciuca şi ai Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din Rm. 
Vâlcea, au expus lucrări de ceramică, modelaj, plus pictură pe 
sticlă şi pe pânză. Organizatorii evenimentului nu l-au uitat pe 
Brâncuşi al nostru – au organizat (printre altele) o excursie la 
Complexul Brâncuşi de la Târgul Jiu, care, fără discuție, i-a 
inspirat și stimulat pe artiști. Dacă unul sau mai mulţi sculptori 
participanți la Tabără, vor ajunge peste ani, la celebritatea lui 
Brâncuşi, este ușor de imaginat cât de renumită va deveni 
Măciuca şi ce pelerinaj va fi prin zonă. Asta le urez din suflet 
artiștilor și organizatorilor!

La vernisaj au fost prezenți oameni de seamă precum – ÎPS 
Vernufie, arhiepiscopul Râmnicului, preşedintele UZPR – Doru 
Dinu Glăvan, Dan Nițu, proprietarul companiei Damila, sponsor 
principal (în parteneriat cu Atelierele Enache-Paris) și 
preşedintele fundaţiei „Dumitru Drăghicescu”, fii ai comunei 
precum comisarul profesor Viorel Miulescu, alţi sponsori, 
reprezentanţi ai Primăriei şi mulţi alţii. La intrarea pe dealul cu 
sculpturi, am fost întâmpinaţi cu pahare cu şampanie şi 
simbolica pâine cu sare! Apoi, au fost prezentaţi cei 11 artiști din 
7 țări, în limba română, (iar unii în franceză şi engleză) cu 
operele lor, s-au acordat diplome, s-au ţinut scurte discursuri 
etc. În atmosferă de sarbătoare, ne-a încântat cu muzică de 
clasă cvintetul PRIMAVERA din Vâlcea (virtuoși artiști – au 
impresionat pe cei prezenți), iar gustările, cu forme şi culori 
apetisante, mici „opere de artă culinară”, au fost un deliciu. 
Mâncarea și băutura, din belșug, a ajuns pentru toată lumea. 
Dintre diferitele feluri de vin de calitate, am remarcat crâmpoşia 
de Drăgăşani „Prinţ Stirbey”, dar bine că numai am gustat-o, 
deoarece în drumul de întoarcere spre casa mea din Amărăşti 
(în comuna Creţeni) am fost oprit de poliţie şi am fost pus să 
suflu în detectorul de alcool…

În încheierea prea scurtei mele relatări despre acest 
eveniment cultural de mare anvergură de la Măciuca, trebuie să 
subliniez un fapt care mi-a tăiat răsuflarea (şi nu numai mie…). 
Ce idee genială! Parcă domină colina, o superbă statuie 
ecvestră a Reginei Maria a României! Este opera artistului din 
Franţa (activează la muzeul Luvru), născut la Măciuca, Viorel 
ENACHE, în colaborare cu un sculptor italian, David ANZO, 
care lucrează la Atelierele Enache de la Paris. Vedeți poza 
impunătoarei statui (unică în lume) a eroinei noastre naționale 
și vă bucurați! Mai multe informații şi poze de la eveniment se 
pot găsi pe FB (https://www.facebook.com/tabaramaciuca).

Felicitări şi sănătate organizatorilor, să poată continua 
această minunată tabără de creație, mulți ani care vor urma! 
Keep up the good job!, s-ar spune în lumea anglofonă. Micuța 
localitate dintre dealuri numită MĂCIUCA, este deja „pe harta 
Planetei”!

Septembrie, 2021

Cvintetul PRIMAVERA

Regretatul Doru Dinu GLĂVAN și 
comisarul șef prof. Dr. Viorel Miulescu
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Coca POPESCU

O zi frumoasă de toamnă, parcă cea mai frumoasă având în 
vedere bucuria care se poate citi pe chipurile artiştilor prezenţi la 
Tabăra de sculptură 2021 de la Chitila. Alături de ei şi eu trăiesc o 
imensă bucurie nu în fiecare zi pot vedea îndeaproape modul de 
creaţie si forma finală a unor opere de arta ce vor dăinui peste 
timp. Dea lungul celor 30 de zile cât a durat tabăra m-am bucurat 
ca un copil, pur si simplu, m-am detaşat de problemele zilnice 
luându-mi câte– o pauză, rezervându-mi timp exclusiv pentru 
mine privind chiar şi printre gardul ce împrejmuia locul taberei 
furişându-mă cu aparatul de fotografiat aşa încât să imortalizez 
etape importante de creaţie a unor mari artişti.

Astăzi am socializat cu artiştii într-un mod natural, pe cât de 
faimoşi sunt pe atât de modeşti şi prietenoşi, într-o clipă mi-am 
imaginat toate câte am citit despre ei, am fost martoră la ridicarea 
sculpturilor pe soclu şi am trăit cu emoţie fiecare balans al braţului 
de macara temându-mă adesea ca nu cumva acea chingă care 
susţinea lucrarea să nu alunece şi să rănească pe cineva sau să 
scape sculptura deteriorând-o.

Foarte mulţi dintre noi trec zilnic pe lângă statui aşa cum sunt numite uzual fără să gândim în profunzime cum 
au fost create începând de la blocul de marmură brut pană la forma finită. Adesea am văzut prin parcuri 
sculpturi pictate cu grafite şi m-am întrebat cât ştiu acei adolescenţi despre munca depusă şi cât preţuiesc 
valorile naţionale? Aceşti cioplitori cu mâini de aur şi suflete de zei dau viaţă şi grai operelor lor iar noi cei mulţi şi 
necunoscători ar trebui să zăbovim mai mult timp în faţa operelor de artă, contemplându-le. Sunt minunile care 
vor dăinui în timp sub soarele arzător sau în gerul năprasnic, sunt parte din sufletele artiştilor istoviţi de gânduri 
sau de durerile cumplite de coloană pentru că nimic nu este uşor în această profesie de sculptor, harul divin, 
dragostea faţă de artă şi foarte multă muncă creează un tot lăsând generaţiilor viitoare opere de o inestimabilă 
valoare.

Am îndrăznit să tulbur starea în care se aflau artiştii încercând să iau pulsul emoţiilor la sfârşitul Taberei de 
Sculptură, îndreptându-mă pe rând înspre fiecare aşa încât cu ultimele lor gânduri izvorâte din suflet sa 
marchez acele momente unice.

Cioplitori cu mâini 
de aur Si suflete de zei,



Coca Popescu: Buna ziua dna Carmen Tepşan, 
sunt în faţa unei lucrări impozante după zâmbetul 
pe care îl purtaţi cu atâta eleganţă îmi dau seama 
că sunteţi foarte mulţumită, cum se numeşte?

Carmen Tepşan: Da, sunt foarte mulţumită, am 
lucrat intens pentru că timpul sa jucat puţin cu noi 
dar ultima săptămână a fost frumoasă, lucrarea se 
numeşte PROTECTOR

C. P.: Acum la încheierea Taberei de sculptură aveţi 
câteva cuvinte pentru vizitatori dar şi pentru tinerii 
interesaţi de această profesie frumoasă dar cu 
greutate.

C.T.: Plec cu sentimentul de împlinire din această 
tabără, totul a decurs fără probleme locul a fost plin 
de energie şi aici mă refer la Parcul Dendrologic, 
Valea Mangului, lacul dar şi pădurea, m-am simţit 
foarte bine, sper ca lucrarea să fie amplasată 
conform viziunii mele într-un loc scăldat în lumină 
aşa încât fiecare arc de cerc să fie pus în valoare. 
Vizitatorilor le transmit prin intermediul dvs. un 
gând bun, să mângâie lucrarea cu privirea şi să 
aprecieze efortul. Iar tinerilor interesaţi de această 
profesie să ştie de la început că „Tot ce vor face să 
facă cu pasiune”.

C. P.: Vă mulţumim că ne-ai onorat cu prezenţa şi vă 
mai aşteptăm la Chitila.

C.T.: Cu mare drag, si eu vă mulţumesc pentru 
ospitalitate!

•    •    •

Coca Popescu: Buna ziua, în faţa mea am o lucrare 
monumentală de o eleganţă aparte, ne puteţi 
spune ce va inspirat?

Cristian Pentelescu: Este o temă pe care am 
abordat-o şi în atelierul meu de creaţie, am două 
variante mult mai mici de maxim 1 metru, una din 

bronz si una din marmură, reprezintă torsiunea 
celor două elemente formând o cruce.

C.P.: Cum aţi denumit-o?
C.Pt.: Coloană
C.P.: Aveţi o carieră impresionantă. Îmi puteţi spune 

care este lucrarea dvs. de suflet?
C.Pt.: Lucrarea de suflet – am foarte multe lucrări 

mici de atelier cu care am participat la nenumărate 
expoziţii personale dar una se remarcă prin 
grandoare si încărcătură emoţională, este bustul 
Reginei Maria, sculptură amplasată în faţa 
Palatului Ştirbei din Oraşul Buftea.

C.P.: Care este materialul preferat, marmura, bronzul 
sau lemnul?

C.Pt.: Bronzul şi marmura
C.P.: Mă declar îndrăgostită de sculpturile dvs. am 

câteva preferate pe care le-am asociat cu unele 
poeme care îmi aparţin, aici mă refer la Centaur, 
Femeia levitând şi altele ce reprezintă frumuseţea 
feminină, sunteţi o fire romantică?

C.Pt.: Poate, toţi artiştii sunt romantici altfel nu am 
avea creativitate.

C.P.: Privind lucrarea de faţă şi privindu-vă pe dvs.şi 
tot ce aţi realizat mi se pare magic, de unde vine 
această forţă?

C.Pt.: Nu tragem de fiare la sală totul presupune o 
tehnică şi neapărat o sănătate bună pentru a lucra 
în aer liber indiferent de condiţiile atmosferice, totul 
vine natural, firesc, nu este forţă brută, într-adevăr 
poate contribui şi anii de experienţă acumulaţi.

C.P.: Vă mulţumesc pentru timpul acordat, vă mai 
aşteptăm la Chitila.

C.Pt.: Ori de câte ori voi fi invitat voi reveni cu plăcere.
•    •    •

Coca Popescu: Bună ziua, am câteva întrebări 
acum la terminarea lucrărilor, de unde această 
inspiraţie?

Panaite Chifu: Din destin, din destinul meu şi al 
tuturora, totodată este o idee filosofică. Toţi ştim că 
venim singuri şi plecăm singuri după această lume 
dar între aceste doua momente avem o multitudine 
de trăiri care oricum ne fac să înţelegem că nu ne 
aflăm pe Terra deloc într-un fel de Paradis, ci din 
contră este o lume care ne îmbracă cumva 
existenţa cu trăiri negative dar şi cu trăiri pozitive, 

PROTECTOR
lucrarea

Carmen TepSan,

coloana
lucrarea

cristian
pentelescu

singur
printre nori

lucrarea

panaite chifu
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toate sunt suportate strict în cadrul propriei 
persoane, de aceea i-am pus titlul „Singur între 
nori”. Norii fiind simbolul pentru ceea ce este 
implacabil existenţial.

C.P.: Materialul folosit pentru exprimarea ideilor dvs. 
are un criteriu de selecţie?

P.Ch.: Are, piatra face parte din litosferă, mereu am 
spus acest lucru nu poate fi ceva mai grozav decât 
asta. Este scoarţa care ne ţine pe toţi cu toată 
civilizaţia. Sigur în ea eu văd milioane de ani de 
puritate, pietrele astea sunt sterile vin în mâna 
noastră practic onorându-ne, dându-ne şansa să 
ne exprimăm prin ideile noastre. Normal că mai 
sunt metale şi alte materiale legate de pământ dar 
pentru mine piatra este numărul unu.

C.P.: Sunteţi adeptul culorilor în ceea ce priveşte 
lucrările dvs.?

P.Ch.: Dacă e vorba de piatră în nici un caz nu are 
nevoie de aşa ceva, deşi în arta antică chiar şi mai 
recent se practică pigmentarea pietrei, eu nu 
găsesc necesar lucrul acesta tocmai aş afecta 
calitatea materialului care este extras din litosfera 
noastră. Dar când folosesc lemn nu vreau să fiu un 
simplu tâmplar şi atunci îmi folosesc capacitatea 
mea de cunoaştere de a umbla cu cromatica. Nu 
las lemnul în voia lui sunt producţii serioase de 
mobilier sau altele unde lemnul este lăsat aşa cum 
este, natural sau eventual lăcuit sau uşor 
pigmentat, dar eu nu suport să-l las aşa şi îl colorez 
în funcţie de ideea mea. De regulă mă leg de 
Univers, folosind culori uşoare, volatile aşa încât să 
amintească zborul.

C.P.: Aveţi o tehnică specială de îmbinare şi creaţie, 
când lucraţi simţiţi o energie divină care vă 
îndrumă?

P.Ch.: În mod categoric şi nu sunt primul care spune 
asta, Şi Moşul nostru Brâncuşi spunea că este o 
unealtă în mâna Domnului. Toţi simţim asta pentru 
că actul de creaţie este sau bănuiesc, o formă de 
exprimare a divinităţii, în acest plan de gândire, de 
concepţie, de creaţie. Dumnezeu de transmite 
nişte idei şi ele nu sunt întâmplătoare sigur că au un 
rol pentru ceilalţi care nu sunt practicieni ai 
sculpturii dar noi sculptorii aducem publicul în faţa 
unor stări de meditaţie atunci când sunt dispuşi 
pentru aşa ceva, pentru că din păcate trebuie 
recunoscut, nu toată lumea are această aplecare. 
În cazul meu, dacă fiecare se vede în acea formă 
care se vrea perfectă, sigur nu perfectă că aşa ceva 
nu există de sub mâna omului şi sigur pătrunzând 
sau trecând prin tot felul de lucruri care nu sunt 
implacabile.

C.P.: Sunteţi supranumit Brâncuşi al secolului 21, 
cum explicaţi asemănarea?

P.Ch.: Asta o spuneţi dvs. eu nu am auzit încă, ştiu că 
unii m-au numit Jules Verne, datorită lucrărilor mele 
pe glob, le mulţumesc dar îi rog să nu exagereze. 
Sigur şi Brâncuşi a fost un confrate mai bătrân la fel 
ca şi noi, mă refer la nivelul artistic, omul perfect, 
artistul perfect după părerea mea nu exista, 
perfecţiunea se găseşte în lumea angelică, legat de 
mine nici nu mă gândesc la calificative, nu mă 
interesează unde mă aflu ci doar mă exprim, asta e 
tot ce vreau să spun.

C.P.: Vă mulţumesc pentru gândurile dvs. şi vă mai 
aşteptăm la Chitila!

•    •    •

Coca Popescu: Bună ziua, vă rog să-mi spuneţi 
câteva cuvinte despre dvs.

Corneliu Tache: Ce aş putea să vă spun de care nu 
sa mai scris, mai bine revin cu câteva aspecte 
generale dea lungul timpului am participat la 27-28 
de simpozioane în tară dar şi câteva în străinătate 
cu lucrări în lemn, piatră dar şi în marmură. Am 
lucrări de dimensiuni mari medii şi mici, cea 
prezentă pe care am denumit-o Cascada Lucia, 
este o lucrare medie, vă invit la atelierul meu 
personal sa-mi vedeţi lucrările, acolo îmi petrec 
majoritatea timpului fiind pensionar, am fost 
profesor la Liceul de Arte Nicolae Tonitza până anul 
trecut. Am avut generaţii de elevi talentaţi, unii 
dintre ei au ajuns în străinătate dar păstrăm 
legătura, când revin în ţară mă vizitează şi acest 
gest al lor îmi umple sufletul cu bucurie, copii 
talentaţi din mâinile cărora ies adevărate opere de 
artă, sunt mândru de ei.

C.P.: Sunteţi unul din numele rezonante ale sculpturii 
româneşti, ne puteţi spune care este cea mai 
importanta lucrare pentru dvs. cea care vă 
reprezintă sau care vă este cea mai dragă?

C.Tc.: Destul de greu, noi ţinem la fiecare lucrare în 
parte, fiecare are câte ceva din trăirile noastre din 
creaţia noastră, îmi amintesc cu plăcere chiar dacă 
au trecut mulţi ani de atunci de o lucrare făcută la 
Arcuş, o lucrare în lemn, apoi la tabăra de la 
Măgura, două lucrări de dimensiuni mari în lemn 
lucrate doar cu şpiţ şi ţiu, cu un efort susţinut ca şi 
acuma doar că aici m-am ajutat şi de unelte 
electrice.

cascada lucia
lucrarea

corneliu
tache
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C.P.: Care este materialul dvs. preferat, lemnul, 
bronzul sau marmura?

C.Tc.: Am lucrări în marmură, bronz şi lemn, bronzul 
are alte calităţi şi asta se vede la modelaj, 
sensibilitatea mâinii apare imediat, transmite 
căldură pare plin de viaţă, îmi plac toate şi consider 
că m-am descurcat onorabil în orice situaţie.

C.P.: Aţi realizat o lucrare impozantă numind-o 
Cascade Lucia după numele nepoatei dvs. aşa 
cum mi-aţi mărturisit, în timpul lucrului mental va 
ajutat cumva?

C.Tc.: Categoric! Dar vă mărturisesc că am doua 
nepoţele, cea mare are 9 ani si i-am dedicat o 
lucrare asemănătoare numind-o Cascada 
Anastasia iar aceasta îi va purta numele nepoate 
mele Lucia, care a împlinit doi ani.

C.P.: Dea lungul carierei dvs. aţi dat dovadă de 
creativitate, dăruire şi multă forţă ceea ce va făcut 
faimos, ce sfat le transmiteţi tinerilor artişti care vor 
îmbrăţişa aceiaşi pasiune ca dvs.?

C.Tc.: Acesta este o meserie serioasă cu tentă 
artistică, abordând poate cele mai grele tehnici faţă 
de celelalte secţii pe care le ştim cu toţii, pentru că e 
nevoie de muncă fizică şi susţinere a unui material 
care nu este întotdeauna foarte prietenos.

Pentru cei care vin, să o facă din şi cu suflet, să dea 
Dumnezeu să avem în continuare tineri talentaţi!

C.P.: Vă mulţumesc!
•    •    •

Coca Popescu: Bună ziua, acum la terminarea 
Simpozionului vă rog să-mi răspundeţi la câteva 
întrebări, un scurt interviu pentru marcarea 
evenimentului, câteva cuvinte aurite din partea 
unui nume strălucitor, Adrian Curcan, ce va făcut să 
alegeţi sculptura?

Adrian Curcan: Probabil că intuiţia şi dorinţa de a 
realiza volum în spaţiu, aceasta dorinţă a înflorit în 
ultimul an de liceu.

C. P.: Care a fost prima dvs. lucrare?
A.C.: Prima lucrare nu o voi uita niciodată, toate îmi 

sunt dragi pentru că orice lucrare este copilul meu. 
Prima a fost o lucrare numită Strigătul, am realizat-
o în ultimul an de liceu, am lucrat cu multă pasiune 
iar profesorul meu de atunci mi-a spus „Tu ai să faci 
sculptură, băiete” şi aşa sa întâmplat.

C. P.: Ştiu că şi dvs. aţi fost profesor la Liceul de Arte 
Nicolae Tonitza, dintre elevii dvs. aveţi un nume 
care va făcut mândru?

A.C.: Am avut foarte mulţi elevi buni, chiar sclipitori 
au intrat la facultate şi cu siguranţă şi-au urmat 
vocaţia, Simpozioanele la care am participat, 
atelierul meu dar şi munca la catedră nu mi-a 
permis să le urmăresc îndeaproape ascensiunea 
tuturor.

C. P.: Lucrarea de faţă invocă spiritualitatea, după 
nume pare o revelaţie.

A.C.: Totdeauna divinitatea este deasupra noastră şi 
există acest dar de la Dumnezeu de a reuşi o 
lucrare de a gândi-o iniţial pornind de la un proiect 
dar pe parcurs se poate schimba pentru ca nu se 
poate face de la scara mică, la scară mare, adesea 
apar probleme, apare relaţia cu materialul, dialogul 
cu materialul cu structura şi cristalul marmurei, 
apar contraste plane mari care cer altă rezolvare.

Am denumit-o Poarta Universului, asta spune tot. 
Contrarele Universului în Yang se contopesc şi 
împreună formează un tot unitar iar forma care 
apare ca o silueta umană cuprinde energiile atât 
cele din Univers cât şi materia în cristale 
reprezentate prin acele cuburi deci energie şi 
materie.

C. P.: Aveţi un proiect neîmplinit, mă refer la vreo 
lucrare pe care nu aţi realizat-o încă?

A.C.: Am multe lucrări pe care vreau să le reiau dar 
nu le mai am, le-am dăruit dea lungul vieţii acum le 
găsesc interesante şi mă gândesc intens să le 
reproduc. M-am dăruit să termin această lucrare la 
timp a fost gândită la milimetru şi am reuşit să o 
finalizez fără greşeală am lucrat cu discul precum 
un chirurg sunt foarte mulţumit, îmi place Oraşul 
Chitila şi voi reveni curând să-mi revăd opera. 
Consider că am anticipat următoarea întrebare.

C. P.: Da, mi-aţi citit gândurile, ce pot spune, să ne 
revedem cu sănătate şi bucurie aici la Chitila, vă 
mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru interviu.

05.11.2021

poarta universala
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Nina CASSIAN
27.11.1924 – 15.04.2014

Orgoliu

Nu am timp să dau tuturor o dovadă
a marilor, uimitoarelor mele virtuţi, 
Cine are ochi de văzut, să vadă.
Altminteri, ochii mei rămân necunoscuţi.
Sunt unii care, întâlnindu-mă, au spus:
«Bine-ai venit în viaţa mea, minune!».
Sunt alţii care n-au avut ce spune
şi-am plecat de la ei, mai departe, în sus.
Timpul e iute. Mai am câte un dar
de preţ – şi caut destinatari sub stele.
S-ar putea să-i caut în zadar;
şi-am să mă-ngrop, ca faraonii, 
cu bogăţiile mele.
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România are o tradiție străveche în sculptură, este ceva transmis genetic, astfel 
încât după Constantin Brâncuși continuă să apară noi și valoroși deschizători de 
drumuri. Unul dintre aceștia este Ion Constantinescu, realizatorul monumentului de la 
Mediaș amplasat în piața Corneliu Coposu, martir al temnițelor comuniste, cel care i-a 
stat alături lui Iuliu Maniu și a luptat pe baricadele național-țărănismului și creștin– 
democrației până la ultima sa suflare. Piața centrală a orașului este acum împodobită 
cu o operă de artă modernă încărcată de simboluri care vor reverbera în viitor. A fost 
dăltuit în piatră un mare și plin de suferință capitol al istoriei noastre naționale, ridicat 
grație strădaniei Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR) dar și al 
Asociației Urmașilor Persecutaților Regimului Comunist din România (AUPRCR), 
SZILAGYI ALEXANDRU, fost deținut politic, fiind cel care printr-o perseverență greu 
de egalat a reușit să transforme umbra unui vis într-o realitate strălucitoare în lumina 
ce vine din afară dar care iradiază și dinlăuntrul acestei opere de artă, prin care piatra 
a fost făcută să vorbească. Monumentul este o performanță a sculpturii simboliste, 
care îmbină esteticul cu mesajul care se vrea transmis. El se înfățișează ca o mare 
carte deschisă, este cartea istoriei, în centrul căreia aflăm simbolurile credinței, jertfei 
și speranței. La bază este Cartea legii, peste care se ridică cele trei trâmbițe ale bibliei 
vestitoare din și către ceruri, încadrând apoi trei personaje, un bărbat, o femeie si un 
copil, vlăstare ale perpetuării în veacuri”mai sus vedem gratii de închisoare care de 
fapt sunt cruci mari, iar altele, mai mici, fiecare cu martiriul 
său, risipite pe toată suprafața, totul încadrat într-o ogivă 
simbolizând credința care se înalță și ne înalță. O perforație 
permite luminii divine a cerului să străpungă piatra, venind 
de sus și din spatele monumentului, acesta putând fi privit 
din orice parte ne-am afla, dezvăluindu-și înțelesurile. 
Astfel, la baza monumentului, în spate, vedem lanțurile cu 
care erau legate gleznele sângerânde ale deținuților politici, 
care târau după ei ghiuleaua, bila de fier care le îngreuna 
mersul sporindu-le suferința și încercând să le anuleze 
speranța unei eliberări pe care mulți dintre ei au dobândit-o 
doar odată cu trecerea din lumea aceasta.

Monumentul este un loc al reculegerii cutremurătoare, 
unde lacrima cinstește memoria prea multor oameni jertfiți 
în numele barbariei comuniste adusă din estul dominat de 
Lenin și Stalin.

MONUMENTUL
DE LA MEDIAª

Corneliu ZEANÃ
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Nu mă recunosc

Azi dimineaţă, 
Privesc în oglindă, 

Mă voi bărbieri, 
Dar pe cine-l văd, 
E un necunoscut, 

Întreb acum mirat, 
Tu cine eşti?

Cum şi când ai întrat?
Eu nu te cunosc, 

De ce ai venit?
Eu nu te am chemat.

Când mai eram fecior, 
Atunci aveam, 

Păr des şi nealbit.
Pe faţă fără rid, 

Nu păream slăbit, 
Arătam splendid, 

După deceni, 
O mare schimbare, 

M-a tăvălugit timpul, 
Mi-a îmbătrânit chipul, 

Deci acel bătrân, 
Colo-n oglindă, 

Cu mine se confundă, 
Aşa cu părul cărunt, 

Deci tot eu sunt.

După ani scurşi, 
Tăvălugul se strică, 
De reparat nimeni.

Oricum nu va reuşi, 

Tăvălugul e oprit, 
Eu nu mai îmbătrânesc, 

Stau pe loc liniştit, 
Aud că mi a sunat, 

Să plec la infinit, 
Când pentru mine, 

Aici în această lume, 
Totul s-a terminat.

Nu mă ocup de pescuit, 
De altceva sunt cucerit, 
Nişte cuvinte să găsesc, 
În suflet linişte trezesc.

Scrise cu multă migală, 
Cu mare forţă morală, 
Să aibă cu prisosinţă, 
Şi o frumoasă dorinţă.

Sunt un pescar, nu de peşti, 
Ci de cuvinte oneşti, 
Ce sună şi cu tandreţe, 
Pline de delicateţe.

Poemele din a mea scriitură, 
Vreau să fie al tuturora, 
Cu paradoxuri sau suprareale, 
Să fie considerate fenomenale.

După trecerea toamnei vieţii, 
Când veţi afla al meu deces, 
Să nu aveţi un dezinteres, 
Atunci să luaţi aminte, 
Am fost un pescar, 
Doar de cuvinte.

Pescar de cuvinte

Pentru peşti nu sunt călâu, 
Nu stau pe malul unui râu, 
Nu vâslesc într-un caiac, 
Acum când traversez un lac.

Andrei Mihai POGANY
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Oare ne renaştem?

Ziua fuge de noapte, 
În amurg o prinde.

Pot medita, 
Cele scrise, 

Pot chiar să afirm, 
Că şi noaptea fuge, 

De ziua ce vine, 
Iar după o noapte, 

Ziua iar renaşte.

Aceste schimbări, 
Prin dese ciclări, 
Umbra şi lumina, 

Mereu ne urmăresc.
În viaţa par firesc.

După ce părăsim.
Traiul pe pământ, 

Ar trebui ciclic, 
Să ne întoarcem, 

Din întunericul, 
Petrecut în mormânt, 

Şi pun întrebarea, 
Vom renaşte oare, 

După decedare?

Pelerinaj

În tinereţe mă deplasam zilnic, 
De multe ori şi cu un mijloc de transport, 
La un izvor cel ce se numea şcoală, 
Unde pelerini şedeau în bancă, 
Ne străduiam împreună cu dascălii, 
În viitor să fim utili pentru ţară.

După şcoală pelerinajul continuă, 
La o intreprindere, la o muncă, 
Unde pot crea valori materiale, 
Sau de multe ori şi cele spirituale.

În lungul pelerinaj al vieţii pământeşti, 
Însoţit de un şireag de lacrimi, 
Târziu seara iar mă culc spre a dormi, 
Când noapte pătrunde în mine un vis, 
Caut un drum de a ajunge la Paradis, 
La sfârşitul vieţii, 
Sper că poate în fine îl voi găsi.

EDUARD NICULESCU · VIAÞA
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Gheorghe Andrei NEAGU

– La Falcău şi Brodina drăguţule.
– Păi unde vine asta?
– Ocolul silvic Frasin, judeţul Suceava, 
N-am mai întrebat nimic. Mi-era teamă ca se va răzgândi. Am ieşit pe hol, mi-am aprins o ţigară vrând să-mi 

liniştesc emoţiile.
„Voi merge la pădure, mă voi răcori la umbra unor brazi falnici, voi mânca lapte la putinei, voi doimi pe 

săturate, mă voi…”
– Ce faci Dane? îmi întrerupse gândurile unul din colegii de ţigară, în trecere pe la colţul albăstrit de fum.
– Plec în delegaţie la Suceava amice, am mărturisit fără nici o reţinere, de parcă-aş fi vrut să-mi împărtăşesc 

bucuria.
– Si nevastă-ta? O iei şi pe ea? zise el de parcă ar fi urmărit anume să-mi strice bucuria.
– Nu, De data asta n-o iau, am spus eu cu hotărâre, ştiind de fapt că dacă ar fi fost liberă, n-aş fi scăpat de ea.
– Şi cât stai?
– Două, trei zile, până culeg datele pluviometrice şi controlez perimetrul experimental.
De câțiva ani, şeful îşi dăduse doctoratul cu o temă pe cât de ciudată pe atât de inconsistentă: „Retenţia apei 

în sol”. Şi pe retenţia asta a lui urma sa iasă la pensie. O mai făcuse şi altul înaintea lui, dar n-apucase să-şi ia 
doctoratul. N-a avut recomandare de la partid.

Mi-am părăsit colegul în acea stare sufletească pe care tinereţea ţi-o dă adeseori, mai ales când simţi că 
aspiraţiile tind să ţi se împlinească. La contabilitate mi s-a dat delegaţia gata completată, de parcă s-ar fi ştiut 
dinainte că urma să plec. Şi chiar se ştia.

– Ai acceptat să pleci? mă iscodi contabila clipind mirată din ochii bulbucaţi şi iritaţi de pomezile cu care își 
trata chipul, încercând să-i coloreze-n fel şi chip.

– De ce nu, i-am răspuns nonşalant, întorcându-i spatele ostentativ. Un hohot de râs străbătu prin uşa pe care 
abia o închisesem, umplându-mi sufletul de o bănuială inexplicabilă. „Ce găsiseră de râs?”

Am ajuns în birou, m-am prezentat la don' Costică pentru viză şi bani de deplasare. Rotofei şi spânatec, 
tovarăşul doctor inginer Costică Birjaru, sau Don' Costică, mă privi pe sub ramele ochelarilor, vrând să-mi 
iscodească sufletul până-n adâncuri:

– Ştii ce ai de făcut?
– Bănuiesc. Pluviografele, fişele, controlul lotului, proba martor şi celelalte, eventual limnigrafele.
– Exact. În plus o vei ajuta pe domnişoara doctor Linguraru să-şi culeagă datele la tema dumneaei. Să cad 

jos nu alta. Domnişoara Frusinica Linguraru, doctoriţă în ştiinţele pădurii, avea vreo şaizeci de ani de 
domnişorie. Şi ca orice venerabilă domnişoară nu-şi găsise niciodată un colaborator statornic. Şi nu pentru că 
nu ar fi vrut, Doamne fereşte. Nu. Domnişoara Frusinica, avea un gheb de toată frumuseţea, ce-o făcuse să se 
consacre definitiv lumii eprubetelor şi a pădurii crescute-n eprubete, fără a se mai gândi şi la cele lumeşti. Noi, 
bărbaţii, căutam pe cât posibil s-o evităm. Ne stingherea nu atât diformitatea fizică, cât răutatea ce i se citea pe 
chipul ridat, îmbătrânit înainte de vreme, de pe care-şi depărtase orice surâs, orice lumină omenească. O 
minte ascuţită ca un brici şi un limbaj violent, necruţător, un fel de a spune lucrurilor pe nume, o făcuseră de-a 
dreptul respingătoare. Iată deci de ce mă alesese șeful să plec tocmai în miezul verii, la munte. Şi eu care 
crezusem…

Înciudat, am luat formularele contrasemnate şi am plecat târând cu mine furia neputinţei. Bănuiam că în urma 
mea, Don' Costică, rânjea satisfăcut. Dar deh, şefu-i şef şi-n pielea goală.

– Dane, pleci în delegaţie, îmi zise şeful de laborator Costică Birjaru. N-am zis nimic. Mă bucuram în sinea 
mea că am găsit prilejul nimerit de a scăpa de torpoarea lui cuptor, pe undeva, prin nişte locuri pe care mi le 
hărăzise şeful.

– Unde? am murmurat eu, mimând oarecum nefericirea unui om, căruia numai de plecare pe teren nu-i 
ardea.

Vagonul de rmit
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A doua zi, ne-am întâlnit la gară. Domnişoara Frusinica, mioapă pe deasupra, nu m-a zărit decât atunci când 
am ajuns în faţa ei şi-am salutat-o.

Mi-a răspuns rece. Buzele-i decolorate de vârstă şi de dracu ştie ce, desenau o gură ca o linie de cretă 
vineţie, ce se desfăcea din când în când să sfâşie prin deschizătura ingrată cuvintele ce se rosteau.

Avea un geamantan enorm şi o valijoară minusculă.
Bănuiam că geamantanul era pentru mine. M-am aplecat să-l ridic.
– Nu-i nevoie, se repeziră spre mine cuvintele, țintuindu-mă. M-am oprit descumpănit. Nu puteam abdica de 

la principiile cavalerismului meu cu una cu două. Am întins deci mâna să-l apuc.
– Ţi-am zis că nu-i nevoie, zise ea indispusă că n-o crezusem.
„O fi, n-o fi, totuşi eu sunt bărbatul, „ mi-am zis apucând cu hotărâre mânerul geamantanului. Eram decis să 

mă comport aidoma oricărui altul, în situaţii normale. Cu riscul să-i produc un şoc nu aveam de gând să 
abandonez. Ciudat. Ea se resemnă fără nici un cuvânt, luând-o înaintea mea spre vagonul de dormit. M-am 
mirat.

„La ce i-o fi trebuind vagon de dormit în plină zi? Te pomeneşti c-o fi având vreun gând” îmi zisei eu, hotărât să 
aflu ce avea să urmeze.

Conductorul îi luă biletele. Şi-al meu se găsea la ea. De fapt, şeful mă prevenise că nu trebuia să mă îngrijesc 
nici de bilet nici de altceva. Singura mea grijă era să fiu punctual la întâlnire şi mai ales să fiu ascultător. Acum, 
această insistenţă a şefului meu „de a fi ascultător” era mai mult decât suspectă. Dar n-aveam de ales. M-am 
dus cu greutate în urma ei. Valizoiul era greu, iar sacoşa mea de voiaj atârnată de umăr, îmi stânjenea mişcările 
mai mult decât m-aş fi aşteptat.

– Ai loc alături de cuşeta mea, îmi spuse domnişoara întinzându-mi totodată biletul.
– Mulţumesc. Oricum ziua n-am să pot dormi.
Domnişoara nu-mi răspunse. Trase geamantanul de pe hol în compartiment cu o uşurinţă pe care nu i-o 

bănuiam, după care îmi închise uşa în nas. Întrezărisem în penumbră, cuşeta mea cu două paturi. Mi-am 
aruncat pe cel de sus geanta de voiaj şi am ieşit pe coridor. Simţeam nevoia să fumez. Am aprins o ţigară şi am 
tras cu sete din ea. Gândurile îmi zburau aiurea.

Şi totuşi nu atât de aiurea pe cât ar fi părut. Vagonul pustiu, cuşetele alăturate, creau un aer misterios acestei 
delegaţii. Încetul cu încetul, m-am liniştit. Era firesc să fie vagonul gol. Cine-şi permitea să doarmă ziua, când 
era mai plăcut era să priveşti pe fereastră.

La Ploieşti, trenul se opri imediat după ce plecă din gară. „Veşnicele neconcordanţe ceferiste”, mi-am zis, 
ațintindu-mi privirile îndelung prin geamul pe care abia apucasem să mă despart de la spectacolul peronului 
ploieștean. A pornit la fel de neașteptat cum oprise. Am intrat în cuşetă. M-am întins pe unul din paturi, căutând 
să-mi alung gândurile neplăcute. Degeaba. Nu-mi puteam găsi locul. Soţiei nici nu-i spusesem cu cine plecam. 
Ce putea ea înţelege toate astea? Cum să-i explic eu cine-i domnişoara Frusinica? Şi mai ales cum să 
înţeleagă faptul că ea mi-a luat bilete şi încă la vagonul de dormit. Am adormit. M-am trezit aproape de Roman, 
într-un hurducăit neplăcut de fiare. Am ieşit precipitat pe coridor. Domnişoara doctor inginer nu. Am zâmbit în 
sinea mea şi am dat să intru din nou în cuşetă.

Am apăsat pe clanţă degeaba. Uşa nu se deschidea. „Probabil că am greşit cuşeta” mi-am zis, deşi în sinea 
mea nu credeam aşa ceva. Apoi, uşa s-a deschis uşor. În cuşeta cu perdeluţele coborâte nu puteam zări mare 
lucru.

Am păşit prudent, pipăind cu vârful picioarelor mocheta ceferistă. „Noroc că am dormit îmbrăcat” mi-am zis 
îndreptându-mă spre geamul acoperit de perdeaua groasă a vagonului. Când să pun mâna pe ea, o voce de 
femeie m-a oprit.

– Ce faci domnule?
M-am oprit contrariat. Într-adevăr, ce făceam? Dacă eram în cuşeta mea, n-aş fi fost nevoit să orbecăi. Am 

realizat că eram totuşi la mine.
– Vă rog să mă scuzaţi, am îndrăznit să rostesc în vreme ce mă retrăgeam de-a-ndăratelea, 
– Dar te rog să rămâi, se auzi din nou vocea, însoţită de un foşnet mătăsos de aşternuturi. Foşnetul prevestea 

mişcare, iar mişcarea aduse lumina unei veioze aşezate la căpătâiul patului. În lumina difuză, o tânără cu părul 
despletit, îmbrăcată într-un veștmânt străveziu, mă privea aşteptând o explicaţie.

– Ştiţi eu… am crezut că mă aflu în faţa cuşetei mele, am început să îngăim.
– Şi nu-i aşa?
– Sincer să fiu, nu mai știu. Sau cel puţin dumneavoastră nu eraţi aici când m-am urcat.
Ea surâse uşor, luminată de veioza ce-i estompa trăsăturile.
– De ce zâmbiţi? nu m-am putut abţine să n-o întreb. Nu-mi răspunse. Întinse doar braţul pe deasupra 

cearceafului, lăsându-l să scârțiie foşnitor, descoperindu-şi trupul până în dreptul sânilor. Chipul uşor 
îmbujorat, dădea şi mai mult farmec tinereţii ce mi se dezvălui în faţa ochilor. Jenat, mi-am ridicat privirile în 
tavan. Trenul pornise. Sus, în patul nedesfăcut, stătea sacoşa mea de voiaj. Nu mai ştiam ce să cred. Eram sau 
nu eram la mine? Şi dacă eram, ce căuta, sau mai bine-zis, de unde apăruse ea în cuşeta mea? Dar dacă nu 
eram la mine, cine-i adusese geanta de voiaj?
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– Nu erați înăuntru, când am intrat în cuşetă. M-am urcat la Roman, zise ea amuzată probabil de chipul meu 

uluit.
N-am zis nimic, dar nici nu mai puteam să rămân acolo. Trebuie să plec. Cu mâna pe clanţă, am fost din nou 

întrerupt:
– Dar vă rog să rămâneţi. Este vina mea că am intrat. Şi de fapt nici nu este vina mea şi nici… a nimănui. Aşa 

mi-au dat biletul, zise ea schiţând gestul de a se ridica din pat.
M-am îngrozit. Dacă s-ar fi ridicat aş fi zărit totul. Şi aşa i se vedeau sânii dezgoloți impudic.
– Nu, nu, am reuşit să îngăim depărtându-mă, lipindu-mă de uşă, în timp ce mâinile căutau cu febrilitate 

clanţa. Răcoarea metalului mă mai linişti.
Ea mă ghici şi mă cruţă. Se acoperi din nou, renunţând la pornirea iniţială. Îmi venea să-i mulţumesc dar aş fi 

jignit-o. N-am zis nimic. Am strâns şi mai tare metalul rece cu degetele-mi amorţite de încordare.
– Totuşi ies să fumez, am zis trăgând de uşă. Ea n-o mai avut răgazul unei replici. Am ieşit grăbit. De ţigară-mi 

ardea mie. Nu. Şi culmea, pe coridor, cu ţigara fumegând în colţul gurii era domnişoara Frusinica. „Domnişoara 
fumează?” m-am trezit întrebându-mă.

– Vrei o ţigară? mă întrebă domnişoara doctor întinzându-mi pachetul abia desfăcut de KENT. Am luat şi mi-
am înclinat capul în tăcere în semn de mulţumire. Am aprins de la flacăra brichetei întinse cu mişcări precise.

– Ce-i Dane, dai bir cu fugiţii? mă întrebă în vreme ce stăteam aplecat deasupra brichetei. Mărturisesc c-am 
rămas uluit. Ştia scorpia. O văzuse intrând când mă holbasem atent pe fereastră la oprirea trenului. Ştia şi se 
amuza. Sau se amuzase şi până acum, şi-şi continua distracţia savurându-mi reacţiile. Am tăcut. Nu vroiam 
să-i dau satisfacţii. Tremurul mâinilor mă dădea de gol.

– Tremuri, ai! nu mă lăsă ea.
– Ştiaţi? am făcut-o eu pe miratul vrând să capăt confirmări la bănuieli. Ce vreţi să spuneţi?
– Spun ce spune toată lumea. Voi credeţi că nu ştiu.
– Nu ştiu despre ce anume vorbiţi, am tăgăduit eu cu încăpăţânare.
– Bine. S-o lăsăm baltă. Poate că eşti singurul bărbat care nu m-a vorbit încă de rău în institut. Ştiai că fumez?
– Nu, şi nici nu m-a interesat vreodată.
– Ştiu că nu te-a interesat. Eşti un bărbat ciudat. Nu bârfeşti şi probabil că ai o altă preocupare de nu bârfești. 

Dar ce faci, de ce trăieşti, domnule Ungureanu?
– In orice caz, nu pentru a mă interesa de alţii. Mă interesez doar în măsura în care-i interesez.
– Iar colega? zise ea. Ea nu te interesează? Pentru că presupun că o interesezi. Eşti genul ei, nu se lăsă 

domnişoara doctor plină de mister.
– Staţi, eu sunt căsătorit, am îngăimat eu a scuză.
– E bine că te agăţi de lucrul acesta ca de o plută de salvare. Te credeam mai tare. Ce-ai fi făcut dacă aş fi luat 

bilete în aceeaşi cuşetă?
– Nimic, am răspuns eu convins că într-adevăr aşa aş fi făcut.
– Atunci consideră că eşti cu mine tinere, îmi zise domnişoara doctor strivindu-şi ţigara de scrumiera sferică 

burduhănoasă, plină de mucurile unor altor călători.
Am lăsat-o să intre în cuşetă fără a mai rosti nici un cuvânt. „În fond are dreptate. De ce trebuie să mă tem? E 

un călător ca şi mine”, m-am îmbărbătat eu. Am intrat și eu. De data asta lumina cădea din belşug din plafoniera 
aprinsă. Femeia sorbea cafea din paharul termosului cu înghiţituri mici. Mirosea a cafea în toată cuşeta. Ţinută 
între degete prelungi, o ţigară fumega alene spre tavanul îngălbenit.

– Nu aţi vrut să-mi ţineţi companie, mă întâmpină zâmbind femeia de cum intrasem.
– Am crezut că nu fumaţi, m-am scuzat cu stângăcie.
– Luaţi de aici, dacă doriţi, îmi întinse pachetul de Kent abia desfăcut. Ciudat, iar Kent. Și iar abia început. 

Spaţiul golit lăsa să se vadă că lipseau trei ţigări.
Acum o luam pe-a patra. Mi-am aprins-o cu propria-mi brichetă. Mă liniştisem. Mâinile nu-mi mai tremurau.
Nu i se mai zăreau sânii. Cearceaful fusese ridicat până la subţiori, lăsând pradă privirilor mele doar umărul 

delicat şi gâtul ce se mişca cu graţia unei lebede. Aceeaşi mână ce-mi stârnise admiraţia îmi întinse paharul.
– Doriţi?
M-a surprins.
– Oh, vă rog să mă scuzaţi, îmi spuse ea scoţându-şi picioarele de sub lenjerie, coborându-le pe mocheta 

vagonului. Am un alt pahar, spuse aplecându-și torsul deasupra termosului, făcând să-i desluşesc pe lângă 
alte forme năucitoare și capacul ce putea fi folosit ca pahar. Trupul i se arcuise armonios. Tălpile desculţe 
fremătau, căutându-și locul prin puful scurt şi aspru al mochetei. Cearceaful îi rămăsese strâns doar de la sâni 
la coapse. Iar coapsele păreau că abia de-l mai pot suportau. Am primit cel de-al doilea pahar, mulţumindu-i în 
tăcere. Fumul ţigării îmi făcea bine.

– Nimeni nu ştie că eu fumez. De dumneata n-am de ce mă teme. Ne cunoaştem ocazional şi ne despărţim, 
turui ea cu dezinvoltură. Eu nu ziceam nimic. Nici nu ştiam ce puteam spune.

– Dacă m-ar vedea colegii de birou, s-ar cruci. Vă închipuiţi ce mutre ar face când ar vedea-o pe domnişoara 
Frusinica fumând.



– O sărutare, a rostit ceva din mine.
Gura ei coborî asupra fiinţei mele cu suavitatea vântului de seară. Mâna mea a atins fără voie coapsele ei. 

Ochii mi s-au oprit asupra pulpelor dezgolite, cutremurate. Buzele îi tremurau. Ochii i se închiseseră când îmi 
atinsese fruntea. Mi-am dus și cealaltă mână spre trupul ei. Părul îmi coborâse pe gâtul cuprins de fierbințeală. 
Mâna mi se opri la jumătate de drum, întâlnind mâna ei. Degetele i se ghemuiră în palma mea. I-am simţit trupul 
cu intensitate. Mi se părea că ea sunt eu. Şi m-am bucurat…

Când m-am dezmeticit am pipăit în întunericul cuşetei, și mi-am dat seama că adormisem în patul de jos, a 
cărui lenjerie n-o desfăcusem niciodată, dar care acum era desfăcută.

Probabil că se înserase, de nu mai pătrundea lumina prin pânza groasă a transperantului de la geamul 
deschis pe care aerul o făcea să vibreze continuu. Mi-am întins mâna şi am aprins veioza. Eram singur. Un 
termos nedesfăcut se găsea jos, alături de etajera nichelată. L-am deschis şi am vrut să-mi umezesc buzele. 
Era gol. Pe etajeră se găsea pachetul de Kent. Mi-am aprins o altă ţigară şi am mai scotocit odată cu privirile în 
cuşeta pustie. Nimic, doar geamantanul uriaş, valijoara mică şi sacoşa mea de voiaj, aşezate cuminte în 
plasele lor. M-am ridicat în picioare. Mă clătinam. Am tras de uşă, lăsând curentul să fluture şi mai tare 
perdeluţa la geam. Pe coridor mă aştepta domnişoara Linguraru, sau cel puţin aşa am crezut.

– Te-ai sculat, tinere?
– Da, domnişoară doctor, am răspuns pândind-o pe sub sprincene.
– Era mai bine să nu mergi dacă ştiai că eşti așa de bolnav. Ştiu că nu-ţi face nici o plăcere să mă însoţeşti şi 

nu eşti dumneata acela care să mă convingă de contrariul, zise ea cu acreală. Am privit-o mirat. Încă nu puteam 
înţelege mare lucru, dar am înţeles că era supărată pe mine. Am intrat brusc în cuşetă şi m-am întors cu 
pachetul de ţigări spunând:

– Doriţi?
– De unde ai mai scos-o şi pe asta? Doar n-am să fac acum la bătrâneţe, ceea ce n-am făcut toată viaţa. 

Păstrează-ţi ţigările.
– Ştiţi, dar nu sunt ale mele.
– Cu atât mai mult. Sau mă rog, dă-le celui căru-i aparţin, zise ea indignată.
Nu mai înţelegeam nimic.
– Şi tânăra? am şoptit cu greutate.
Domnişoara doctor nu m-a auzit şi n-am mai îndrăznit să repet. Am rămas mai departe la geamul coridorului, 

în timp de domnişoara a pătruns în cuşetă.

– Ce aţi spus? am întrebat eu nedumerit.
– Spuneam de mutrele celor care m-ar vedea fumând. Știți, eu lucrez la institut, la Institutul de cercetări 

silvice, zise ea.
–Lăsați astea, am întrerupt-o cu brutalitate. Cum spuneaţi că vă cheamă?
– Ah, da. Am uitat să mă prezint, zise ea cu dezinvoltură lăsându-și paharul pe capătul etajerei. Frusinica 

Linguraru, zise întinzându-mi cu o graţie nefirească mâna cu degete fine, fremătătoare.
Uluit m-am ridicat cu repeziciune, aplecându-mă totodată să i-o sărut. Era împotriva firii mele. Nu obişnuiam 

să sărut, „să ling casmaua, „ cum obişnuiau să spună uneori colegii. De data asta însă… M-am dezmeticit şi am 
rămas buimăcit. Ea râdea. Un şirag de dinţi mărunţi străluceau printre buzele întredeschise. Am râs la rându-mi 
stânjenit de stângăcia şi ridicolul situaţiei mele.

„Cum Frusinica Linguraru? Doar abia ne despărţisem. Şi geamantanul ei uriaş?” Da, era acolo. Abia atunci l-
am zărit. Era la picioarele patului, chiar lângă uşă. Deci era ea. Sau cel puţin erau bagajele ei.

– Şi unde mergeţi? am întrebat eu, rugându-mă în gând să primesc un răspuns care să-mi lumineze sufletul 
nedumerit.

– La Suceava, în delegaţie, veni răspunsul ei clar, precis şi cu atât mai mult, ciudat. Îmi venea să urlu. M-am 
ridicat vrând să ies iarăşi pe coridor.

– Ce, iar plecaţi? mă opri din mişcare întrebarea ei.
– Aer, am nevoie de aer, am bâiguit eu, spunând cu adevărat, adevărul.
Ea se ridică sprintenă. Se repezi la geam, Ridică parasolarul cu repeziciune, apoi coborî geamul. Aerul intră 

în interior cu putere. Cearceaful îi căzu la picioare. Trupul îi apăru în întregime pradă privirilor mele năucite. S-a 
apropiat şi m-a atins cu palma pe frunte.

– Bine, dar dumneata eşti bolnav, conchise ea mângâindu-mi părul aspru. Arzi ca un cuptor, mai zise ea 
încercând să-mi răcorească dogoarea trupului.

– Da. Cred ca sunt bolnav, am consimţit, lăsându-mă să cad uşor de-a lungul patului, din care ea abia se 
ridicase. Mâinile ei se opriră ca o adiere pe faţa şi pe gâtul meu, desfăcându-mi câțiva nasturi de la cămașă. Îi 
simţeam degetele ca în vis, bucurându-mi fiinţa cu fiecare atingere.

– Ce să-ţi dau? Ce să-ţi dau? începu ea să se frământe, fără a se sinchisi de faptul că veșmântul nu-i mai 
ascundea nimic din ceea ce ar fi trebuit să-i ascundă.
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Miron Radu 
PARASCHIVESCU
02.10.1911 – 17.02.1971

Hanny

În seara când s-au întâlnit, 
Ea se-ndrepta cu pas grăbit
Spre locuinţă.

El îi oferă braţul său, 
Dar ea-i răspunse: „Domnul meu, 
N-am trebuinţă!

N-ascult de tinerii frumoşi, 
Bărbaţii toţi sunt mincinoşi, 
Cu-o vorbă dulce

Ei te seduc, te-adorm uşor
Ca mamele copiii lor, 
Când vor să-i culce…”

„Mă cheamă Hanny…

Cu dumneata să merg n-aş vrea, 
Acasă fraţi şi mama mea
M-aştept', sărmanii…”

El o priveşte amoros, 
E luna Mai – şi ce frumos
Noaptea pe lună!

Ascunşi pe-o bancă, ei şi-au dat
Atuncea primul sărutat, 
În voie bună.

El este pictor şi sculptor, 
Un tânăr, doar începător, 
Având curajul.

Mulţi ani de zile la un loc, 
Au dus flămânzi şi fără foc
Concubinajul.

Apoi comenzi vin nencetat
Şi lauri mulţi l-au consacrat, 
E-o bogăţie!

De-atunci, el se văzu peţit
De mulţi bogaţi, care-i promit
Să-i dea soţie

El o priveşte drăgăstos, 
Răspunde ea privind în jos:



Atunci îi spuse: „Draga mea, 
De-acuma bani eu pot avea
Câţi o să-mi placă, 

Dar eu şi să mă-nsor aş vrea, 
Pe când tu stai în calea mea;
Mai bine pleacă!

Vezi plicul ăsta, poţi să-l iei.
În el ai zece mii de lei, 
Te du cu bine!”…

Ea îl priveşte supărat, 
Iar plicul care i l-a dat
Nici nu-l reţine.

Văzând că fostul ei amic
O preţuieşte la un plic
'Napoi l-întinde:

„Ia-ţi înapoi bancnotele
Sunt o fetiţă domnule, 
Ce nu se vinde!…”

Ea dispăru – el se-nsură.
O dată, de la Operă, 
Venind acasă, 

La poarta lui el observa
O damă care-l aştepta, 
Stând ruşinoasă:

„Eu sunt iubita ta din Mai, 
Pe care-adesea o chemai
„Scumpa ta” Hanny.

Din ziua când ne-am despărţit, 
Ah, cât de mult am suferit!
Trecut-au anii…

Şi dacă ţi-am ieşit în drum, 
Să ştii că am un rost acum, 
Nu ca golanii

Pe fiica lor, ce-a studiat
La Notre-Dame, şi-a voiajat
Prin lumea largă.

Menajul lor, aşa plăcut, 
Din vina lui a început
Cam prost să meargă.

Luând o scamă, 

Îi spuse: „Draga mea, nici eu
O ştie bunul Dumnezeu, 
N-am fost ferice.

E drept, am fost şi decorat, 
Am luat chiar şi Premiul de Stat, 
Orice s-ar zice!

Dar până să te văd aici, 
Nu-mi dete fericire, nici
Faima, nici banii!…”

Deşi era sub zero grade, 
El în genunchi deodată-i cade:
„Mă iartă, Hanny!”

Înduioşată, ea i-a pus

Ce numai zestre ştiu vâna
Ori lauri spre-a-i încununa
Şi-atâta doară.

Eu am venit ca să ţi-o spui
Şi-acuma pune-ţi pofta-n cui
A doua oara!”

Privind spre dânsa ruşinat
El vina lui şi-a constatat
Şi-şi dete seamă, 

Că nu-i nici dânsul mulţumit, 
Şi de pe cotul ei, smerit, 

Pe creştet, mâna ei, de sus, 
Zicând: „În fine, 

Decât să nu te văd de loc, 
Sau tot flămând şi fără foc, 
Şi-aşa e bine!…”

Morala
Astfel, iubite cititor, 
S-a încheiat idila lor
Făr' să se ştie

Unde anume, când şi cum, 
Sculptorul şi-a pierdut pe drum
A lui soţie.
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Apărută sub egida UZPR, revista se 
înfățișează într-o nouă ținută, modernă, 
elegantă, care, din start, îi dă o notă de 
intelectualitate. Este vorba despre coperțile 
care reprezintă o impresionantă bibliotecă, 
semn că în interiorul revistei vom descoperi cărți 
și autori de cărți din România, Canada, SUA, 
Franța, Polonia, Australia, Israel.

Un sumar bogat și de o mare diversitate, 
colaboratori de înalt prestigiu, scriitori, critici 
literari, jurnaliști, oameni de cultură propun teme 
de larg interes, cu comentarii de mare 
competență profesională, care incită la lectură și 
invită la meditație.

Evenimentul cel mai important, din păcate, 
tragic, este încetarea din viață, cu totul 
neașteptată, pe 31 oct. 2021, a lui DORU DINU 
GLĂVAN, președintele UZPR, la Reșița, în urma 
infectării cu corona– virus-19. Dana Opriță, 
Alexandru Cetățeanu și Ion Haineș îi aduc, în 
paginile finale ale revistei, un cald elogiu.

Revista se deschide, simbolic, cu un frumos 
cuvânt de laudă a Limbii române, prin care Dana 
Opriță ne îndeamnă să simțim că în fiecare zi 
este Ziua Limbii Române, pe care trebuie să o 
trăim ca pe o sărbătoare, să o cinstim, vorbind-o 
și scriind-o corect. Dar, mai presus de orice, 
autoarea, în calitatea ei de redactor-șef, ca o 
dovadă concretă a acestui elogiu, este selecția 
autorilor și textelor din acest număr al revistei pe care o propune spre lectură, spre încântarea cititorilor. Nu 
întâmplător, ea publică foarte multă poezie, proză de valoare, cronici și eseuri interesante, tocmai pentru a 
demonstra infinitele valențe ale limbii române.

Acesta este modul ei de a-și arăta dragostea față de limba în care s-a născut și care exprimă cel mai bine 
„chemarea sufletului” ei.

Totodată, ea elogiază sportul, Olimpiadele (Tokio 2021), muzica (Festivalul George Enescu), marii 
compozitori, care, dincolo de cuvinte, ne încântă prin frumusețe și cultivă în noi armonia și frumusețea, atât de 
necesare în lumea în care trăim.

Pentru ea, cel mai frumos tărâm este „împărăția cuvintelor”. Iar acest tărâm al frumuseții este, în primul rând, 
poezia. Iată, deci, un florilegiu de poezii semnate de Titus Vîjeu, Mircea Florin Șandru, Dumitru Ichim 
(Canada), Ioan Es Pop, Ian Kokhanovschi (Polonia), Victoria Milescu, Georges Friedenkraft (Franța), Ion 
Haineș, Eugen Dumitru, Coca Popescu, Bella Clara Ventura (Israel), Mariana Pândaru-Bârgău, Victor Albu, 

an 15, nr. 56, iulie - august - septembrie 2021

REVISTA 

LiterareDestine 

Dr. Ion HAINEª
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Mihai Păcuraru, Camelia Carmen Stănescu Luca (Canada), Radu Vida, Dan Cioată, Dana Opriță, Constantin 
Pădureanu, Sudhakar Gasidhani (India), Marius Simon, Alexandru Cazacu, Petru Solonaru, Vlad Scutelnicu, 
Carla Francesca Schoppel, Liviu Pendefunda, Dragoș Niculescu.

Totodată ea ne readuce în memorie numele unor mari poeți, azi uitați, în cadrul rubricii permanente IN 
MEMORIAM: Max Blecher, Cezar Ivănescu, Cezar Baltag, Alexandru Vlahuță. Este pomenit și numele 
Marianei Terra, jurnalistă de talent, dispărută de curând la New York.

Lui Eminescu îi este dedicată, ca de obicei, o rubrică permanentă: EMINESCU. ÎNTOTDEAUNA 
EMINESCU.

Proză inspirată publică Dana Opriță (Lacryma Christi), Smaranda Kafka (Pita cu unsoare), Liviu 
Penefunda (Amintiri din jurnalul unui medic de țară), Elleny Pendefunda (Corn lumină), Cătălin Rădulescu 
(La cruce), Cristian Timofte (În ochiul ciclonului), Marius Țuculescu (Blitz-proze), Ioana Giugiu (Între două 
vieți), Dumitru Ichim (Olei olei, Mergem la ulei), Marius Simon (O masă îmbelșugată).

Cronici literare, muzicale sportive, eseuri politice, istorice, religioase publică Nicolae Adam 
(Hortensia, despre Hortensia Papadat-Bengescu), Passionaria Stoicescu (Reîntoarcerea la carte), 
Lucreția Berzintu (80 de ani de la nașterea scriitorului Cezar Ivănescu), Anca Sîrghie (Habent sua fata 
libelli), Voichița Tulcan Macovei (Poetul Mihai Păcuraru, vizionar al timpului ființei), Voichița Tulcan 
Macovei (Iisus Hristos în creștinism), Paul Leu (150 de ani de la Prima Serbare a Românilor de 
Pretutindeni), Ion Haineș (Nicolae Iorga, jurnalist. 150 de ani de la naștere), Adrian Rogovschi (A 25-a 
ediție a Festivalului George Enescu), Radu Șerban (Muntele Fuji a erupt din nou. Extraordinarele Jocuri 
Olimpice fără spectatori), Roxana Pavnotescu (Radu Afrim: „Pădurea spânzuraților”, o dimansiune 
christică), Theodor Damian (Sintezele lui Ion Haineș), Radu Vida (Biografia unei generașii mitice), Ion 
Haineș (cronici la revistele Destine Literare, Nr. 55/2021 și Lumină Lină, nr. 3/2021).

Revista are rubrici permanente, așa cum îi stă bine unei reviste de prestigiu: Calendarul scriitorilor români, 
IN MEMORIAM, Eminescu. Întotdeauna Eminescu, rubrici susținute de Dana Opriță, Turnul de veghe, 
rubrică susținută de dr. Rosemarie Haineș (Stârșitul democrașiei), Istoria… istoriei, rubrică de Georges 
Boisnard (Actul de la 23 august 1944, Calendar istoric al evenimentelor politice, economice și culturale 
– iulie-august– septembrie), Evenimente UZPR, rubrică de Ion Haineș.

O excepțională ilustrație însoțește revista, prin picturile moderne, o inspirată combinație de culori, semnate 
de Camelia Carmen Stănescu Luca.

Acest număr al revistei, în ansamblul lui, ne încântă mintea și sufletul, prin marea bogăție de teme și de 
comentarii, iar meritul îi revine, cu prisosință, redactorului-șef al revistei, Dana Opriță.

EDUARD NICULESCU · FLORI ÎN ALBASTRU ªI ROªU
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Coca POPESCU

Pe uliţa veche

Cărare am făcut cu paşii
peste omătul proaspăt cernit, 
călcând apăsat până în uliţa veche
ascultând
vântul ca o simfonie fără pereche.
Se auzeau tot mai sus –
acutele fremătând în ciuda copacilor
a căror ramuri îngheţate
serveau cântării drept arcuş.
O vrabie sau poate două, 
s-au rătăcit în vârtejul de gheaţă, 
natura s-a dezlănţuit, 
totul e alb şi fără viaţă.
Mă întreb ce caut
prin gerul năprasnic.
Sub bocancii imenşi, 
se aud gemete ascunse de frig.
O nebunie ce mă face să strig.
Fulgii dansează
graţios, legănându-se rece.
E iarnă.
Ce caut afară?
În casă soba-i fierbinte, 
iar focul mă ademeneşte.
O parte din mine visează
Sau, poate ar trebui să vii?

Îngeri călăuză

Măreţia coboară în noi, 
Ca ascensorul de mare viteză
Suntem maeştrii căutători
Făurind cu gândul comori.
Reconstruim lumina acaparată de-ntuneric.
Singurătatea este alungată de neprevăzut, 
Când spiritul oferă soluţii.
Iubirea, bunătatea
Vibrează în cânt pe muntele sfânt
Stâlp şi ghid în deşert pentru
Calul fără căpăstru.
Lumina, izvorâtă din suflet
Activează portalul celest.

Bucuria unei priviri

În tonuri de turcoaz
Aş picta ţara de foc şi gheaţă.

Unde cerul îşi schimbă straiele
Când plajele negre, vulcanice

Servesc drept instrument
Pentru muzica lui Mozart.

E greu să vezi Aurora Boreală
Când avionul coboară.

Începe un joc de-a v-aţi ascunselea, 
Timidă, speriată de luminile aeronavei

Într-un târziu Aurora se arată.
Sclipiri de secundă, încă puţin

Viaţa în culori o inundă
Spre bucuria oricărei priviri.

Noaptea este suficient de neagră
Încâ se zăresc stelele.

Cerul dansează.

Flori de gheaţă

Timpul joacă pe degete anii –
O viaţă peticită cu lauri

Purtată pe şei de bidivii năzdrăvani, 
Trăită la extreme, cumpărată cu bani.

Când sufletul nenăscut pâlpâia în pântecul ei
Soarta a fost pecetluită de zei.

Clişeu voalat de neatins la fel ca fericirea
Pictată în camera obscură.

Câte ierni au trecut fără să ştie
Că ceasul aniversar a stat, 

Strivind cu privirea aşteptarea
Într-o fereastră cu geam îngheţat, 

Unde florile nu îşi schimbă niciodată culoarea.
Buchetul se leagă uneori cu o fundă

Pe care răsuflarea fierbinte, 
Împovărată de tăcere o inundă.

Prin vene curge timpul.
O lavă de dorinţă, 

Un prunc, venit pe lume într-o zi sfântă
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Adrian GRAUENFELS
Israel

Născut la Malaga în jurul anului 1022, Ibn Gabirol și-a făcut studiile superioare la 
Saragoza, unde s-a alăturat cercului erudit al refugiaților din Cordoba stabilit acolo 

în jurul unor savanți renumiți și al influentului curtean Yekutiel ibn Ḥasan. Protejat 
de acest mentor evreu, pe care Ibn Gabirol l-a imortalizat în poeme de laudă 
plină de dragoste, poetul în vârstă de 16 ani a devenit faimos pentru imnurile 
sale religioase scrise intr-o ebraică magistrală. Limba obișnuită a literaturii 
andaluze fusese araba, iar ebraica nu fusese reînviată decât recent ca mijloc de 
exprimare pentru poeții evrei. La 16 ani se putea lăuda pe bună dreptate că era 
celebru în întreaga lume:

…Cântecul meu este o coroană pentru regi și coroanele de pe capetele 
guvernatorilor.

Trupul meu umblă pe pământ, în timp ce spiritul meu se înalță la nori.
Priviți-mă: la șaisprezece ani, inima mea e înțeleaptă ca a unui om de 
optzeci de ani .

A făcut însă greșeala de a-l ironiza pe Samuel ha-Nagid, un om de stat 
în ascensiune și vizir în regatul berber al Granadei, de asemenea, un 
poet talentat, talmudist, strateg și scriitor model. După ce s-a împăcat 
poetic, Ibn Gabirol pare să fi fost admis în grațiile acestui vizir, al cărui 
principal lingușitor devine ulterior.

Acest lucru s-a întâmplat în timp ce poetul era implicat (din partea Saragoziei) în lupta disproporționată dintre 
gramaticienii din Saragoza și cei din Granada în ceea ce privește lingvistica ebraică. Fiind un cordobian 
emancipat, el i-a ofensat pe ortodocși prin erezii precum recomandarea de a nu avea copii, denunțarea „lumii”, 
neoplatonismul și o autoapreciere aproape nebună (dublată de folosirea de epitete animalice pentru adversarii 
săi). Se pare că a fost nevoit să fugă din Saragossa; circumstanțele care au dus la plecarea sa sunt descrise în 
„Cântecul luptei”:

Stând printre toți cei strâmbi și nebuni, doar inima lui [a poetului] e înțeleaptă.
Unul te îmbolnăvește cu otravă de viperă, celălalt, lingușitor, încearcă să-ți zăpăcească capul.
Unul, punându-ți o capcană, după planul său, ți se va adresa: „Vă rog, domnul meu.”
Un popor ai cărui părinți aș disprețui să fie câini pentru oile mele…
„Cântecul luptei” și alte poezii arată că faptul că era un poet sinagogal nu l-a protejat de ura coreligionarilor 

săi dinSaragoza, care l-au numit grec din cauza înclinațiilor sale laice.

Împotriva tuturor avertismentelor patronului său Yekutiel, Ibn Gabirol s-a concentrat asupra filosofiei 
neoplatonice, după ce a compus o colecție neofensivă de proverbe în arabă, Mukhtār al-jawāhir („Alegerea 
perlelor”), și un tratat etic mai original, deși datat (bazat pe teoriile contemporane ale temperamentelor umane), 
tot în arabă, Kitāb iṣlāḥ al-akhlāq („Îmbunătățirea calităților morale”). Acesta din urmă conține capitole despre 
mândrie, blândețe, modestie și obrăznicie, care sunt legate de simțul văzului; și despre dragoste, ură, 
compasiune și cruzime, legate de auz și de alte simțuri.

Având nevoie de un nou patron după execuția lui Ekutiel în 1039 de către cei care îl uciseseră pe regele său și 
preluaseră puterea, Ibn Gabirol și-a asigurat un post de poet de curte la Samuel ha-Nagid, care, devenind cel 
mai important om de stat din Granada, avea nevoie de prestigiul poetului. Ibn Gabirol a compus poezii de mare 
răsunet cu tentă mesianică pentru Samuel și pentru Iosef (Yūsuf), fiul său și, mai târziu, succesorul său în 
viziratul Granadei. Toate celelalte date biografice despre Ibn Gabirol, cu excepția locului morții sale, Valencia, 
trebuie să fie extrapolate din poeziile sale.

AVICEBRON
1000 DE ANI DE LA NAªTERE
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Subcultura evreiască din Andaluzia maură (sudul Spaniei) a fost generată de 

„presiunea” culturală exercitată de semenii arabi. Educația duală a lui Ibn Gabirol, 
tipică pentru intelectualitatea evreiască din marile orașe, trebuie să fi cuprins atât 
întregul patrimoniu literar ebraic – Biblia, Talmudul și alte scrieri rabinice și, în 
special, lingvistica ebraică – cât și cel arab, inclusiv Coranul, poezia și poetica arabă 
laică și religioasă, precum și literatura filosofică, filologică și, posibil, medicală.

Poezia sa, ca și cea a întregii școli ebraice contemporane, este modelată după 
cea arabă. Metrica, sistemele de rime și cea mai mare parte a imagisticii foarte 
dezvoltate urmează școala arabă, dar limbajul biblic adaugă o nuanță deosebită. 
Multe dintre poeziile lui Ibn Gabirol arată influența bardului arab cavaler al-
Mutanabbī și a pesimistului Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī.

Subiectele sale laice includeau laude de sine exagerate, de inspirație arabă, 
justificate de faima de copil-minune; poeme de dragoste; laude la adresa 
protectorilor săi nobili și învățați, alături de reproșuri satirice tăioase la adresa 
altora; cântece de jale (dintre care cele mai emoționante sunt legate de execuția 
nevinovatului Ekutiel); cântece despre vin (uneori libertine); poeme de primăvară și 
de ploaie; portrete de flori; descrierea chinuitor de realistă a unei boli de piele; și un 
lung poem didactic despre gramatica ebraică. Lunga descriere poetică a lui Ibn 
Gabirol a unui castel a dus la descoperirea originilor primului palat Alhambra, 
construit de Iosef cel menționat mai sus. Dintr-o producție foarte bogată, s-au 

păstrat aproximativ 200 de poeme laice și chiar mai multe religioase, deși nu s-a păstrat nicio colecție a 
poemelor sale. Numeroase fragmente manuscrise ale primelor au ieșit la iveală abia recent, păstrate în 
podurile sinagogilor datorită respectului coreligionarilor săi pentru litera ebraică. Multe dintre poeziile sale 
religioase au fost incluse în cărțile de rugăciune evreiești din întreaga lume.

Poemele sale religioase, în special emoționantele rugăciuni scurte, presupun un grad ridicat de alfabetizare 
tipic Spaniei maure, iar acestea, de asemenea, prezintă si un stimulent arab. Faimosul său poem în proză 
rimată „Keter malkhut” („Coroana regatului”), o meditație care enunță măsurile sferelor universului, îl zdruncină 
pe cititor în sentimentul micimii sale, dar, ulterior, îl edifică printr-o proclamare a harului divin.

Următoarea meditație de dimineață exemplifică poezia sa religioasă:

Privește-mă în zori, Stânca mea; Adăpostul meu, când situația mea
Stau înaintea feței Tale, la fel și noaptea,
Gândul îndurerat revărsat – că Tu îmi vezi inima și ceea ce ea contemplă îmi dau seama în spaimă.
Oricât de mică ar fi valoarea tributului minții și al buzelor către Tine 

(reușește ceva spiritul meu cu puterea lui?).
Cel mai mult prețuiești imnul pe care-l cântăm înaintea Ta.
Astfel, în timp ce Tu îmi susții respirația, Te laud în înălțimea Ta.
Amin.

Filozofie

Opera sa Fântâna vieții, în cinci tratate, este păstrată în totalitate doar în 
traducerea latină, Fons vitae, numele autorului apărând Avicebron a fost 
identificat drept opera lui Ibn Gabirol de către Salomon Munk în 1846. A avut 
o influență redusă asupra filozofiei evreiești, în afară de León Hebreo (Judah 
Abrabanel) și Benedict Spinoza, dar lucrarea a inspirat pe cabaliști, adepții 
misticii ezoterice evreiești. Influența sa asupra scolasticii creștine a fost 
marcantă, deși a fost atacată de Sfântul Toma de Aquino pentru echivalarea 

*)conceptelor cu realitățile. Întemeiat pe Plotin  și alți scriitori neoplatoniști, dar 
și pe logica și metafizica aristotelică, Ibn Gabirol a dezvoltat un sistem în care 
a introdus concepția unei voințe divine, precum Logosul (sau „cuvântul”) 
divin al lui Filon. Este o unitate esențială a creativității față de Dumnezeu, în 
relație reciprocă precum soarele și lumina soarelui, care mediază activ între 
zeitatea transcendentă și cosmosul pe care Dumnezeu l-a creat din neant 



(înțeles ca potențialitate pentru creație). Materia emană direct de la zeitate ca materie primă care susține toate 
substanțele și chiar substanțele „inteligente”, puterile care mișcă sfera și îngerii. Acest concept a fost acceptat 
de școala franciscană de scolastică dar respins de dominicani, inclusiv de Sfântul Toma, pentru care forma (și 
doar una, nu multe) și nu materia este principiul creator. Întrucât materia, potrivit lui Aristotel și Plotin, „tânjește 
pentru formare” și, astfel, se îndreaptă spre apropierea lui Dumnezeu, provoacă rotația sferelor, cea mai fină 
materie din cele mai înalte sfere este propulsată puternic de „dorință”, care emisă de Dumnezeu se întoarce la 
el și activează în om (asemănător ultimului rând din Divina Comedie a lui Dante: „Iubirea care mișcă soarele și 
celelalte stele”).

Cu toate acestea, tratatul sec nu trădează căutarea pasională a autorului neoplatonist.
O poezie filozofică, care începe „Dragostea acelui om”, dezvăluie intenția umană. Acolo, un discipol îl 

întreabă pe poet-filozof ce importanță ar putea avea lumea pentru divinitate (înțeleasă în termeni aristotelici ca 
o divinitate care își contemplă doar propria perfecțiune). Poetul răspunde că toată existența este pătrunsă, deși 
în grade diferite, de dorința materiei către formare și el declară că această dorință îi poate da lui Dumnezeu 
„slava” pe care cerurile o proclamă, așa cum ne învață Biblia.

Frederick P. Bargebuhr & AG

Poezia lui Ibn Gvirol, Vulturul în colivia sa,  recenzie de carte

Poetul nostru Ibn Gvirol (Avicebron) revine tradus în engleză într-o 
nouă carte: „Vulturul în colivia sa: Poeme de Solomon Ibn Gvirol” 
versuri traduse în engleză de Raymond Scheindlin. De la primul 
contact cu versurile sale traducătorul ne prezintă un spirit furios, 
revoltat care aparţine unui ilumist al Evului Mediu. La naiba cu forma 
politicoasă şi stilul elegant folosit de predecesorii săi care vizau în texte 
echilibru şi armonie. Născut la Malaga în Spania (1021), Ibn Gvirola 

**)avut o fire bolnăvicioasă şi o viaţă scurtă. Moare la numai 37 de ani . O 
bucată de vreme îl vom găsi la Sargossa sub patronajul evreului 
Yekutiel Ibn Hassan, de acolo tânărul dezvoltă o relaţie plină cu 
năbădăi cu Samuel ha-Nagid, un mare om de stat evreu, poet şi rabin 
stabilit în Granada. Se dedică unor scrieri filosofice metafizice şi logice, 
comentează Biblia, cât şi gramatica ebraică. Activitatea lui complexă, 
cu sute de poeme, este suficient de vastă ca să-l considerăm pe Ibn 
Gvirol a fi unul din cei mai mari poeţi evrei ai Evului Mediu. O serie de 
poeme religioase au fost adoptate de comunităţi religioase şi incluse în 
cărţile de rugăciuni. I se atribuie şi trei lucrări în proză, scrise în limba 
arabă: „Izvorul Vieţii” (un dialog metafizic), „Ameliorarea calităţilor 
etice” şi „Perle Alese” – o colecţie de proverbe.

Aceste scrieri au un conţinut vădit filosofic, cu o distinctivă reverenţă 
pentru filosofii Greciei antice, şi evident, provoacă indignarea cercurilor religioase. Traducătorul englez, 
subliniază că majoritatea evreilor educaţi în Evul Mediu aveau araba limba maternă şi se bazau pe studiul 
textelor culte arăbeşti care aveau ca subiect filosofie, medicină, astronomie, matematică şi logică. Chiar şi 
poezia arabă pre-islamică era studiată şi preţuită. Mai mult, poezia scrisă în ebraică după secolul X devine utilă 
relaţiilor sociale, discursului în public şi un preţuit obiect de distracţie. Noua poezie laică se dezvoltă în paralel 
cu textele biblice care şi ele sunt parţial stilizate conform cu tradiţiile literaturii Arabe. Ibn Gvirol apare la circa 80 
de ani după introducerea noii poezii ebraice, deja experimentată de Samuel haNagid care era faimos în Spania 
medievală pentru un voluminos corp poetic, mult apreciat de artisocraţia vremii. Ibn Gvirol preia tehnicile 
poetice ale acestuia, aplicând o tratare de cele mai multe ori, mai amară.

Temele lui Ibn Gvirol

Găsim panegirice care celebrau diverşi patroni sau notabili, lamentări pentru cei morţi, blesteme la adresa 
unui rival care îi ameninţă reputaţia. Alte poeme erau descrieri ale naturii, scrieri amoroase, ode despre ritualul 
băutului vinului, glume şi epigrame. Poemele laice erau rigid rimate, cele lungi împărţite în două secţiuni. Prima 
secţiune era un crescendo dramatic spre un punct de înaltă tensiune, cu o descreştere emoţională în a doua 
parte. Emoţia rezidă în retorică, în echilibrul între sunete şi imagini. Iată cum arată o furtună în noapte:
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Noaptea îmbracă scrisul mea în lanţuri negre –
Fulgerul le străpunge cu lăncii de lumină

Despre un palat la ţară:

El bucură inimile sărmanilor ţărani,
cei duri, uită de dorinţe
L-am văzut odată, mi-a gonit necazurile
În el, inima mea şi-a găsit liniştea

Aceste exemple arată simetrie şi armonie în text. Dar 
poetul ştia să modifice legile timpului, cum vedem în exemplul 
următor în care tratează neplăcerea insomniei într-o viziune 
concretă, cu totul neconvenţională:

privesc în sus, în lungul nopţii de nesomn
de parcă ochii-mi sunt aprinse verige
şi stelele din cer, toate, cârlige..

Şi după acesată noapte mizerabilă de nesomn, Ibn Gvirol găseşte 
umor în zorii răsăritului cu lumina difuză de la umezeală:

Pe când în astepare eu, noaptea-i gata să bărbierească
capete mirate, ude de prea multă rouă…

Chiar în descrierea unei imagini frumoase, poetul este gata să 
introducă gânduri rele.

Roşul unei roze de pildă:

… o fată fuge strigând
cu mâna pusă-n cap, vai câtă oroare..

Sau o rafală de ploaie colorează sângeriu grădina:

… norul a lăcrimat
stropindu-ne cu-o mână tremurândă
aşa cum Aaron stropea altarul sau cu sânge …

Grotescul apare până şi în poezia de dragoste în care descrie obrajii iubitei, aluzie la povestea crudă a 
Tamarei din Biblie :

… alb şi roşu, ca o placă de marmură
mânjită cu sângele iubiţilor, etc

Tendinţa exagerării ajunge la vârf într-o serie de poeme construite din imagini morbide. În câteva îşi descrie 
bolile cu imagini neîntâlnite în literatura ebraică, pe atunci distinsă prin delicateţe şi armonie:

În rănile mele împing şi ară fetuşi, până ce-mi capătă
sângele la supt…

Iată o ultima încercare de a descrie un buchet, florile roşii în contrast cu frunze verzi:

… ca un copil obraznic care râde, iar tatăl sau îl pălmuieşte
colorându-i obrazul cu ruşine şi teama
unui bărbat trezit din vis
a unui om căzut ce nu se poate ridica
ca un vultur prins într-o capcană!



Un alt aspect al pesonalităţi sale este îndepărtarea de colegii săi, tinerii poeţi ai vremii care îşi cântau 
osanale, evitând să se descrie negativ, sau a fi afectaţi de problemele existenţei. Din contra, la Ibn Gvirol 
poezia este auto-biografică. El se portretizează bolnav, singur, neînţeles, un intelectual străin a cărui simplă 
ambiţie nu este suficientă în ai aduce faima dorită. Ba din contra poetul este încercat de dorinţa defăimării:

„Limba-mi-e ascuţită, cum peniţa scribului de curte
laudă un amic, sau striveşte un duşman.”

Raymond Scheindlin nu trasează o graniţă clară între realitatea lamentărilor biografice şi poezia scrisă de 
poet. Oricare ar fi ea, rezultatul este depresiv. Putem accepta ca adevărate reclamaţiile sale legate de 
sănătate, insomnie, veşnica sleire. Se plângea că-i lipseşte familia şi amicii de încredere. Ca să-şi deschidă 
sufletul, multe din poeme încep cu un dialog presupus între poet şi un prieten, desigur imaginar. Chiar şi acest 
elusiv personaj cu intenţii de susţinător, devine uneori critic, reproşându-i anormalitatea şi astfel accentuând 
izolarea autorului. Vom găsi afirmaţii cum că textele lui nu-s înţelese de cei din jur de parcă ar fi un Grec vorbind 
o altă limba. Adevărul este că omul de rând nu-i digera scrisul filozofic. Cu siguranţă, literatura sa egocentrică şi 
sensibilă, străină esteticii la modă, este principala cauza a eşecului sau literar.

Textul religios

Ibn Gvirol este primul poet ebraic care îndrăzneşte a se adresa lui 
Dumnezeu în probleme triviale sau intime, în opoziţie cu textele 
liturgice acceptate de public. În multe poeme religioase adresate 
Domnului versurile sunt organizate ca să conţină EU (cel ce se roagă) 
adresând pe TU (Domnul). Rugăciunea apare uneori a fi o spontană 
expresie a sufletului, care ne mărturiseşte natura sa divină. În contrast 
cu poezia sa personală, de o retorică greoaie, aici stilul este limpede, 
evocativ pentru starea de armonie dintre om şi divin.

…trei lucruri văd cu ochii laolaltă
deapururi aduc gândul Tău aproape:
Simt Numele tău Slăvit, când privesc în sus cerul
Gândurile mele se înalţă, când aflu cum am fost creat,
să vieţuiesc pe pământul unde aparţin
Tristeţea minţii mele când spre-năuntru mă privesc
Şi-n toate clipele îmi zic „O sufletule, binecuvântează pe Domnul 

Adonai”

Este aici o repetare a ideii pe care Ibn Gvirol o vechiculeaza în poezia 
sa religioasă:

– omul îşi găseşte adăpost în lăcaşul spiritual şi nu în cel material.
Dar mai există un aspect care îl frământă: înţelepciunea, pe care 

simte că nu o va atinge şi nu va înceta să-şi exprime frustrarea. 
Semenilor săi se prezintă a fi arogant, le e superior, dar în faţă înţelepciunii el devine un solicitator al ei. Iată 
Înţelepciunea personificată într-o femeie iubita, poate chiar o rudă:

Cuminţenia este mama sufletului meu
Înţelepciunea, ea mi-e soră
Pe ea o preţuiesc mai mult decât o perla rară
Lumea întreagă mi-e numai amantă

Cât despre suferinţa neatingerii înţelepciunii (care e rezervată divinităţii) Ibn Gvirol propune discuţia dintre 
discipol şi maestru, aşa cum e găsită în „ Izvorul Vieţii":

Trebuie să-ţi ridici inteligenţa la o înţelegere supremă, purificată de orice strop de sensibilitate, eliberată din 
prizonieratul naturii, acolo vei găsi substanţa înţelegerii, miezul şi virtutea înţelepciunii..
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Această cerere este practic imposibilă. Ea impune rezistenţă la lumea materială în timp ce ignorăm sărăcia şi 
boala care ameninţă intelectul şi aşa deranjat de nevoile fizice şi dorinţele fireşti. Trebuie să abandonăm 
trupul? să-l uităm neglijat?

„Să ştii că nimeni nu-şi înfrânge mizeria până nu-şi devoră propria sa carne…”
Poetul detectează un alt adversar al înţelepciunii visate: Timpul, pe care îl reprezintă că fiind un personaj 

aducător de greutăţi şi mizerii în viaţă, tot ce sustrage fericirea unui individ, până la moarte. Împotriva acestui 
malefic personaj Ibn Gvirol se angajează a fi un cavaler cu un ţel dublu: faima şi înţelepciunea. Dar 
înţelepciunea nu poate fi atinsă cât timp sufletul e prizonier trupului. Ibn Gvirol îşi doreşte moartea care să pune 
capăt suferinţei, eliberându-i sufletul pentru reuniune cu înţelepciunea Divină. Ce decepţie are acela care se 
bate cu Timpul în atingerea înţelepciunii divine! Ca şi în zilele noastre, patronii, cei bogaţi, caută putere, bani, 
viaţă luxoasă iar arta pe care o preţuiesc este în jurul florilor şi al vinului, sau a unui Eros convenţional, fără pic 
de interes pentru zbucium şi cercetarea vieţii. Poetul ridiculizează patronul care în grădina palatului său se 
crede un zeu în aşteptarea răsăritului:

„Când soarele răsare peste noi
Să-i strigăm cu voce tare: Opreşte ! Nu depăşi limita! Recunoaşte că nobilul nostru stăpân te eclipsează, cu 

lumina-i strălucitoare, aidoma cu a orişcărui soare!”
Concluzia operei sale este invenţia unui nou stil poetic care îmbină in mod grotesc decrepitudinea umană 

opusă convenţiilor timpului său, legate de pietate, studiu, succes. El ridiculizează pe cei care ating bunăstarea 
economică prin simpla supunere la normele sociale agreeate. La celalt pol filosoful, gânditorul de valoare este 
ignorat, neînţeles şi neapreciat de contemporani. Conştient de vina non-conformanţei, poetul scrie:

Uneori cred că D-zeu mi-a pus în gură o nestemată, în gură fiind, ea se transformă în cărbune sau poate în 
ceva care seamănă a cântec care de-i fredonat, el pute

***)amestec de parfum  putrefacţie…şi

NOTE
*)  Plotin (205-270 e.n) a fost filosof grec, considerat părintele curentului filosofic cunoscut 

drept neoplatonism
Născut în Egipt, Plotin studiază filosofia la Alexandria, avându-l drept maestru pe 

Ammonios Saccas, un filosof platonician care nu a scris nimic, întocmai ca și Socrate. După 
ce a asistat la o prelegere a lui Ammonios, puternic impresionat, Plotin i-ar fi spus prietenului 
care îl adusese acolo: „pe acest om l-am căutat!”. Plotin a rămas în preajma lui Ammonios 
timp de 11 ani. E de notat că un alt elev celebru al lui Ammonios, dar considerabil înaintea lui 
Plotin a fost Origen, teologul Bisericii. În anul 244 se stabilește la Roma, unde deschide o 
școală filosofică proprie, care își va dobândi în scurt timp un renume deosebit în cercurile 
senatoriale. Moare în Campania, la Minturnae, după o boală grea. Înainte de a-și fi dat 
sufletul, în 270, Plotin ar fi rostit: mă străduiesc să înalț divinul din mine la divinul din Univers. 
Avea 66 de ani.

**) anul morţii lui Avicebron este controversat!
***) Text, traduceri şi comentarii îngrijite de Adrian Grauenfels surse: Encl. Britanica, Vulture in 

a Cage: Poems by Solomon Ibn Gabirol, translated from Hebrew by Raymond P. Scheindlin.
PLOTIN
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George Motroc: Domnule Alex Cetăţeanu, aţi 

realizat un proiect, mai exact un proces literar inedit 

şi care a stârnit destule controverse în lumea 

literară românească… Este aceasta o metodă 

adecvată sau una ieşită din comun de a marca 140 

de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu?

Alexandru Cetățeanu: Domnule George Motroc, 

mă bucur de întrebări. Se zice că nu există întrebări 

proaste, numai răspunsuri proaste…Voi încerca să 

infirm această sintagmă. Da, cred că este o metodă 

adecvată şi originală, poate şocantă pentru unii 

români, în special pentru cei care sunt depășiți de 

tehnică. Sigur, este şi ieşită din comun – nu a mai 

existat aşa ceva, în această formă – pe ZOOM și 

„proces literar” (subliniez – literar) cu „juraţi”, ca în 

lumea în care „respir” din „anul lui Orwell” (1984).

Trebuie să subliniez că nu ne-am propus să îl 

judecăm pe Mihail Sadoveanu exclusiv, ci să 

„judecăm” perioada de început a comunismului 

criminal şi terorist, mai exact perioada tulbure 

1944-1964. Să nu „..uite Darie”! Atunci s-au produs 

cele mai multe crime împotriva umanităţii, 

împotriva intelectualilor români, cu scopul de a se 

controla şi manipula poporul, după metoda 

împărtăşită de Stalin prietenilor lui Roosevelt şi 

Churchill, cu ocazia Conferinţei de la Teheran din 

1943 (recomand cartea profesorului american Jay 

Winik: 1944 – FDR and the Year That Changed 

History).

„Tonul face muzica…” – atunci s-a dat „tonul” la 

ce a urmat până în 1989, cu sechele grave și în 

zi lele noastre. Sigur, noi le tehnologi i  de 

comunicare (în cazul acesta platforma Zoom) 

permit dezbateri adecvate, cu metode noi, „ieşite 

din comun”, care s-au dezvoltat în ultimii ani. 

Referitor la „140 de ani”… Sadoveanu s-a născut 

pe 5 noiembrie 1980 şi noi am început „procesul” în 

2021, luna mai. Deci… era trecut de 140 de ani de 

la naştere, când tovarăşul Mihail a intrat în atenţia 

Tribunalului Literar din Quebec.

Interviuri
George Motroc • Alexandru Cetăþeanu

Despre Procesele Literare 
ale Comunismului

George MOTROC

G.M.: Aflarea adevărului mai poate fi posibilă, după 

atâtea decenii?

A.C.: Teoretic vorbind, şansele de a se afla adevărul 

descresc mult cu trecerea timpului, dar nu se 

renunţa la aflarea adevărului, niciodată. Recent s-a 

aflat (de exemplu) că arhiepiscopul Leu, unchiul 

regretatului meu prieten Corneliu Leu, a murit de la 

otrava care i s-a administrat când a fost invitat la 

Gheorghe Gheorghiu Dej, prietenul lui Sadoveanu. 

Am auzit recent că o comisie (sau așa ceva) numită 

„Elie Wisell” tot cercetează şi vrea să afle adevărul 

despre „Holocaustul” din România. Este adevărat – 

mai toţi cei care l-au cunoscut pe Sadoveanu, sau 

au trăit și suferit în perioada care ne interesează în 

mod special (1944-1964) nu mai există printre noi. 

Internetul însă, ajută mult la aflarea adevărului, cu 

toate că nu toate informaţiile „online” sunt corecte. 

Deci, este nevoie de mult discernământ, de 

selecţie. Adevărul supără, de cele mai multe ori. 

Arhivele anumitor țări rămân închise chiar după mai 

mult de 50 de ani, cât ar fi prevăzut în convenţia 

internaţională de păstrare a informațiilor. Despre 

discuţiile dintre cei trei „amigos” menţionaţi mai 

sus, nu s-a aflat decât după aproximativ 60 de ani, 

când s-au deschis (parţial) anumite arhive din SUA. 

Avem voie să ne punem și să punem întrebări? 

Sunt unii care consideră că suntem „detractori” 

dacă vrem să aflăm adevărul, dacă iubim adevărul. 

Câtă dreptate avea Cioran când deplângea 

caracterele românilor – evident, o anumită parte a 

poporului român! „Spiri tele mărunte sunt 

întotdeauna ofensate…”!

G.M.: Cum aţi gândit desfăşurarea acestui proces 

literar?

A.C.: Ideea ne-a venit în timpul uneia din sesiunile 

cenaclului literar internaţional Destine Literare (de 

la revista cu acelaşi nume), organizat de Asociaţia 

Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN), 

pe Zoom. „By the way”… de la începutul pandemiei 

am ţinut 30 (treizeci!) de întâlniri l iterare 
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internaţionale în formă Zoom, care au ţinut între 6 şi 

11 (!) ore, în ciuda diferenţelor de fus orar – record 

mondial absolut. Deci, după cum se ştie de la 

cenaclu şi fără să aibă legătură cu aceasta 

(„procesul” este total separat de cenaclul „Destine 

Literare”), la „tribunalul literar” au participat cei 

interesaţi de tema propusă. Procurorul literar (în 

cazul nostru distinsa profesoara de latină, 

scriitoare şi reputat om de cultură – Virginia 

Paraschiv), a prezentat rechizitoriul, consultându-

se în prealabil cu expertul juridic literar – scriitorul, 

fost reputat medic chirurg, Mihai Ganea, avocaţii 

apărării au prezentat pledoariile lor, judecătorul 

(adică subsemnatul) a pus întrebări şi juraţii 

(participanţii la „proces”) au răspuns (confidenţial) 

prin DA sau NU la 3 întrebări care au rezultat. 

Simplu, concret şi la subiect…cu toate că unul din 

avocaţii apărării (conf. univ. dr. Ion Corbu) a 

încercat cu multă pasiune să complice lucrurile, să 

ne suspecteze fățiș că manipulăm adevărul, cum 

se întâmplă frecvent prin România zilelor noastre 

etc.

G.M.: Pentru cei care nu l-au urmărit încă, vă rog să 

ne spuneţi cine s-a aflat în centrul acestui proces: 

Sadoveanu – omul sau Sadoveanu – scriitorul?

A.C.: Nu am mai spus-o dar o repet… să glumim 

puţin – am insistat şi insist: nu putem să nu 

admirăm opera scriitorului român de geniu Mihail 

Sadoveanu. Eu sunt unul dintre admiratori, am citit 

şi am mai multe cărţi ale lui Sadoveanu în biblioteca 

mea, refăcută, după cea pe care am pierdut-o când 

am plecat „ilegal” din RSR. Aşa cum mărturisea 

Lucian Blaga în anul 1955 (În prefaţa la volumul 

Istorisiri din Ardeal) – „Printre cele câteva cărţi ce le 

luam cu mine (când a plecat în străinătate), fără de 

a sta în cumpănă, erau acelea ale lui Sado-

veanu…” – aşa şi eu. Am trei ediţii din Baltagul (una 

din 1950), am Nada florilor, Morminte, Strada 

Lăpușneanu, Oameni din lună, Creanga de aur, 

Neamul Șoimăreștilor şi altele. Nu am şi nu vreau 

să am (să citesc) ce a scris după 1944, făcând jocul 

cotropitorilor şi al comuniştilor bestiali de la 

începuturile implementării bolşevismului în 

România. Atât „omul” cât şi „scriitorul” Mihail 

Sadoveanu au făcut o cotitură ciudată, după 

funestul an 1944, asociindu-se cu „Partidul”, 

făcând jocul comuniştilor. Aceştia aveau mare 

nevoie de nume sonore, de idoli români ai literaturii 

(precum remarcabilul scriitor Sadoveanu) care să 

apară alături de numele lor de anonimi, să le 

crească pe cât posibil credibilitatea. Plăteau bine, 

este adevărat, dar cum stăm cu demnitatea? Ce 

mesaj se transmitea celor persecutați de comuniști, 

când se auzea că idolul lor apare cu numele (să 

zicem numai atât) alături de cei ajunși să 

implementeze cu forța comunismul în România? 

Cred că am răspuns la întrebare…

G.M.: Faptul că a existat recurs şi rejudecare pot fi 

considerate nişte semne că lucrurile în ceea ce 

privește culpabilizarea omului şi scriitorului 

Sadoveanu sunt mult mai interpretabile decât 

păreau la o primă vedere?

A.C.: Nu neapărat, sau… nu cred. Sadoveanu a fost 

atât de elogiat de comunişti, începând cu anul 

1944, încât a intrat cumva în subconştientul celor 

care i-au citit obligatoriu cărţile, impuse de a fi citite 

de sistemul totalitar comunist. În timp ce unii erau 

schingiuți, „reeducaţi” sau mureau în lagărele de 

exterminare comuniste (Vasile Militaru şi mulţi alţii), 

unii scriitori, printre care şi Sadoveanu, o duceau 

chiar foarte, foarte bine. În cazul eroului nostru: în 

1945 – călătorie în URSS şi face poze cu Stalin, în 

1948 – este „ales” vicepreşedinte (!) al Prezidiului 

MAN, în aprilie 1949 la Paris (conducător de 

delegație!), apoi este ales preşedinte al Uniunii 

Scriitorilor, iar în octombrie este trimis la Roma; în 

1950 i se decernează Medalia de Aur a Păcii, ca în 

1955 să devină „Erou al Muncii Socialiste” şi în 

1961 să obţină „Premiul Lenin pentru întărirea păcii 

între popoare”… Să nu mai vorbim că a ajuns 

„mare” în Academia Română şi a semnat procesul 

verbal cu insulte la adresa lui Brâncuşi. Deci, nu se 

pot face prea multe interpretări – faptele sunt clare 

– a fost colaboraţionist.

Numai doi indivizi au reacționat necivilizat, 

precum comuniștii de odinioară, cu un vocabular de 

„birjari”, cu insulte și interpretări ciudate. În cazul 

lor, cred că se potrivește o altă vorbă românească – 

ei ar vrea ca „Cele bune să se-adune, cele rele să 

se spele…”. Nu le place adevărul, poate sunt 

urmași de infocați activiști de partid. Unul nici nu are 

demnitatea, curajul, de a-și spune numele – 

semnează „Creanga de aur” și categoric nu este 

Kesarion Breb…

G.M.: Pe de altă parte, poate fi credibil sau legitim un 

astfel de proces literar la care nu sunt invitaţi sau 

refuză ori ezită să participe cei mai importanţi 

istorici literari români în viaţă, din ţară?

A.C.: Nu am avut refuzuri sau „ezitări” de participare 

de către „cei mai importanţi istorici literari români în 

viaţă, din ţară”. Pentru noi, participarea unor 

personalităţi precum prof. univ. Dr. Anca Sîrghie, 



prof. Virginia Paraschiv, scriitoarea Elena Buică, 

poeta Melania Rusu-Caragioiu, scriitoarea – om de 

ştiinţă – Monica Ligia Corleanca, prof. univ. Dr. 

Nicolae Georgescu (poate cel mai important 

eminescolog român din toate timpurile), preot poet 

Dumitru Ichim, a renumitului scriitor Ştefan 

Dumitrescu, a Dr. Mihai Ganea, Dr. Corneliu 

Zeană, a prof. Dr. Nick Dima, conf. Dr. Ion Corbu, 

avocat scriitor Dorin Nădrău, a prof. Dr. Dumitru V. 

Marin (să numesc numai câteva personalităţi), 

spune totul.

G.M.: Între cei prezenţi, Sadoveanu a avut şi 

apărători sau doar acuzatori?

A.C.: Da, se putea altfel? A avut apărători foarte 

pasionaţi, în special conf. Dr. Ion Corbu și prof. univ. 

Dr. Nae Georgescu. Foarte puternică a fost 

pledoaria avocatului (adevărat avocat, dar şi 

scriitor) Dorin Nădrău. Am căutat să fie auzite toate 

vocile, toate părerile. În cartea despre acest proces 

literar, care sperăm să apară în curând, va fi expus 

ad–literam tot ce s-a discutat la „proces” şi chiar ce 

nu s-a discutat, dar a fost trimis ulterior prin email la 

participanţi.

G.M.: Există un site unde poate fi văzut online acest 

proces?

A.C.: Încă nu, dar se poate auzi totul la site-ul 

poetului Emanuel Pope:

https://emanuelpopesiinvitati.com

/2021/03/09/procesul-mihail-sadoveanu

https://archive.org/details/a-doua-parte-a-

procesului-literar-sadoveanu

G.M.: În ceea ce vă priveşte, cât de mult v-a clarificat 

sau chiar schimbat acest proces literar punctul de 

vedere despre omul sau scriitorul Sadoveanu?

A.C.: Am citit şi recitit mult, am ascultat ce s-a spus și 

am căutat să mă documentez cât mai bine. Am aflat 

şi ce nu ne spuneau comuniştii sau ciracii lor și mi-

am schimbat opinia despre Sadoveanu; să fie clar – 

de cel de după 1944. A dezvoltat un sindrom 

bipolar? Am aflat de la un distins participant că la 

aromâni nu există proverbul „Să te faci frate cu 

dracul până treci puntea” sau… „Capul plecat sabia 

nu-l taie” – s-a pledat că Sadoveanu „s-a sacrificat” 

și a vrut să „îmblânzească fiara” – nu știu care 

dintre ele, că au fost mai multe.

G.M.: În loc de final, vă rog să ne citiţi concluziile 

exprimate într-o formă scrisă, după acest proces 

literar…

A.C.: Sigur. Aceastea sunt concluziile (prescurtate):

INSTANŢA, 

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul Literar 

Special (PLS) de pe lângă TRIBUNALUL 

INTERNAȚIONAL LITERAR QUEBEC la data de 

21.05.2020… în dosarul nr.RO/111/MS/21.05.2020 

s-a dispus trimiterea în judecată în stare post 

mortem a învinuitului Mihail Sadoveanu sub 

aspectul săvârşirii următoarele delicte: 1.Trădarea 

ființei naționale prin punerea sa voluntară în slujba 

ocupantului sovietic. 2. Colaboraționism cu 

ocupantul. 3. Consimțământul și stimularea, de la 

nivelul funcțiilor de partid bolșevic și de stat a 

proletcultismului și realismului socialist în literatura 

românească postbelică. 4. Colaborarea cu 

conducătorii securității, de la cel mai înalt rang, în 

scopuri oculte represive (Cazul Nicolski și Ionel 

Pop) 5. Complicitate la umilirea și alungarea 

definitivă din Panteonul Românesc a lui Constantin 

Brâncuşi, delicte prevăzute de Codurile Naționale 

și Internaționale de Etică și Deontologie specifice, 

inclusiv civile, administrative și penale.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare a 

instanţei că învinuitul a comis, de bunăvoie și nesilit 

de nimeni, aceste fapte.

În cursul cercetărilor au fost administrate 

următoarele mijloace de probă: Documente, 

fotografii, filme, înregistrări audio și video, cărți și 

bibliografii selective.

Cauza a fost înregistrată pe rolul tribunalului la 

data de 21.05.2021, sub nr. RO/111/MS/ 

21.05.2021.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu 

din data de 29.05.2021, judecătorul de cameră 

preliminară a constatat legalitatea sesizării 

instanţei, a administrării probelor şi a efectuării 

actelor de cercetare literară și istorică din 

perspectiva istoriei literaturii române și a statului 

român, sub influența bolșevismului și a neo 

bolşevismului şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal 

îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul 

de şedinţă în baza actului prin care s-a dispus 

începerea judecăţii, instanţa i-a întrebat pe 

reprezentanții învinuitului dacă solicită ca judecata 

să aibă loc numai pe baza probelor administrate în 

cursul cercetărilor, studiilor literare şi a înscrisurilor 

prezentate de părţi, aducându-le la cunoştinţă 

dispoziţiile votate în consens privind procedurile și 

modul de desfășurare al dezbaterilor în instanță iar 

în urma răspunsului negativ al acestora, a procedat 

la audierea reprezentanților învinuitului (avocat 

Dorin Nădrău și conf. univ. Dr. Ion Corbu), în 

conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Normele 

de cercetare filologică literară și istorică acceptate. 
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Totodată, a fost audiat martorul Dumitru V. Marin. 

Declaraţiile martorilor Monica-Ligia Corleanca și 

Ștefan Dumitrescu au fost consemnate şi ataşate la 

dosarul cauzei şi s-a încuviinţat învinuitului, prin 

reprezentanți i  săi, proba cu înscrisuri în 

circumstanţiere, în cadrul probei fiind depuse la 

dosarul cauzei punctele de vedere ale acestora, 

inclusiv pledoariile avocaților.

Analizând materialul probator administrat în 

cursul studiilor literare și istorice şi al cercetării 

judecătoreşti, instanţa, curtea de jurați, reţine 

următoarea situaţie de fapt:.

Învinuitul Mihail Sadoveanu și-a propus, în 

proiectul său de viață, să trăiască în glorie și 

îndestulare din scris. Ceea ce și a reușit cu 

prisosință. Volumul mare de scriitură se explică 

poate și din ofertele editurilor, dar și îndatoririle față 

de acestea. Modelul balzacian va fi fost poate o 

sursă de inspirație. Ne referim la volumul scriiturii, 

în rest, Balzac, cu a sa Comedie Umană, a 

influențat societatea franceză întru cu totul altă 

direcție.

Sadoveanu, în alcătuirea volumelor sale, a 

urmărit cu predilecție măgulirea simțului național 

românesc. Istorismul eroic, cu predilecție al evului 

mediu românesc, descriptivismul paradisiac, 

personajele statuare, prin etica lor, alcătuite cu 

ingeniozitate structurală și stilistic lexicală, făceau 

o  no tă  d i s t i nc tă  î n  i s t o r i a  î nvo lbu ra tă 

contemporană. Confereau o notă de stabilitate 

convenabilă, în serenitatea și calofilia lor stilistică. 

Sadoveanu nu supăra pe nimeni și dintr-un bun și 

talentat povestitor, a fost consacrat povestitorul de 

excelență al literaturii române.

Politica și administrația românească postbelică, 

l-au răsplătit cum au crezut de cuviință că e mai 

bine și mai drept: Pe traseul carierei sale politice, 

este străvezie versatilitatea sa. Nicio adeziune 

serioasă la nicio ideologie curentă, în epoca sa, ci 

doar funcții și demnități de conjunctură, sub aura 

„marelui scriitor”. Venituri uriașe din scris, dar și din 

funcțiile pe care le obține cu reală abilitate, fără a se 

simți nimănui dator, ci doar aurei sale de „om 

providențial” la timpul și la locul potrivit. Talentul său 

la scris, se îmbină cu talentul de a profita de orice 

conjunctură pentru a-și augmenta veniturile.Trece 

cu lejeritate de la dreapta la stânga, vânător de 

glorie și de bani. Este de notorietate în epocă, 

instaurarea sa ca director la gazetele de stânga 

Adevărul și Dimineața(1936). S-a erijat în formator 

de opinie de stânga, cu mod de viață de dreapta, 

luxuriantă. După preluarea puterii de către sistemul 

comunist, Mihail Sadoveanu a sprijinit noile 

autorități, trecând de la propria versiune de realism 

la doctrina comunistă a realismului socialist. 

Aceasta a dus la colaborarea cu Asociația Română 

pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea 

Soviet ică (ARLUS), condusă de medicul 

endocrinolog (ulterior academician) Constantin Ion 

Parhon. Scriitorul îndeplinește rolul de gazdă 

pentru delegațiile sovietice conduse de Andrei 

Vîșinski și Vladimir Kemenov în timpul vizitelor lor 

din 1944, după care devine președintele „secției 

literare și filosofice” a ARLUS (secondat de Mihai 

Ralea și Perpessicius). În februarie 1945, el se 

alătură lui C. I. Parhon, Alexandru Rosetti, 

compozitorului George Enescu, biologului Traian 

Săvulescu și altora.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior 

în urma analizei coroborate a materialului probator 

administrat în cauză, atât în faza cercetărilor literar-

istorice, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, 

respectiv: consultanță și expertize.

În drept, faptele învinuitului Mihail Sadoveanu 

constând în aceea că acestea întrunesc 

elementele constitutive ale delictelor prevăzute şi 

pedepsite de codurile etice, deontologice și penale 

naționale și internaționale.

Analizând latura obiectivă a faptelor prevăzute și 

prezentate, instanţa reţine că elementul material 

constă în acţiunea de colaboraționism și trădare. 

Acţiunea învinuitului, care colaborează, realizează 

elementul material al acțiunii de trădare, urmarea 

imediată constând în atingerea adusă relaţiilor 

sociale create în jurul instituțiilor statului, valoare 

socială ocrotită moralmente și penalmente prin 

norme sau legi specifice. Legătura de cauzalitate 

dintre elementul material şi urmarea imediată, 

rezultă în cauză din rezultatele politice și istorice 

derulate în consecință.

Sub aspectul laturii subiective, învinuitul a 

acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 

directe, conform normelor etice și deontologice 

uzuale, întrucât învinuitul, a prevăzut rezultatul 

faptei sale şi a urmărit producerea lui prin 

săvârşirea faptelor sale.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi 

aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere 

criteriile generale de individualizare prevăzute de 

legi și norme, respectiv împrejurările şi modul de 

comitere a faptelor, precum şi mijloacele folosite, 

starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, 
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natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 

consecinţe ale acţiunii, motivul săvârşirii faptelor şi 

scopul urmărit, natura şi frecvenţa acţiunilor care 

constituie antecedente politice ale învinuitului, 

conduita după săvârşirea faptelor în cursul vieții şi 

nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, 

situaţia familială şi socială.

Pentru aceste motive, în baza normelor naționale 

și internaționale, prevăzute de lege, va condamna 

pe învinuitul Mihail Sadoveanu, la:

100 de ani de căință post mortem (în al Nouălea Cerc 

al Infernului lui Dante), pentru:

– trădarea ființei românești, 

– prostituţie civică, politică, culturală, 

– colaboraţionism pervers cu bolșevismul, cu 

profit material, financiar.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt 

îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, 

condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de un 

secol de uitare, iar învinuitul nu are antecedente 

juridice, nu s-a sustras de la urmărire filologică ori 

istorică, nu a încercat zădărnicirea aflării 

adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere 

judiciară a autorului sau a participanţilor, astfel 

încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei 

poate fi atins şi fără executarea de către acesta a 

pedepsei aplicate.

Faţă de aceste considerente,  în  baza 

prevederilor legilor în vigoare va dispune 

s u s p e n d a r e a  e x e c u t ă r i i  p e d e p s e i  s u b 

supraveghere şi  va stabil i  un termen de 

supraveghere de 20 ani, conform dispoziţiilor 

legale în vigoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE:

1. Condamnă pe învinuitul Mihail Sadoveanu la 

pedeapsa de 100 de ani, de căință post mortem (în 

ultimul Cerc al infernului lui Dante) pentru trădarea 

ființei românești, prostituție civică, politică, 

culturală, colaboraționism pervers cu bolșevismul, 

cu profit material, financiar.

În baza prevederilor legilor în vigoare va dispune 

s u s p e n d a r e a  e x e c u t ă r i i  p e d e p s e i  s u b 

supraveghere şi va stabil i  un termen de 

supraveghere de zece ani, conform dispoziţiilor 

legale în vigoare.
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Prejudici i le aduse statului  român, sunt 

iremediabile și incomensurabile.

Nu se solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa T.I.L.Q., azi, 28.06.2021

PREŞEDINTE,            GREFIER, 

Alexandru Cetățeanu   Valentin Luca

Acestea au fost întrebările puse juraților:

1. A fost Mihail Sadoveanu un colaboraționist cu 

ocupantul sovietic şi cu primii comunişti care au 

început bolşevizarea României?

2. Circumstanţele atenuante prezentate de 

avocații apărării și de unii martori (prof. univ. dr. 

Nicolae Georgescu, de exemplu), îl absolvă pe 

Mihail Sadoveanu de culpă?

3. Poate fi Mihail Sadoveanu prezentat 

generaţiilor prezente şi viitoare, ca un caracter 

model, demn de urmat?
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Eternitatea luminii

Ai nevoie de timp şi de tine
În strălucirea primelor raze de lumină, 
mergi pe marginea abisului
în călătoria hipnotică întinsă la infinit.
Nu există nicio cale, calea o parcurgi pas cu pas.
Aproape imperceptibilă, prin fiecare mişcare, 
viaţa respiră într-un puls continuu, 
însoţită de sunete îndepărtate.
Asaltat de flacără, de dorinţe confuze, de iubire, 
răspunzi la provocări, 
asculţi până la incandescenţă glasul imuabil
al tăcerii prăvălite în curgeri vulcanice, 
sămânţa fecundă străbate sideful
claviaturii de culori estompate.
Prin tonuri grave, uneori opace, 
departe de imagini, refugiu şi sanctuar, 
strânsoarea speranţei sălbatice străpunge cuvintele, 
dincolo de sârma ghimpată, pentru a deveni
pură uitare, orbire sau iluminare.
Halucinant cer din care cad
efluvii de semne ale nemărginitului!
Mergi înspre tine, mereu şi mereu, 
ştii mistuirea mea, ştii ce vreau – pe mine înapoi, 
ştii ce mă frământă – regăsirea, te-am simţit, 
de asta te-am păstrat, de asta m-a durut.
Oglinda realităţii e percepţia – tu însuţi şi ceilalţi –, 
fascinaţia lumilor lăuntrice deschise spre tine, 
prin formele simţurilor, o adâncă mişcare de energie.
Ai multe părţi ascunse, cine să le pătrundă?!
– Dă-le voie şi ai să fii surprinsă!
Cine mă cunoaşte?! Nimeni. – îi spui.
Matrice invizibilă, aplecat peste cuvinte, 
până la măduvă despici bucuria din ritmul
şi şoapta sângelui, fiecare clipă e arsă în retina ta, 
din când în când te prăbuşeşti – fluid vis plutind în trecut -, 
spre ieşire nu zăreşti nicăieri vreun semn, 
eliberarea e-n eşafodul morţii negre şi dense ce te pândeşte, 
pentru cei ce trudesc nu există infernuri prestabilite.
Răvăşit, ai pornirea să treci prin ziduri compacte, 
acolo unde hotarele lumii tale se destramă.
Am făcut câţiva paşi în timp
şi nu te-ai îndoit vreodată de mine.
– Parfumul răspândit de tine este condeiul

Irina Lucia MIHALCA



ce-ţi scrie firul vieţii. Împreună cu tine
mă joc şi respir încet, adânc, 
un imens dor de tine, de mine, de noi.
Priveşte-ţi în oglindă gândurile, draga mea, 
fii mereu lumină, aşa cum ştii tu mai bine, 
crede, simte, alegerile sunt ale noastre, 
lumina vine din sufletul curat, la tine am găsit asta!
Îmi eşti dragă, tot mai dragă, numele meu
e scris în ceruri sau în cartea vieţii, 
sunt înger când mă desenezi aşa, creionul e la tine – îi spui.
Resurse nestăvilite coboară din zăgazurile cerului, 
porţile-ţi sunt mereu deschise, 
un zbor lin şi şăgalnic este prezentul din mâine sau ieri;
un mister îţi spuneam, misterul de azi e-un mâine sau un ieri.
– Parcă te cunosc dintotdeauna, te-am pus
acolo undeva, nu ştiu unde, dar exişti.
Adevărul te răscoleşte, ai nevoie de timp şi de tine, 
eternă fiinţă de lumină şi viaţă. – îi şopteşti.

* * * * *

Tu, doar tu şi cursul vieţii
Cu un tremur purificator
şi soarele în priviri, 
pornim în culisele tale
– tapiserii de gânduri, 
arpegii de stări, de emoţii –, 
ca o rugă inima-ţi bate alert, 
încă nu ai găsit liniştea.
În bătaia vântului
eşti într-o panică continuă
chiar dacă nu calci pe flori, 
şi nu provoci dureri.
Sub lumina albastră
a reflectoarelor
pătrunzi în apa mării, 
dincolo de culorile nou adăugate
ai nevoie de confirmări, 
de roua cuvintelor, 
de iubire şi calde atingeri.
În tine sunt mai mulţi oameni, 
unul sensibil, visător, fragil, luminos, 
împăcat cu sine, fericit, da, fericit, 
şi unul care aruncă totul în aer, 
plin de excese, îndoieli, nelinişti, 
şi totuşi, îţi place viaţa
chiar dacă ţi-e frică
de moartea care te-nsoteşte.
– Dă-mi mâna, dragul meu, 
cu inima deschisă, 
să ne continuăm călătoria, 
în eternitatea luminii!
îţi spun, zâmbind, privindu-te.
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1. 7 sept. 2021 Seratele „Eminescu, jurnalistul” au fost redeschise cu un veritabil regal, dedicat unei 
personalități de marcă a științei și civilizației, membru de onoare al Academiei Române, Doctor Honoris 
Causa al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Dr. ing. Cosmonaut Dumitru Doru Prunariu.

Prima serată „Eminescu, jurnalistul” a avut loc în Aula Universității Ecologice din București și s-a bucurat de 
o prezență numeroasă și selectă. După cuvântul de deschidere al Președintelui Doru Dinu Glăvan, a vorbit 
rectorul Universității Ecologice, conf. univ. dr. Giuliano Țevi, iar Miron Manega, vicepreședinte UZPR, a citit 
un text din publicistica lui Eminescu. A urmat, în premieră absolută, „Un cosmonaut despre cosmogonia 
emineasciană”, o disertație susținută de Dumitru Prunariu.

2. Luni, 27 sept. 2021, a avut loc, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu” UNESCO, ediția inaugurală a seratelor 
„Eminescu, jurnalistul”. Au participat dr. Mihai Neagu Basarab, președinte al Academiei Germano-Române 
din Baden-Baden și dr. Olivia Costea, Consul Onorific al României în Solvosborg, Suedia. Doamna Olivia 
Costea a prezentat o expunere despre „Mecenatul cultural în actualitate”, relevând succesul repurtat de 
spectacolul „Brâncuși, mon Amour” în Suedia. Domnia Sa a amintit de acțiunile promovate în comunitatea 
românească din Suedia, împreună cu soțul Domniei Sale prin „Asociația culturală fără frontiere”, pe care o 
conduce. În semn de apreciere pentru activitatea sa, Doamna Olivia Costea a primit o Diplomă de Onoare din 
partea UZPR. Poetul Miron Manega a prezentat un moment dedicat jurnalistului Eminescu. Scriitorul Mihai 
Neagu Basarab a prezentat activitatea sa la Freiburg, unde păstorește cea mai cea mai mare Bibliotecă 
Românească a Diasporei din Europa. Domnul Felix Goldbach, directorul Teatrului Al. Davilla din Pitești, a 
susținut un recital muzical, acompaniind-o pe actrița Claudia Motea. Doamna Rodica Subțirelu a prezentat 
personalitatea lui Mihai Diaconescu prin lucrarea-album „Mihai Diaconescu, scriitorul și opera lui în imagini”. 
Artista și publicista Dana Irina Gîju a prezentat un recital muzical original. Actrița Doina Ghițescu a prezentat 
un florilegiu de versuri din creația unor mari poeți români.

Moderatorul Seratei a fost Doru Dinu Glăvan, Președintele UZPR.

3. 27 sept. 2021 a apărut CERTITUDINEA, nr. 97. Din sumar:
• Mihai Eminescu: „Ne e scârbă de cei ce-au uzurpat numele etnic al rasei noastre”;
• Miron Manega: „Corpul omenesc e proprietate privată, nu domeniu public!”
• Aurel C. Popovici: „Teorii fantastice despre democrație, materialism și ideile înaintate”;
• Dr. George Coandă: „Cine plătește pentru înalta trădare a României??”;
• Adrian Pătrușcă: „Vremea COVID nu s-a terminat. Evul întunecat de-abia începe”;
• Răzvan Savaliuc: „Acest Klaus Iohannis, sluga marilor puteri”;
• Ministrul maghiar al Justiției: „Creștereași educarea copiilor este dreptul exclusiv al părinților. Nu vom 

renunța la asta!”;
• Dumitru Ioncică: „Spectacolul lumii. Libertate și democrație, în schimbul renunțării la suveranitate”;
• Nicolae Dan Fruntelată: „Pân`aici minciuna, de aici adevărul”.

4. 1 oct. 2021 Tema de concurs pentru Premiile UZPR -2021: „Pandemie și Patriotism”.
Materialele trimise vor viza atitudinile, acțiunile și implicările tuturor persoanelor, personalităților și 

entităților civice, sociale, politice sau de orice altă natură, în sensul prevăzut de temă.

5. 3 oct. 2021 EcoForum dedicat jurnaliștilor. ECOTIC împreună cu UZPR, cu suportul „Oameni și Corporații”, 
a organizat în 29 sept. 2021 un webinar dedicat jurnaliștilor. Tema webinarului a fost managementul și 
reciclarea deșeurilor, în special a deșeurilor de echipament electrice și electronice și de baterii.

În deschiderea webinarului, Doru Dinu Glăvan, Președintele UZPR, și Valentin Negoiță, Președintele 
ECOTIC, au evidențiat importanța dialogului și a informării jurnaliștilor în problematica protecției mediului și a 
valorificării resurselor.

Rubrică de Ion HAINEȘ
membru UZPR

U Z P RNIUNEA IARIªTILOR ROFESIONIªTI DIN OMÂNIA

evenimente UZPR 

(Septembrie – Octombrie – Decembrie 2021)



6. 11 oct. 2021, a apărut CERTITUDINEA, NR. 98, din sumar:
• M. Eminescu: „Ce caută aceste elemene nesănătoase în viața publică a statului?”;
• Miron Manega: „Klaus Iohannis, premiat pentru unirea Europei și dezmembrarea României”;
• Dan Puric: „Mers de cioban cu stâna de lacrimi în spate”;
• Anca Radu: „Naționalizarea copiilor”;
• Teodor Palade: „Vânătoarea de nevaccinați, un război nedrept prin care bogații lumii vor fi și mai bogați”;
• Dr. George Coandă: „Noua Ordine Mondială = Revoluția Teroristă Neo marxistă”.

7. 12 oct. 2021 Joi, 7 oct. 2021, la sediul UZPR a avut loc un eveniment ad-hoc, onorant, prin vizita doamnei 
doctor Olivia Costea, Consul Onorific al României la Solvesborg, Suedia. Doamna Consul și regizorul Zoltan 
Shapira, soțul Domniei Sale, au întreprins această vizită, având în vedere un obiectiv cultural– artistic între 
România și Suedia, respectiv între UZPR, Consulatu Onorific al României din Solvesborg și Asociația 
suedeză „Cultura fără frontiere”.

Președintele UZPR, domnul Doru Dinu Glăvan și cei câțiva membri ai instituției prezenți au primit cu multă 
căldură propunerea de colaborare. Totodată, doamna Consul a primit o distincție importantă dinpartea 
domnului Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR.

8. 21 oct. 2021 A apărut revista UZPR, nr. 23/2021. Din sumar:
• Gala Premiilor UZPR pentru anul 2000, concurs ce a avut loc anul acesta, cu tema „Sens și contrasens în 

mass-media”;
• Periplul vieții în pandemie
• Seratele „Eminescu, jurnalistul”, care au avut ca oaspeți pe Denis Buican, savant de talie mondială, și pe 

cosmonautul Dumitru Prunariu.
• Presa privită prin ochii caricaturiștilor și epigramiștilor.

9. 25 oct.2021 a apărut CERTITUDINEA, NR. 99/2021. Din sumar:
• Mihai Eminescu: „Reacțiunea noastră constă în convingerea că statul trăiește după legi organice”;
• Constantin Giurgiuca: „Arhivele transcendente: Sfinxul din Bucegi”;
• Eliana Popa: „Cioclii Apocalipsei”;
• Dan Puric: „Puterea Crucii”;
• Vlad Pârău: „Parlamentul pregătește un nou genocid: Legea 5 G”;
• Adrian Pătrușcă: „Experimentul Israel. Poporul Ales a fost transformat în cobai”;
• Ioan Roșca: „Execuția selectivă în masă”;
• Dr. George Coandă: „Ni se interzice să fim români”.

10. 31 oct. 2021 Evenimentul cel mai important, din păcate tragic, este încetarea din viață, cu totul neașteptată, 
a lui Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR, la Reșița, în urma infectării cu corona virus-19.

Doru Dinu Glăvan, care și-a câștigat aprecierea unanimă, era la al treilea mandat de președinte al UZPR, 
organizație pe care a propulsat-o până la statutul de cea mai mare din țară, pentru care a reușit să obțină 
statutul de „uniune de creație de utilitate publică” și căreia i-a dedicat activitatea sa neobosită până în ultima 
clipă.

11. 09 nov. 2021 A apărut nr. 100 al revistei CERTITUDINEA, număr dedicat memoriei lui Doru Dinu Glăvan. 
Din sumar:

• Mihai Eminescu: „Fiecărui drept îi corespunde o datorie”;
• Miron Manega: „Scurtă despărțire”;
• Pamfil Șeicaru: „Mihai Antonescu, pro și versus Ion Antonescu”;
• Vasile Moiș: „Dictatul de la Viena, o pată veșnică pe obrazul elitei politice românești”;
• Starea de alertă – instrument de oprimare
• Nagy Attila-Mihai: „Meditațiile unui secui. Moartea clinică a omenirii”;
Urmează un grupaj de articole în care 24 de autori elogiază personalitatea exemplară a lui Doru Dinu 

Glăvan și deplâng dispariția lui cu totul neașteptată.

12. 09, 11 nov. 2021 Pe site-ul UZPR, au apărut numeroase articole dedicate -IN MEMORIAM-lui Doru Dinu 
Glăvan, personalitate marcantă a presei românești contemporane, dispărut atât de neașteptat dintre noi. 
Printre ele: Miron Manega, Theodor Damian, Dan Toma Dulciu și Tanța Tănăsescu, Ion Haineș, Șerban 
Cionoff, Mirela Penu, Firiță Carp. Octavian Ticu și Eugen Doga, Iuliana Gorea Costin, Ecaterina Chifu, 
Roxana Istudor.
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ªtefan DUMITRESCU

Au apărut de curând la Editura Rawex coms cele trei cărți ale marelui sinolog, Excelența sa, dl Constantin 
Lupeanu, ambasador mulți ani în China, în Vietnam, în Singapore. De asemenea Director mulți ani al 
Institutului cultural de la Beijing. Este vorba despre romanele „Templierul din Carpați”, „Crimă la MAE” și 
„Ambasador în Musonia sau zilele și nopțile unui ambasador”. Omul de cultură, dl Constantin Lupeanu, este 
cel care prin truda sa neobosită a fost peste o jumătate de veac puntea de legătură dintre cele două mari culturi, 
milenara cultura chineză și milenara cultura daco-română, cultura poporului din Carpați.

Având o cultură vastă asimilată în deceniile cât a fost ambasador în Țările din Asia prin munca sa de 
traducător cultivat și inspirat omul acesta a îmbogățit ca nimeni altul cultura milenarei Chine cu creații ale 
bogatei culturi daco-române, și cultura română cu operele de mare valoare ale culturii chineze. Puțini oameni 
au norocul să aibă un destin fabulos ca domnul Constantin Lupeanu, la rândul lui o Personalitate fabuloasă. 
Dumnealui i se datoresc zeci de opere traduse din literatura chineză în română și zeci de opere ale culturii 
române, în primul rând capodoperele literaturii, care îmbogățesc de acum vasta cultură chineză.

De data această îl vedem pe dl Constantin Lupeanu în ipostaza de romancier. Precizăm că dl Lupeanu este 
autorul altor trei romane publicate înainte acestora. Așadar autorul are o bogată experiență de romancier. 
Romanele dlui Constantin Lupeanu ne amintesc de romanele lui Mircea Eliade. Aduc în literatura română 
spiritul, farmecul culturilor exotice, și acea dimensiune milenară a unei culturi străvechi. Romanul „Templierul 
din Carpați” ne evocă veacurile de început ale nașterii cnezatelor și voievodatelor. Epicul este dens, povestea 
are dramatism și frumusețea scriiturii de început de veac. Fantasticul și spectaculosul, se împletesc în mod 
inspirat în romanul „Ambasador în Musonia sau zilele și nopțile unui ambasador”. Puțini scriitori au reușit o 
sinteză atât de profundă și de frumoasă între spiritul european și spiritul culturilor străvechi asiatice. După 
lectura lor putem să afirmăm că romanele d-lui Constantin Lupescu se citesc pe nerăsuflate. Ele răspund atât 
setei de cunoaștere a omului cult, cât și cititorilor sau cititoarelor care pleacă în vacanță. Domnul Constantin 
Lupeanu scrie o literatură care te îmbogățește, care te farmecă și te relaxează. De aceea recomandăm cu 
căldură cele trei cărți ale distinsului ambasador.

UN EVENIMENT EDITORIAL DE O 

IMPORTANÞÃ EXCEPÞIONALÃ 

ÎN CULTURA ROMÂNĂ



Constantin Lupeanu, personalitate complexă a culturii românești (sinolog de excepție, traducător, diplomat 
de carieră, ambasador, membru USR) publică la editura Rawexcoms, București, 2021, trei romane (Templierul 
din Carpați, Ambasador în Musonia și Crimă la MAE) scrise în registre stilistice diferite, denotând asumarea 
actului narativ în dimensiuni structurale complexe.

Romanul Templierul din Carpați este o carte care dezvăluie abilitatea autorului de a insera în narativul epic, 
elemente livrești, simboluri esoterice, concepte filosofice și fapte istorice. Toate acestea structurează într-un 
mod inedit construcția ideatică a romanului, devenind reper semantic semnificativ în arhitectura textuală. Cu 
siguranță că în subsidiarul mesajului cărții, recunoaștem cu ușurință acribia de care a dat dovadă autorul 
pentru reconstituirea faptelor istorice ale întemeierii Țării Românești. Acest lucru e susținut de informațiile 
detaliate regăsibile în subiectul abordat. Mai mult, se observă în structura de adâncime a discursului 
naratologic, o cunoaștere aprofundată a sistemelor filosofice ale lumii, semnificațiile mistice fiind infiltrate 
elegant în țesătura epică.

Personajul principal Dan de Payens parcurge un drum inițiatic de la Paris spre Valahia, unde are misiunea de 
a ascunde comoara Cavalerilor Templieri. De la bun început, ni se dezvăluie sensul simbolic al spațiului dintre 
Dunăre și Carpați (loc protector, tărâm sacru, cu încărcătură spirituală înaltă). Acest fapt declanșează 
tensiunea epică, condensează sensuri alese, căci ascunderea comorii Templierilor coincide într-un plan 
alegoric, cu întemeierea Țării Românești. Aici constă forța vizionară a autorului, fiindcă reunește în același 
segment imaginativ, date științifice, elemente filosofice și aspecte mitice.

Romanul ilustrează pe mai multe voci (istorică, mitologică, esoterică), întemeierea Țării Românești, 
demersul epic fiind deopotrivă incitant și intrigant. E incitant modul în care sunt înlănțuite detaliile realității 
istorice cu cele ale imaginarului simbolic în componența narațiunii; e intrigant felul în care autorul știe să așeze 
în spatele întâmplărilor, secvențe mitologice, până în punctul în care construcția textuală substituie planurile 
lumii concrete cu cele ale spațiului oniric. Prin acest procedeu al construcției firului epic, cartea oferă o polifonie 
tematică, o deschidere spre înțelesuri și interpretări multiple, asigurându-i complexitatea vizionară și estetică.

Călătorul-templier Dan de Payens este vocea mistică, el susține ordonarea ideilor într-un sistem oniric, iar 
Negru Vodă Basarab reprezintă vocea realității, așezând firul povestirii în dimensiunea istorică. Această 
caracteristică a poveștii (relația dintre istorie și mitologie) subliniază originalitatea abordării subiectului. 

Itinerarii identitare și livrești 
Constantin Lupeanu
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Situațiile, evenimentele, faptele cuprinse în roman expun în registru metaforic, un sincretism al ideilor 
religioase. De pildă, în Câmpulung, oamenii au idei religioase diferite (trăiesc în aceeași comunitate, catolici și 
ortodocși), iar acest lucru nu face decât să exprime ideea că iubirea pentru Dumnezeu îmbracă forme diferite. 
Creștinismul înseamnă iubire, lumină, pace, indiferent de forma exprimării ideilor. Acest lucru e bine subliniat în 
discursul epic, înfățișând multiplele abordări ale ideilor religioase.

Acțiunea se desfășoară în teritoriul românesc (Craiova, Tg. Jiu, Câmpulung, Curtea de Argeș), valorificând 
astfel, spațiul-matrice al întemeierii Țării Românești. Nu întâmplător, în paginile cărții, Valahia este numită 
Dacia, proiectând faptul istoric, într-un timp îndepărtat. Prin însăilarea filigranată a aventurii templierului Dan 
de Payens (devenind în cele din urmă, Dan Mărăcine) în Dacia, este proiectată o lume străveche, învăluită în 
simboluri ancestrale. De pildă, călătoria eroului lângă munții Bucegi, în străfundurile pământului, prin 
intermediul uriașului Ytsoc (Nemuritorul), amintește de legendele dacice ale muntelui sacru Kogaion. Mai mult 
de atât, de nenumărate ori, personajele (Dan de Payens, Pierre, Clael) călătoresc în timp și spațiu, căci ținutul 
legendar al dacilor nu se supune legilor pământești. Practic, asistăm la un soi de metempsihoză, procedeu prin 
care personajele au acces la un tărâm inițiatic. Comoara templierilor e ascunsă în acest loc legendar, iar eroul 
își îndeplinește astfel misiunea dată de Maestrul Jacques de Molay. Prin acest demers, se produce așezarea 
faptului istoric într-un areal simbolic, povestea propunând înțelesuri alegorice cu privire la continuarea 
Ordinului Templierilor Cavaleri pe tărâmurile Daciei. Desigur, acest fapt e legat de numele lui Negru Vodă 
Basarab și de nașterea istoriei moderne a Țării Românești. În fond, subiectul este fin ancorat în demersul 
naratologic, fiindcă logica evenimentelor, succesiunea episoadelor, densitatea epică se răsfrâng într-un plan al 
simbolicului, de ordin mitologic.

Templierul din Carpați e un roman în care pilonul interpretativ tinde către principiul sincretismului religiilor, 
fără ca tema să fie ostentativă, din contră, e irizată în substanța ideatică a substratului textual. Fuzionarea 
concepțiilor religioase asigură profunda înțelegere despre continuitatea dacilor în noul spațiu, numit Valahia. 
Conceptele esoterice susțin declanșarea oniricului, mitologicului, în subteranele narațiunii; prin prisma 
călătoriei inițiatice a templierului Dan, identificăm alcătuirea labirintică a demersului ficțional, unde datele 
istorice exacte se prelungesc într-o zonă simbolică, ancestrală. Periplul personajelor invită la cunoașterea 
diferitelor lumi și civilizații: Dan este exponentul unei cunoașteri ezoterice, Clael este cunoscătoarea lumii 
dacice, Alior Arim reprezintă creștinătatea ortodoxă. Cele trei voci narative condensează trei lumi, trei 
spiritualități, reunite pe pământ românesc, pentru a duce mai departe cunoașterea străveche, desprinsă din 
lumi arhetipale.

Episodul în care este evocată lupta de la Posada, se remarcă demersul științific al autorului, căci asistăm la 
detalii istorice exacte, proiectate într-o structură narativă captivantă. Lupta dintre Negru Vodă și Carol Robert 
de Anjou susține suspansul epic, recuzita stilistică mizând pe tehnica dialogului și a oralității. Personajele sunt 
vii, dinamice, utilizarea registrului arhaic susținând tensiunea relatării. Interesant e felul în care bătălia în sine 
devine resort interpretativ, fiindcă ea oferă seria de răspunsuri acumulate de-a lungul aventurii eroului. 
Misiunea de a păzi comoara Templierilor coincide cu datoria de a apăra pământurile Daciei. În acest punct, 
simbolicul și realul se contopesc dând la iveală un reper în drumul spre cunoașterea adevărului: calea 
cunoașterii implică trepte ale inițierii.

Romanul e unul complex, cu abordare pluritematică, stratificările ideilor făcându-se dinspre intuitiv spre 
demonstrativ. Firul epic imprimă nuanțe ezoterice, cunoașterea adevărului devenind calea spre fericire. 
Sincretismul religiilor reflectat în subsidiarul textual permite interpretarea faptelor personajelor, într-un regim 
alegoric. Întocmai ca în abordările filosofice ale lui Philon din Alexandria, și aici are loc o întrepătrundere a 
conceptelor religioase, intersectarea mitologiilor născând o nouă civilizație, un nou popor, o nouă lume. 
Templierul din Carpați este deopotrivă roman filosofic, roman istoric, roman mitologic, nuanțându-se o anumită 
încadrare, în funcție de orizontul de așteptare și înțelegere al fiecărui cititor. Cartea provoacă la interpretări, 
realizându-se între text și cititor un soi de legătură, din care se naște nevoia de căutare, de cunoaștere. Prin 
filonul arhitectural al relatării, se strecoară sensuri inițiatice, abil camuflate în mitologii și legende.

Excelența sa, romancierul Constantin Lupeanu are acea revelație a creatorului de frumos, a artistului, care 
pune într-un scenariu imagistic, înălțimea studiului istoric și profunzimile ideilor esoterice. În prelungirea 
marelui diplomat al României, scriitorul duce mai departe gloria, de data aceasta, prin stilul bine individualizat 
în peisajul literar românesc. Templierul din Carpați, roman al inițierii, impune prin recuzita artistică, prin 
adâncimile mesajului, prin construcția textuală ademenitoare. Incursiunea cititorului în periplul epic, asigură 
îmbogățirea spirituală și culturală, prin vastitatea subiectelor, a temelor. După lectura cărții, asistăm la o 
transformare interioară, resimțim căile devenirii, ne inițiem.

Topirea elementelor autobiografice într-un roman de ficțiune constituie substanța universului din cartea 
Ambasador în Musonia. Paradigma discursului este ilustrată de raportul dintre tentația autenticității și 
transformarea estetică a realității. Romanul păstrează narațiunea confidențială în zona artistică, mergând 
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până în punctul în care regimul temporal al retrospecției implică un autor dihotomic. Într-o formulă originală, 
registrul scriiturii reconstituie personalitatea autorului prin jocul pendulării dintre viață și artă, dintre confesiune 
și ficțiune. Autoreferențialitatea garantează caracterul romanesc al istoriei care se scrie, experiența fiind 
integrată de artist, într-un imaginar al memoriei.

Eul ficțional, N. Ocul insinuează în narațiune suprapunerea planurilor temporale (prezentul cotidian cu 
trecutul îndepărtat) permițând astfel, efectuarea unor sondaje interioare adânci. Ficționalizarea naratorului 
permite naufragiul spre structurile de adâncime ale spiritului, subiectul auctorial căutând prin intermediul 
confesiunii, să recompună adevărurile vieții. De la bun început, Musonia este proiectată ca spațiu imaginar, 
instituind procesului ficțiunii o pondere mai mare față de zona autoreferențialului, astfel atrăgându-ne atenția 
asupra modului în care trebuie citite și înțelese faptele, evenimentele. Confesiunea lui N. Ocul dezvăluie pe de-
o parte aspecte din lumea diplomatică, iar pe de altă parte, reconstituie poveștile de iubire care l-au 
transformat. Experiențele sentimentale ale personajului-narator alcătuiesc o lume nouă, cu deschideri spre 
misticism. Spațiul cultural asiatic imprimă nu doar putere de seducție, ci și o filozofie de viață aparte, unde 
materialul și senzorialul alcătuiesc un tot unitar. Dinspre evenimentele cotidiene ale Ambasadei Musoniei, spre 
poveștile de iubire cu tâlc, N. Ocul ne pune la dispoziție o lume nouă, o civilizație diferită, o ideologie complexă. 
Confesiunea are o ramificație amplă, plecând de la rememorări din adolescență și ajungând în spațiul cel mai 
apropiat de timpul povestirii.

Povestea romantică din tinerețe, iubirea adolescentină dintre eul narator și Delciza proiectează liric, un 
tablou al înălțimii emoționale. Altfel stau lucrurile cu Aroma, o tânără asiatică fermecătoare, cu un caracter 
dezinvolt, cu personalitate misterioasă. Ea este cea care i-a dezvăluit personajului, mirajul Asiei, prin prisma 
manifestării sentimentale. Sexualitatea și spiritualitatea, în accepțiunea Orientului îndepărtat sunt două 
dimensiuni care se completează, se suprapun. În gândirea asiatică, trupul constituie expresia materială a 
spiritului, iar exprimarea trăirilor nu implică nici un obstacol. Libertatea este deplină în manifestarea iubirii, 
Aroma fiind expresia femeii pentru care trupul și spiritul se supun unei singure legi: cea a absolutului. În același 
registru al gândirii orientale, povestea de dragoste cu Aramona imprimă acel caracter mistic specific civilizației 
asiatice. Dragostea este unic reper în lumea înconjurătoare, N. Ocul trăind cu maximă intensitate fiecare 
emoție. Și cu toate acestea, nici Aramona nu se dezice de tradiția asiatică, nu renunță la obiceiurile străvechi, la 
soțul impus de părinți. În subsidiarul ritualurilor de voluptate, se remarcă filozofia mistică, fiindcă aceste povești 
vorbesc despre calea acceptării și a transcenderii prin eros. În gândirea Orientului, plăcerea și încântarea 
erotică nu are nici o valoare, dacă nu se reflectă și în spațiul conștiinței. Ei bine, tocmai această viziune 
definește erotica asiatică. Privite din acest unghi, poveștile de dragoste clădesc un univers spiritual complex, 
elementele culturii și civilizației asiatice fiind regăsibile în substratul paginilor.

Dincolo de rememorările sentimentale, confesiunea are desigur și caracter socio-politic, dezvoltând teme de 
real interes. Implicațiile diplomatice sunt proiectate într-un spațiu imaginar (Musonia), insinuându-se într-o 
manieră subtilă, modul în care se derulează acțiunile diplomatice și efectul acestora asupra bunului mers al 
lumii. Prin vocea personajelor (ambasadorul Raoul, consilierul economic Pavel Pamba, Pepe Doi) este 
prezentată viața politică, economică, administrativă a unui stat, situațiile prin care trec devenind repere în 
înțelegerea mersului istoriei. Evenimentele la care iau parte personajele traduc pulsul intern al unei țări, 
tensiunile care se produc în momentul schimbărilor unor guverne. Practic, pe marginea întâmplărilor acestor 
personaje, ni se dezvăluie în toată complexitatea ei, lumea diplomației. Fiecare scenă surprinde felul în care 
deciziile politice pot schimba istoria unui stat, personajele fiind expresia simbolică a unor voci decizionale în 
momente cheie. Eul ficțional captează în substratul poveștilor, lecții despre diplomație, fără să cadă în 
didacticism, ci mai degrabă, stilizând ideile, adunându-le în pilde cu tâlc.

Ambasador în Musonia e un roman unde autobiograficul se prelungește în ficțiune, fără ca scriitura să-și 
piardă caracterul autenticității, și nici pe cel estetic, imaginarul explorând sensurile profunde ale mesajului. 
Cartea negociază limitele auctorialității, creatorul gestionând toate palierele interpretative prin metoda 
discursului și prin reflecțiile estetice propuse. Constantin Lupeanu propune drept formă de legitimare a 
identității, literatura, scriitura. Identitatea capătă în actul narativ, forma cea mai înaltă, devenind expresie a 
permanenței în timp. În acest caz, romanul este o narațiune identitară individuală.

Romanul Crimă la MAE demonstrează încă o dată, talentul scriitorului Constantin Lupeanu de a crea 
caractere umane complexe și întâmplări memorabile, motivând cititorul să gândească în prelungirea 
scenariului propus. Suspansul, trama, misterul sunt ingredientele perfecte pentru romanul polițist, dar autorul 
nu se limitează la această schemă, ci printr-o iscusință stilistică, surprinde dimensiunile psihologice ale eroilor, 
introspecția, fragmentarismul devenind resurse originale în crearea atmosferei palpitante. 
Pluriperspectivismul aproape că îngăduie cititorului să ia parte în derularea anchetei; suprapunerea planurilor 
vizionare și narative instituie textului calități nebănuite, personajele glisând între analiză logică și intuiție.

Personajul principal, ambasadorul Daniel Gorun primește misiunea de a investiga crima din minister, în 
paralel cu ancheta derulată de căpitanul Haralambie Donca. De la bun început, protagonistului îi sunt atribuite 
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calități excepționale, încredințându-i-se o misiune grea: descifrarea misterului morții lui Ilknur Dac. Dacă poliția 
investighează într-un mod clasic, apelând la scheme tradiționale, Daniel Gorun realizează un fel de joc intuitiv, 
ca în geometrie, bazându-se deopotrivă pe imaginație și logică. Tocmai în acest punct, constă abilitatea 
autorului de a construi scenarii inedite: când te aștepți mai puțin, apare soluția, născută dintr-un detaliu aparent 
nesemnificativ. Ei bine, protagonistul nu se pierde în mecanismele de suprafață ale anchetei, el analizează 
atent fiecare aspect, imaginează contexte, dezvoltă idei, realizează un film complet în care toate ingredientele 
sunt puse în ordine. Ca într-un joc de șah, nimic nu-i scapă, nici suita de evenimente dinaintea crimei, nici 
personajele care au intrat în contact cu Ilknur; fiecare lucru e dinainte intuit, ambasadorul – detectiv câștigând 
partida prin algoritmii unei analize complexe.

Interesant în construcția romanului, nu e neapărat exercițiul descifrării enigmei, ci mai degrabă, modul în 
care se derulează ancheta și sensul pe care-l primește în desfășurarea epică. Punctul nevralgic este faptul că 
în cadrul unei instituții importante, se produce o crimă; la un anumit nivel de lectură, găsim implicații textuale ce 
se răsfrâng dincolo de subiectul propriu-zis. Crima din cadrul ministerului e un act ce pune în derivă încrederea 
în bunul mers al societății, vulnerabilizează ideea de instituție, deconstruiește legătura dintre individ și stat. 
Daniel Gorun devine personajul care poate să restabilească relația fragilă, este simbolul omului care poate 
face ca o instituție să funcționeze bine, fără ca nimic să știrbească sentimentul de încredere. Văzut în acest 
mod, romanul prelungește fantezia, într-o lecție de viață, din care cititorul descoperă valori etice și morale 
înalte. În orice caz, cartea țese o tensiune interioară întreținută de vulnerabilitatea personajelor, dar și de 
perspectivele narative diferite.

Palpitantă nu este doar acțiunea cărții, cât și portretizarea personajelor, fiecare gest, trăsătură conturând o 
tipologie. Ilknur Dac, tânăra turcoaică fermecătoare și cuceritoare, poartă povestea unei vieți aparte, cu un 
trecut pe care-l vrea uitat (avusese o relație cu profesoara de desen). Căsătorită cu Victor Dac, însărcinată, 
rămăsese o femeie care emana atracție. Moartea ei generează șoc, dezlănțuind atâtea piste, câte personaje 
sunt. Dan Chivernis, ucigașul, e un personaj șters ca structură temperamentală, și tocmai acest lucru induce în 
eroare. Singurul care intuiește duplicitatea acestuia, este Daniel Gorun. Portretul lui Chivernis e realizat ca o 
proiecție caleidoscopică, prin suprapunere de gesturi, fapte, întâmplări. Personajul e un amator de artă 
vizuală, deținând tablouri, fără să le cunoască valoarea estetică, iar în cadrul ministerului neputându-se 
remarca în vreun fel. Abilitatea conturării caracterului rezultă din tehnica acumulării de fapte, personajul fiind 
redat în umbre, în nuanțe. Acest lucru întreține atmosfera savuroasă, palpitantă a firului narativ.

Demersul detectivistic al ambasadorului Daniel Gorun se bazează pe filtrarea realității într-un mod critic, iar 
adevărul despre crima de la MAE, îl obține prin asamblarea tuturor perspectivelor, ipotezelor, adăugându-le 
desigur, intuiția. Instrumentalizarea cazului atrage atenția prin înșiruirea de scenarii la care protagonistul nu e 
numai atent, ci le și analizează până la ultima fâșie componentă. E o tehnică asemănătoarea puzlle-ului, unde 
fiecare detaliu contează, iar reunirea lor corectă conduce la deslușirea adevărului. Oricum, autorul creează 
suspansul prin momente de avalanșă, suspiciunea și misterul diversificând traseul investigativ.

Cartea nu este doar un roman polițist, ea propune și un nivel etico-moral de interpretare, prin faptul că pune în 
discuție societatea, politica și spațiul infracțional. În fond, toate acestea aparțin realității, lumii de azi, iar 
așezarea lor într-o zonă fantezistă, nu face decât să amplifice sensurile acestora în contextul 
contemporaneității. Constantin Lupeanu nu se dezice de crezul său literar, el construiește de fiecare dată o 
poveste din care cititorul desprinde sensuri, lecții despre viață. Practic, filtrarea realității în conștiința artistică 
imprimă valori etice esențiale, fără ca dimensiunea estetică să fie amenințată. Din contră, privită în acest mod, 
literatura oferă un regim dialectic de interpretare, textul revigorând viața, reprezentarea lumii fiind asumată prin 
semn, prin cuvânt. Crimă la MAE este un roman cu intrigă savuroasă, cu personaje carismatice, a cărui 
dinamică stilistică și structurală imprimă caracter original, ce individualizează scriitura în peisajul literar actual.
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Născut în proximitatea culturii neolitice Cârna, de pe Valea Dunării, cu 

salba-i de mărgăritare antice conjugate și sub sintagma Gârla Mare –, 
Mircea Anastasie Borcan a purtat, totdeauna, în străfundurile sufletului 
său, vibrația, pulsurile și impulsurile scânteietoare ale fibrei sale de Om al 
Sudului, cu temperament solar, dar și cu înfiorări/ izbucniri vulcanice.

A poposit apoi la umbra legendară a Carpaților Meridionali, urmărit de 
tainica ispită a Muntelui, cu obârșii primordiale în Kogaion, sacrul sălaș 
spiritual al geților.

Tocmai de aceea, intuim, după anii copilăriei, ai pubertății și 
adolescenței – ani ai descifrării artei cititului și scrisului, la școala 
primară, urmați de aceia ai gimnaziului și ai liceului, în edificiul construit 
de bunicul poetului Adrian Păunescu tot în vatra natală, a comunei 
doljene Bârca –, Mircea Anastasie Borcan luă în piept, voinicește, apele 
învolburate din Defileul Jiului, își ranforsă ființa lăuntrică printr-un popas 
spiritual la Monastirea Lainici, continuă să străbată bezna tuturor celor 48 
de tunele feroviare, pentru a adăsta, vreo 20 de ani, în Petroșani, unde se 
iniție în amfiteatrele Institutului Minier, deveni inginer topo-geodez, 
coborî cu fervoare în măruntaiele muntelui, trasându-i noi și noi căi de 
extragere a lignitului și huilei.

Erau anii ‘65-’80, ai desprimăvărării intempestive, după obsedantul deceniu stalinist și după înghețul siberian 
înșurubat strașnic în oasele tuturor românilor.

Întregul popor începea să respire în libertate, din ce în ce mai profund, aerul tare și reconfortant al regăsirii 
demnității naționale, a punctelor cardinale tradiționale din cultură și creație, din toate domeniile.

Ani ai descătușării năvalnice:
• ani când savantul Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție, a revenit definitiv în patria natală, lăsând 

un patrimoniu de peste 250 de invenții, acest tezaur incomensurabil nefiind valorificat nici astăzi, după o 
jumătate de veac;

• ani când Ana Aslan a lansat celebra sa linie de leacuri magice și cosmetice: GEROVITAL, a înființat, lângă 
București, la Otopeni, primul institut de gerontologie din lume și a tratat celebrități mondiale precum, 
Charles de Gaulle (președintele Franței), J.F. Kennedy (președintele S.U.A.), Indira Gandhi (premierul 
Indiei), Iosip Broz Tito, Nichita Hrușciov, Imelda Marcos, Konrad Adenauer;

• ani când s-au construit unicate precum Transfăgărășanul, Canalul Dunăre-Marea Neagră, marile noduri 
hidroenergetice de la Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, sute de hidrocentrale și termocentrale, sute de 
uzine și combinate industriale, Centrala de Apă Grea de la Drobeta Turnu Severin și Centrala nuclear-
electrică de la Cernavodă, șapte milioane de apartamente din fonduri publice, s-a realizat electrificarea 
întregii țări;

• anii când a zburat în Cosmos primul român Dumitru Prunariu, iar patria noastră deținea a patra flotă 
maritimă din lume și a doua flotă de pescuit oceanic de pe Terra;

• s-au deschis sute de șantiere arheologice, a fost marcată împlinirea a 2050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat și independent, sub sceptrul regelui Burebista;

• prețul pâinii, cel al laptelui și al untului au rămas, în România, neschimbate un sfert de secol;
• învățământul și asistența sanitară erau gratuite;
• chiria, energia electrică și gazele erau simbolice;
• Constanța devenise al doilea port din Europa și al patrulea din lume;

Dan LUPESCU

sauobsesia cuvântului magic ºi a strãfulgerãrilor mântuitoare

Mircea Anastasie Borcan



• România era a cincea putere mondială în fabricația de tractoare, în producția de ciment și mobilier 
era clasată tot pe locul al cincilea pe Terra, iar în topul producției de încălțăminte și marochinărie eram 
pe locul al optulea;

• extrăgeam, prelucram și alimentam tezaurul Băncii Naționale cu două tone și jumătate de aur anual;
• eram al patrulea producător mondial de diamante industriale;
• creasem 50 de societăți comerciale mixte, pe patru continente, cu 50 % participație românească, acțiune 

de aur – asul din mânecă și perimetre ENORME, cu diamante, aur și petrol, concesionate statului român;
• enigmaticul laser creat de România topise tancurile sovietice ce au forțat granița de Est a țării noastre, în 

august 1968, după invazia Cehoslovaciei;
• produceam TOATE gabaritele de vehicule pe roți, inclusiv autobasculante de 420 de tone (UNICE pe 

mapamond), TAB-urile cele mai performante din lume, avioane școală și avioane de vânătoare, „ȘOIM 99”, 
la Craiova, tancuri care-i lăsaseră cu gura căscată pe sovietici și pe toți cei din Tratatul de la Varșovia;

• eram pe punctul de a lansa programul pentru fabricarea bombei nucleare și – bomba-bombelor 
financiare – Banca Mondială a României, replică la B.M./Banca Mondială și la F.M.I./Fondul Monetar 
Internațional;

• exportam tehnică de luptă și muniție de minimum două miliarde de dolari, în fiecare an;
• Nadia Comăneci lua – în 1976, la Olimpiada de la Montreal (Canada) – primele cinci note de 10 din istoria 

gimnasticii mondiale;
• la Paris străluceau Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, după ce o făcuseră Constantin Brâncuși, 

George Enescu, Elvira Popescu, Martha Bibescu, Ana de Noailles;
• erau anii când Gheorghe Hagi – Nadia Comăneci – Ilie Năstase deveniseră „tripleta magică de sportivi”;
• naistul Gheorghe Zamfir era și este considerat „reîncarnarea modernă a Zeului Pan”;
• anii când se făceau (și s-au făcut decenii la rând!) studii de caz, în marile Academii de filme din S.U.A., după 

lung metrajele „Dacii” și „Mihai Viteazul”, model, la nivel internațional, de filme istorice, realizate de Sergiu 
Nicolaescu, regizor ale cărui pelicule au înregistrat numai în China peste un miliard de spectatori, iar alt 
confrate al său, Geo Saizescu, era supranumit „regele comediei cinematografice românești”;

• anii când Tudor Arghezi, Eugen Barbu, Nichita Stănescu erau încununați cu Premiul Herder, Marin 
Sorescu era invitat la cele mai importante festivaluri internaționale de poezie de pe toate continentele și era 
supranumit „Mondialul”;

• anii când Adrian Păunescu făcea din revista „FLACĂRA” cel mai spectaculos, bătăios și vehement 
hebdomadar din România, lansând, concomitent, Cenaclul „Flacăra” – fenomen cultural și social de tip 
american, urmărit de zeci, sute de mii de români pe marile stadioane și în săli polivalente din țara noastră;

• ani când la Cluj-Napoca – sub bagheta asistentului universitar Ion Pop – o pleiadă de studenți fantastici: 
Constantin Zărnescu, Dinu Flămând, Ion Mircea, Adrian Popescu, Aurel Pantea, Ion Mureșan, Tudor Savu, 
Marian Papahagi, Marcel Constantin Runcanu editau redutabila revistă Echinox;

• la Iași se afirma grupul din jurul revistei Alma Mater (Val Condurache, Teodor Parapiru, Mihai Tatulici, 
Corneliu Ostahie Cosmin);

• la Craiova – cel din proximitatea Cadranului Universitar (Constantin Dumitrache, Dan Lupescu, Daniela 
Crăsnaru, Lucian Avramescu, Aurel Diaconu, George Popescu, Ioana Dinulescu, Viorel Coman, Florin 
Logreșteanu);

*iar la București – pleiada cu aspirații înalte din preajma altei reviste studențești – Universitas…

Acest amplu cor publicistic și literar, pe voci multiple, includea, firește, hebdomadarul național Viața 
Studențească (avându-i la cârmă pe Niculae Stoian, Nicolae Dan Fruntelată, M. N. Rusu), secondat de 
mensualul Amfiteatru (cu Ion Băieșu la timonă, iar redactori șefi adjuncți: Adrian Păunescu și Fănuș Neagu).

În viziunea lui Aureliu Goci: „Erau anii nebuni 70-80, când studenții conștientizau boema subversivă, când 
se ascultau „Beatles” și cântecele rock-and-roll, când au avut loc revoluția studențească (n.n. de fapt, arabă!) 
din 68 în Franța și invazia sovietică în Cehoslovacia cu „Back USSR!”, totul părea posibil pentru că totul era 
interzis: și rockul, și folkul, și pletele, și fusta scurtă, și fusta lungă, și bluejeans, și inteligența prea subliniată. 
Totul avea farmec…”.

Grupurile vocal-instrumentale „Romanticii”, „Mondial” sau „Sideral” cuceriseră Bucureștiul, pe urmele 
deschizătoarei de drumuri „Phoenix” (Nicu Covaci, Moni Bordeianu), de la Timișoara.

Stârneau admirație:
• „Roșu și negru” (cu Nancy Brandes, cu furtunaticul de geniu Liviu Tudan – exmatriculat din Conservatorul 

de la București, Nicky Dorobanțu – absolvent al Liceului „Frații Buzești” din Craiova, Ovidiu Lipan 
Țăndărică – puștiul cu vocație pentru arta percuției) la Iași;

• „Cromatic” la Cluj;
• „Dacii” (Cornel Constantiniu, ca…soldat T.R. în Bănie) și „Redivivus” (Gabriel Cotabiță) la Craiova.

132 Anul 15 · Nr 57

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



În acea epocă, anterioară ciclonului din decembrie 1989, în zile de răgaz, Mircea Anastasie Borcan urcă, din 
Petroșani, deseori spre piscurile pierdute în nori, chemat de altarele celeste și de vocile nebănuite ale 
pelasgilor, agatârșilor și proto-geților, stătu de vorbă cu stră-Moșul Zamolxe, antemergător al lui Iisus cu 1.440 
de ani, apoi cu Zalmoxe, la a cărui Academie din Carpații Meridionali se școli însuși Pitagora, cu vreo 535 
de ani înainte de Hristos, descoperi cele zece Legi Belagine/ Legile Frumoase, pe ale căror principii se 
întemeiază tot Neamul nostru cel Mare, de atunci și de acum.

Mai mult decât atât, avem indicii indubitabile că însuși Iisus Hristos se adăpă de la/ și se formă la izvoarele 
incomparabile, de aici, din spațiul Munților noștri, ale izvoarelor Spiritului și Spiritualității Zalmoxiene.

Se școli AICI Iisus Hristos.
Și fu chiar preot, înalt sacerdot Zalmoxian – cel puțin opt ani -, înainte de a intra triumfal și solitar, în zi de Florii, 

în Ierusalim, pe asinul său adorabil prin tăcere, sfioșenie și loialitate.
Deoarece NU există evrei ale căror nume să se termine în „US” (IisUS) -, putem afirma că Fiul Omului și Fiul 

lui Dumnezeu NU are/nu au obârșii în ceea ce, cu toții, numim Țara Sfântă.
Poate că tocmai de aceea ACOLO a fost răstignit, ci nu în spațiul mirific, natal, din care veneau cei Trei Magi 

de la Răsărit, adică de la noi, de aici, din viitoarea Românie de azi, Dacia de ieri, Grădina SPIRITUALĂ a Maicii 
Domnului.

Dacă vremea și vremurile se vor coace, până în 2030, devenind rumene, aurii, strălucitoare -, Actorul de 
excepție Dorel Vișan (magnific Psalmist, cu mult mai mare decât el însuși se percepe ca actor și cu mult, mult 
mai mare decât, la un loc, Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi și ceilalți vreo două sute de psalmiști 
contemporani!) va afirma, fără teamă, că prietenii săi și ai noștri din TIBET, acei călugări de taină, NU sunt 
decât strănepoții moșilor noștri zalmoxieni, trimiși să lumineze însuși Răsăritul.

Prima migrație – de acum mii de ani – NU a fost, cum susțin falsificatorii de istorie – de la Est spre Vest, ci 
dimpotrivă.

TOATE limbile și civilizațiile de pe Terra au roit din nucleul primordial al omenirii, de aici, din DACIA, teritoriu al 
Atlantidei și al Hiperboreienilor.

LIMBA era una și aceeași, a întregii Europene. Străbunica Latinei, născută tot dintr-o Limbă traco-geto-
dacică.

Latină care nu a fost niciodată vorbită decât în administrație și în armată. O cunoșteau mai puțin de cinci la 
sută dintre cei numiți romani.

Stâmpărându-și setea de cunoaștere în elixirul operelor fundamentale ale scriitorilor români, Mircea 
Anastasie Borcan alese să se adâncească prioritar în studierea poeților de referință ai românilor, în studierea 
filosofilor de faimă europeană Constantin Noica și Emil Cioran, pentru a se dumiri care sunt răspunsurile cele 
mai apropiate de adevăr la cele trei întrebări identitare: Cine suntem?, De unde venim?, Încotro mergem?.

Pe ascuns față de neaveniți, umplu cu versuri multe caiete de creație literară. Începu să publice, cu frenezie, 
în reviste de profil, se integră, din ce în ce mai bine, în comunitatea scriitorilor din Transilvania, iar în anul 1985 
fu încununat cu Premiul LUCIAN BLAGA, la entuziastul și exigentul Festival ce i se dedică, an de an, în luna 
Mai, neîntrecutului poet-filosof din Lancrăm.

Dacă atât de celebrul personaj tragic shakespearean Hamlet se zbate, de o jumătate de mileniu, răstignit în 
miezul de foc al întrebării/ întrebărilor ontologice „A fi sau a nu fi?”…

Dacă Tudor Arghezi se nemurește „între credință și tăgadă”, țâșnind, parcă, dincolo de strigătul existențialist, 
adresat lui Dumnezeu: „Vreau să te pipăi și să urlu: ESTE!” -, protagonistul nostru de astăzi, Mircea Anastasie 
Borcan, izbutește să depășească angoasa devastatoare, poate chiar starea de disperare generată de 
smulgerea de pe Crucea Sudului și altoirea eu-lui său uman și liric pe Crucea Nordului.

Avem în vedere realitatea că în el clocotește dintotdeauna temperamentul meridional, specific „gasconilor/ 
bascilor/ sicilienilor” de pe Valea Dunării Mijlocii, din Sudul incandescent al Olteniei, pe care s-a ostenit să-l 
tempereze, dar și să-l înnobileze, cu virtuțile specifice vetrei ancestrale: Transilvania.

În anii 1990-1997, se lansă – cu energie debordantă și inspirație incredibil de vie – în conceperea, 
redactarea, imprimarea și difuzarea a zeci de publicații, al căror profil tematic și impact uman au fost uluitoare.

Acele reviste, hebdomadare și ziare ajunseseră să fie distribuite în cele mai importante 60 (șaizeci) de centre 
urbane și rurale din Ardeal. Repet: 60 (șaizeci)!

La un moment dat, s-a mutat, cu întreaga familie, din Petroșani în Alba Iulia. Pasiunea pentru jurnalism a 
rodit, aici, în redactarea – aproape de unul singur – a Gazetei de Alba.

Fervoarea acelor despletiri jurnaliere incredibile, ca și solicitările multiple au fost atât de mari încât Doamna 
Estera, soția și mâna sa dreaptă, a hotărât să rămână…gravidă, pentru a intra în concediu prenatal, apoi de 
creștere a copiilor, asigurând, astfel (fără stavila celor opt ore de serviciu obligatoriu „la stat”), corectura și alte 
imperative organizatorice redacționale.
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Din acest sacrificiu profesional, demn de Ana Meșterului Manole, Doamna Estera s-a… trezit că devine NU 

direct mamă eroină, ci mamă de gemeni cu stea în frunte.
Cei doi poartă nume însemnate de istorie: Mircea și Alexandru. Ei au devenit stâlpi de pridvor, colonade 

trainice ale Templului numit „Terra Park – Terra Mythica”, în care oficiază sacerdotal NU gemenii amintiți, ci 
surioara lor cu nume angelin: Daliana.

Ea, Daliana, este Regina, tânăra regină, având-o ca pavăză de crin pe Regina Mamă: Estera.

2.
Ca în toți marii noștri creatori, de ieri și de azi – de la Dosoftei, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Mihai 

Eminescu, Alexandru Macedonski, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Constantin Brâncuși, Octavian 
Goga, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, până la Grigore Vieru, Vasile 
Tărâțeanu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Nichita Stănescu, Constantin Noica, Emil 
Cioran, Dumitru Radu Popescu, Carolina Ilica, Ana Blandiana, Nicolae Dan Fruntelată, Dorel Vișan, Sabin 
Bălașa, Nicolae Băciuț, George Vulturescu, Adi Cristi, Irina Petraș, Marta Petreu, Magda Ursache, Dumitru 
Velea, Ion Dur… -, și în fuiorul personalității lui Mircea Anastasie Borcan au lăstărit, au înmugurit, au înflorit și 
au dat roadă fiecare dintre pecețile spirituale specifice tuturor marilor provincii istorice românești. Care 
sunt, în egală măsură, Provincii Magna ale eternului și fascinantului Spirit Românesc.

De la aproape fiecare dintre înaintașii săi de fală, indiferent de pe ce vatră multimilenară s-au ridicat aceștia, 
ca și de la contemporanii cei mai viguroși -, a preluat, a valorificat și, pe cât posibil, a augmentat o multitudine de 
virtuți cel ce, în urmă cu cinci ani, a dat viață, împreună cu inimoasa-i soție: Doamna Estera, acestei torențiale 
manifestări cultural-artistice Înfrățirea Olteniei cu Ardealul, pe care, acum un an, am botezat-o chiar cu 
numele domniei sale: Festivalul „Mircea Anastasie Borcan”.

Festival ce se ține aici, la Ighiu, județul Alba, reînviind, de fiecare dată, Spiritul astral al lui Burebista, întrupat 
în Mihai Viteazul, Restitutor Daciae, voievodul primei uniri politice a celor trei țări române, la anul de grație 
1.600.

Ideea UNIRII a fost germinată în evul când Mihai Bravul era Mare Ban al Craiovei, ani premergători intrării 
sale triumfale în Cetatea din inima Transilvaniei, ce avea să devină, peste trei secole, Capitala Reîntregii 
Neamului, unde, la 1920-1922, s-a înălțat contracronometru, în numai 24 de luni, Catedrala în care aveau să 
fie încoronați ca Rege și Regină Maiestățile lor Ferdinand I și Maria, Regina-Soldat, cheia de boltă a făuririi 
României Mari.

Mircea Anastasie Borcan este autorul unei constelații de cărți, impregnate în străfunduri de spiritul 
românesc cel mai autentic – cărți apărute în condiții ravisante, de bijuterii editoriale veritabile, grație exclusiv 
eforturilor financiare proprii, ale sale, și ale familiei sale de excepție.

Iată și câteva titluri: Viața ca despletire, Ochiul necesar (Gnomice), Esoterice, Portretica I, II și III, De la 
Bârca la Bangkok și… de-a-ndărătelea (Cartea I, Cartea II), Iubește-mă, iubindu-mă! (Eroticul suav).

În aproape toate liniile de forță concentrate de regretatul Artur Silvestri în eseul său Poezia Sudului se pot 
regăsi creația lirică și personalitatea iradiind lumină, bonomie, generozitate a gazdei noastre de astăzi.

Spicuim doar câteva: „Omul acestor teritorii toride e un meridional nordic, un mediteranean păduros, 
exuberanța lui nu are mai nimic din degradarea italiană și din melancolia, de pași grei, a grecului asurzit de 
foșnetul unei mări impenetrabile. El este direct, dar complicat, sentimental însă conceptualist, simte 
fabulos și comunică prin țevi imagistice subțiri (…) Sudicul român este eminamente poet.”

Repetăm ceea ce am afirmat puțin mai înainte: toți acești vectori de forță se regăsesc în creația lui Mircea 
Anastasie Borcan, al cărui destin literar intră în consonanță și cu judecățile de valoare următoare: „Cine ar sta 
să numere poeții ieșiți din această miraculoasă Spanie oltenească ar observa cu surprindere că numărul lor 
este foarte ridicat; totuși, puțini au rămas la simpla condiție localistă și cei mai mulți, părăsind provincia natală, 
și-au generalizat experiența întâilor pași.”

Este, în mod expres, și cazul de față. Al lui Mircea Anastasie.

3.
Mircea Anastasie Borcan NU a făcut niciodată vreun secret din faptul că atât idolul, cât și modelul său liric 

este, înainte de oricine altcineva, Nichita Stănescu. Dimpotrivă, i-a dedicat multe volume, l-a citat pe coperta a 
IV-a, a selectat moto-uri din scrisul acestuia, i-a închinat versuri și cicluri întregi de poeme.

Este obligatoriu să reliefăm că NU a pastișat stilul lui Nichita – fapt, de altfel, aproape imposibil, deoarece 
autorul celor 11 elegii, al Necuvintelor, Măreției frigului, al volumelor Laus Ptolemei sau Noduri și semne 
inculca o amprentă stilistică aproape ireală, extrem-nichitiană, imposibil de calchiat!!!



Poezia inconfundabilului și irepetabilului Nichita Stănescu i-a asigurat și îi asigură lui Mircea Anastasie 
Borcan doar impulsul inițial, al inspirației (adică al cuplării instantanee cu Sfântul Duh), fixarea apoi țâșnirea 
fulgerătoare din bloc-start-uri, iar – finalmente – zborul planat, sigur și decisiv, peste stacheta din proba 
săriturii cu prăjina, înălțată la 6, 88 metri.

Adieri, uneori cvasi-imperceptibile, ale aspirației de a pluti spre înălțimi nebănuite, cu vibrații divine, spre azur 
și lumină, în genere tot ce ține de halourile vibrațiilor și cromaticii specifice elanurilor ascensionale – depistabile 
în poezia lui Mircea Anastasie – ne pot duce cu gândul tot la Nichita Stănescu, în a cărui fabuloasă mantie lirică 
nu ai cum să nu auzi ecouri prerafaelite din Ștefan Petică, poet simbolist, dar declarat drept cel dintâi poet 
prerafaelit român.

Desigur, ecouri rodnice întâlnim și din Alexandru Macedonski.

Lirica de dragoste, din grupajele de poeme pe care el însuși le definește drept „Eros suav” – așadar, NU 
cele cu înfierbântări carnale, ispitiri ludice și surâsuri ironice, pe urmele lui Emil Brumaru sau George Țărnea – 
descinde, fără îndoială, lirica de dragoste, din Fecioara în alb, creația antologică a lui Ștefan Petică, frapantă 
încă, la mai bine de un secol de când a fost scrisă, prin „puritatea liniilor și prin diafanitatea, prin transparența 
imaginilor”.

După cum Eugen Simion evidenția „serafismul” din poezia lui Nichita -, la fel putem susține și noi că, 
asemenea poetului de geniu născut la Ploiești, Mircea Anastasie Borcan ne îndrituiește să afirmăm că poate fi 
considerat „un liric al transparențelor și al diafanității, al elanului ascensional”.

O altă perspectivă prin care cei doi, Nichita și Mircea Anastasie, intră în armonie o constituie aceea că erosul 
este privit „în accepția lui romantică, spiritualizat la maximum”.

Însă, chiar dacă la Mircea Anastasie Borcan nota de senzualitate este prezentă (spre deosebire de Nichita, 
de unde lipsește), iubirea are valențe paradisiace, ritualul părând a se desfășura în spațiile celeste.

„Transfigurați de eros, partenerii capătă un sentiment al imponderabilității, al pierderii greutății corporale și, 
întocmai ca în picturile lui Marc Chagall, plutesc spre înălțimi.” („Prerafaelitismul” lui Nichita Stănescu, în 
Poeți neoromantici, de Ovidiu Ghidirmic, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1985)

4.
Dacă despre legendarul Nichita Stănescu se afirmă că „bătea mătănii și se ruga în fiecare dimineață ca să 

scrie și el măcar un poem de valoarea cunoscutei balade Moartea căprioarei” a lui Nicolae Labiș -, ne place să 
credem că și Mircea Anastasie Borcan face mătănii și se roagă matinal ca să creeze și el măcar o poezie de 
anvergura aceleia a lui Nichita cu titlul memorabil Leoaică tânără, iubirea.

A scris deja. Și va mai scrie.
Asemuind iubirea cu atacul fulgerător al felinei regale, autorul volumelor 11 elegii, Necuvintele, Noduri și 

semne se exprimă astfel: „Leoaică tânără, iubirea
mi-a sărit în față.
Mă pândise-n încordare
mai demult.
Colții albi mi i-a înfipt în față, 
m-a mușcat leoaica, azi, de față.”.

Îl putem bănui pe Mircea Anastasie Borcan că nutrește de o viață, asemenea lui George Țărnea, 
convingerea că „Prima ocupație a poetului în vremuri de dictatură e… iubirea”.

Cu diferența că – dacă baladistul din Vâlcea, George Țărnea, s-a dovedit un „menestrel îndrăgostit de toate 
femeile frumoase” -, Mircea Anastasie s-a dedicat unei unice muze: Estera.

Estera, care nu numai că i-a împărtășit, din tinerețe, acest nobil sentiment, dar și-a asumat, de câteva 
decenii, misiunea de soție și mamă devotată a celor trei prunci pe care i-au creat împreună: Florilegiul liric 
suprem al familiei lor cu sigilii voievodale – Mircea, Alexandru, Dalina.

Florilegiu și, în egală măsură, sonet italian de dragoste, cu sonuri grave de sonet shakespearean: Dalina, 
Alexandru, Mircea.

Finalmente, dați-mi voie să vă încredințez că Mircea Anastasie Borcan a avut și are inspirația de a respecta, 
cu consecvență, cel puțin în ultimii ani, regula de aur a Cuvântului tămăduitor, Cuvânt al vindecărilor magice, 
recomandată ferm de Avicena, autor a peste 40 de tratate de medicină, psiholog și filosof, astronom și 
alchimist.
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Regula de aur invocată de noi constă în recomandarea ca, dis-de-dimineață, fiecare pacient, fiecare om să 

repete de zece ori, fie cu voce tare, fie în gând, propoziția lecuitoare: „În fiecare zi, mă simt tot mai bine și mai 
bine!”.

Învățatul de peste veacuri, Paracelsus – care se mândrea cu a fi recunoscut drept ucenic al lui Avicena – 
recomanda cu fermitate: „Credința, rugăciunea, cuvântul fac minuni. NU te gândi la rău – te vei îmbolnăvi. 
Cuvintele rele spulberă energia. Bucurați-vă de viață, indiferent cât este de grea!”.

După care accentua: „Omule, gândește-te doar la lucruri bune, speră doar la mai bine. Îndepărtează din 
spiritul tău pesimismul, ura, tristețea, răzbunarea. Ajută-i pe oamenii care se află în nevoie. Ajută-i pe bolnavi și 
tratează-i fără bani.”.

5.
Prin cărțile sale și prin acest minunat Festival Înfrățirea Olteniei cu Ardealul, scriitorul și jurnalistul de forță 

Mircea Anastasie Borcan probează nu numai că și-a însușit valențele magice ale acestor îndemnuri, dar le și 
dă viață, prin persuasiunea aplicării sfaturilor date umanității de Avicena și Paracelsus.

*
… Multe, foarte multe a realizat prietenul nostru din Bârca răsădit în județul Alba, la Ighiu – de unde, azi, 7 

august 2021, au plecat 135 de copii, de pe mai multe continente, care – răstimp de trei săptămâni – au fost 
găzduiți aici, în Tabăra internațională „Terra Park – Terra Mythica”, a familiei Borcan.

Multe a înfăptuit, însă mai are…
Mai are încă foarte multe de împlinit. Inclusiv „zidirea în timp”, „pe malul secundei” – cum, duduind de taine 

abisale, scria Adrian Păunescu în poemul-capodoperă Construcție temporală. ATENȚIE!: NU temporară, 
NU efemeră, trecătoare, perisabilă construcție ne învederează marele poet, ci „temporală”, care „TIMP să se 
cheme”.

„Voi face o casă de timp și noroc” – dădea verdictul Adrian Păunescu, reliefând, parcă din pragul miracolului: 
„Vecia fiind substitutul de stâncă”.

În limbajul nostru, terestru, nu în cel ezoteric, al marilor creatori, 
al marilor inițiați, această Casă-TIMP își are temelia/ temeiurile în VECIE.
Pentru ca finalul acestui sonet magistral să-l vizeze – Doamne! – direct și pe Mircea Anastasie Borcan:
„Adun cărămizi dintr-un veac refractar, 
Cu dangătul Albei, temeiul mi-l ar, 
Las bârnă la casă acest minutar!

Și vuietul vremii îmi intră-n podele, 
Sunt iremediabilul proprietar.”
*
Punem punct, repetând îndemnul cunoscutului realizator al emisiunii Europa christiana, de la Trinitas TV, 

Sever Voinescu:
„Citiți și rugați-vă!”.

Craiova, 28 iunie – 6 august 2021
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Layeba HUMANITY
India

“Balance – Get Up/Bow Down”

Learn to get up, 
when worry gives a stumbling block.

Learn to bow down, 
when you see successful stock.

Learn to get up, 
if defeat's mountain shakes your flight.

Learn to bow down, 
if arrogance blinds your eyes.

Learn to get up, 
if you get caught in the devilish dreams.

Learn to bow down, 
if you get bound by egoistic creams.

Learn to get up with your voice, 
if someone's pure side is accused.

Learn to bow down, 
if humanity enters into an amicable fused.

Of course learn to get up, 
if someone challenges your self-respect.

But learn to bow down, 
when it comes to someone's respect.

Learn to get up, 
if you ever fall in someone's eyes.

Learn to bow down, 
if you do confession, if you realize.

Learn to get up, 
if you want to see the height of the sky.

But learn to bow down towards soil, 
where you will be buried after you die.

Learn to get up with confident, 
if someone makes fun of your personality.

Learn to bow down, 
Sometimes to examine the origin of entity.

Learn to get up, 
to destroy the narrow ideology.

Learn to bow to the heart, 
don't always follow the brainology.

Learn to get above this thought
that I can never win.

But learn to bow down to this thought
that only I will be able to win.

Learn to get up, 
if you do prayer, that is mighty.

But learn to bow down, 
if you are in the search of Almighty.

by caressing my soft hair.
Mom come to me to ignite, 
I look for you in the mid night.
Like a fingerling looking
for her mom underwater.
As Like inside the jungle, 
deer looks for his daughter.
Mom, then I muffle your shawl, 
with your warm memories' call.
This will bring me warmth always.
Oh Maa, call me in your hallways.
Mom, come to me to take a stand.
At night my hands grope your hands.
Like, a stray bird looking for
the open and colourful sky.
Like, luminous intensity looking
for the darkness of the eyes.
Mom, then I muffle your shawl, 
with your warm memories' call.
To ignore the riddles and strife.
To get away from bitter truth of life.

Poetry – Mom's Shawl

Mom, I am shivering alone, 
I am sitting with your shawl.
Winter is bringing a whirlpool
with your memories' call.
I muffle your shawl like this, 
you used to hug me with care.
Like, you used to wake me up



„Not Weaker, I Am Power”

Not weaker, I am power.
See with pure aspect, 

I devote, I empower.
I am respect, I am oblation, 

clear mirror of world's creation.
Sandalwood adorned glory, 

heroic sonnet, mild story.
O woman, yes I am woman.

That sinner pinched me, 
why should I scary?

The jar of his sins
why should I carry?

O woman, I am woman.
Behind the door of fear
until I will keep hiding.

In misdeeds of that criminal, 
courage I will be providing.

If, the scorching sun's sight, 
I'll give that sinner.

With all my potency, 
I'll burn that from inner.

O woman, I am woman.
I am a boon like Durga, 

so also the wrath of Kali.
I am incinerator hell also, 

even though I am heaven holy.
I refuse to be a slave, 

love is totally acceptable.
I always welcome respect, 

being a joke is unacceptable.
O woman, you are like the Earth, 
If you suffer but must grow food.

But when it comes to honour, 
then be kurukshetra with fiery mood.

Now I won't call any witnesses, 
I will be the judge of my own court.

Now I won't wait for anyone, 
I will build my own better fort.

Nature gives me talent, 
you can't take away my passion.

I'll be my own motivator now, 
won't be pushed by any depression.

In the sky of dreams and light, 
I will create my identity domain.

Daughter, sister, wife, 
I am mother, I am woman.

I feel Banned and also free sky, 
I feel sad as well as proud extreme.

Now I have decided to learn first, 
Self-defence and self-esteem.

I am a free expression of
opinion and rightful shower.

No weaker, I am power.
Not weaker, I am power.
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Alexandru CAZACU

Lacrimae rerum

O sâmbătă cu avatare şi zodii
Cu vernisaje si azile de provincie

Linii despărțitoare şi invizibile
Lumina si zgomotul zilei reci

Lupta lucrurilor cu lucrurile
Spleenul şi suferința lor

Umbra argintată a dimineţilor de iarnă
în drumul spre Damasc şi către casă

cand stau verbele asemeni
paharelelor după nuntă vărsate sau sparte

Pumnalul cu mâner bătut în rubine
taie micile disperări si bolgiile zilei

Continui sa vorbesti la telefon
la fel de aplecat, la fel de concentrat

încercând să explici concis şi fără a pierde nimic
 esenţial

deşi şti că interlocutorul la celălalt capăt a închis 
deja

Infinitezimal

Un fum răcoros peste campia reavănă
Ca o țesătură de moar

toamna când brațelor le creşte alt trup
iar inima este înlocuită cu o alta smerită

Spaima vorbeste aceiasi limbă
doar bucuria este particulară

şi pasarile zeloase
inventeza alt cer

Totul este infinitezimal
Cenuşă şi absență
Ambitie şi vanitate

prin dimineaţa aprinsă de stele ce scapătă
în calea tutor faptelor bune
Vrednic este! se va intona

şi-n fața acestui început de veac

Captură urbană

Ora şase şi treizeci de minute printre clădirile
aflate în curs de termoizolare
ca niste monştrii albi şi rectangulari
când lumea se grăbeşte spre metrou în ritm de 
marseillieză
iar grijile şi rutina se amestecă 
Imaginile se înmulţesc pe ecrane tactile
unde viaţa fară de viață din clipe
pare un mulaj folosit de studenții medicinişti la 
examene
Penseta adaugă cu migală şi precizie ultima piesă
din macheta unei corăbii montată într-o sticlă
Portcalii din Tesalia au fructele mari
cum ochii plini de suferintă ai unui animal bătrân

Spectacol diurn

Faţa ta de astazi de parcă ar fi chipul altui om ce 
trimite
veşti din călătoria în care n-am plecat niciodată
Pisicile orasului torc la parterul blocului de 
garsoniere
lung cu zeci de scări si respiratia lor se aseamănă
cu valurile unei mări somnolente
Norii apasă umerii statuilor eroilor necunoscuţi
Stoluri de păsări se împrăştie si se regrupeaza 
peste strazile de ciment
Crăpăturile din pereţii zidurilor stau asemeni unor 
stigmate
în piaţa undeo formație corală aşezată-n semicerc 
aşteaptă
caleaşca trasă de căprioare care aduce dirijorii
Turla de tablă a unei biserici în soare
răspândeşte săbii de aur în geamurile foişorului
Prin carciuma mică de pe scaunele albe din plastic
sub prelata umbrelei la orele amiezii
cineva strigă: „Vă rog, vă rog frumos Stingerea!‟
Şi se face din ce in ce mai mult ziuă
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Vlad SCUTELNICU

promisiune
Livioarei

? ai stat vreodată
într-o noapte de vară să asculți

cântecul de dragoste al ariciului

! un lucru banal de altfel
șoapta aceea atât de plăpândă
de inofensivă și atât de curată

care cheamă iubita la întâlnire
ca un licean către o liceană

cu un fluierat discret, abia auzit
la rădăcina blocului când

toată lumea s-a culcat
dar el speră

să se deschidă fereastra și
să zărească

(! o ce bucurie) zâmbetul iubitei

șoapta aceea ai timp
să o cauți din aprilie

până în septembrie să cauți o noapte anume
care

să-ți dezvăluie perfecțiunea la ea acasă
asta așa, pentru că trebuie să o spunem

: hai să-i dăm ariciului
ce-i al cezarului

peste tine peste mine
toate crucile lumii

din aprilie până în septembrie
iubito, voi încerca să-ți dăruiesc

o noapte de vară
plină, așa cum ai dorit întotdeauna

chiar de-ar fi să fie
în mijlocul iernii

nostalgie

nepăsător
cândva te odihneai sub umbra frunzei
de măr din grădinile edenului
atunci totul se număra în fructe și fericire

de
pe frunza pe sub care ai trecut astăzi
mâine va cânta toamna

o urmă în spatele tău

e o noapte senină și calmă
cu lună plină pe drumul ei
și stele puhoi cum doar în vis se întâmplă

te rog să privești atent și
să-mi spui
:? vezi tu urma lunii pe cer

tu mesteci în cana cu ceai
apoi sorbi îngândurat lichidul aromat
din care ai scos lingurița
ce nu a lăsat nicio urmă în el

mai târziu căptușit de orgolii
te petreci pe stradă fluierând prin
noaptea senină un cântec ce
se va pierde ușor și neștiut ca un

! este
o urmă în spatele tău
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lumina din rănile tale

au trecut mii de ani de când
te-ai născut

au trecut și primăveri și toamne
și ierni și veri

toate au trecut
cu sau fără folos pentru trupul acesta al tău

ca un vas de unică folosință de care
nu ai avut niciodată vreo grijă

trecea nestingherit prin inima lui
sângele dar și dragostea

durerile tale erau doar ale tale
nu ale celorlalți

dumnezeu te voia rănit
iar prin rănile tale trimitea lumina

să te trezească la viață
să vezi rădăcinile dar și aripile

rădăcinile
care ți-au zidit casa

aripile
care ți-au zidit zborul spre cer

! câte speranțe, câte iluzii
și toate oferite gratis

cât de scump plătim neîmplinirile
oferă-ți o făclie

aprinsă
chiar în miezul zilei

scoate inima la drumul mare
chiar dacă ea nu e magazie pentru întâmplări

și caută îngerii
– miei aruncați nevinovați în gura lupului –

să-ți ofere pe tavă floarea speranței
către ziua de mâine

într-o zi
că va fi seară că va fi dimineață

o să iei lumina din rănile tale
să aprinzi o lumânare

cu ea vei aprinde mii de lumânări

! dă-ți un răspuns

te privesc îngăduitor dar nu te înțeleg
scoți as-ul din mânecă fără să fii văzut
ai chintă roială sau ce vrei tu
când dorești
cu toate acestea te plângi că
nu ai noroc

eu, cel care vrăjește zarurile
ca pe o morișcă de oprit timpul
soarele și gândurile
te bat prietenește pe umăr întrebându-te

:? la ce înălțime ai fi dispus
să joci
! și la zece mii de metri deasupra pământului
exclami nepăsător, chiar îngâmfat
? cu parașută ori fără, te provoc eu

? are vreo importanță… scapi tu printre dinți
amestecând plictisit cele
cincizecișidouă de cărți
ca pe cele cincizecișidouă de săptămâni
ale anului care oricum și oricînd ies
așa cum dorești tu

!?…știu și eu…meditez gânditor
privindu-mi cu milă prietenul
? dacă ai fi prins că
trișezi
ți-ar fi totuna
să fii aruncat pe geam de la zece mii de metri
ori de la parter…

! ce zi minunată

ai scăpat printre degete cana albă
de porțelan chinezesc și s-a spart

nu pune mâna pe mătură
nu îndepărta de pe gresia bucătăriei deocamdată
cioburile
aduc noroc lasă-le așa
mai lasă-le cinci-zece minute
o zi
două
trei

astăzi soarele a înviat trei boboci
de trandafir

! ooo, ce zi minunată
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temerile oglinzii

? de ce eviți atât de mult să stai
în fața ta ca în fața unei oglinzi
de ce ți-s buzunarele pline cu zaruri
îmi repet continuu ca pe o mantră

știu
cât de bine te simți când
dai vina pe ceilalți și ție
nu vrei să-ți adaugi nici un reproș
viața ta e incredibil de importantă

nu ai nevoie de oglinzi
nici de zaruri

ai dori poate un lucru sau două, trei
să schimbi în viața ta
dar orice schimbare e pierdere a ceva din tine
iar ție nu-ți place să pierzi nimic
niciodată
ești închis în coaja unui ou
pe care nu vrei să o spargi

te consideri membru cu drepturi depline
al rasei umane și totuși ți-e frică
de ceva
? de ce, de când, de unde, 
de cine

ești singur în camera aceasta
e întuneric
nu ai curajul să aprinzi lumina
? crezi că vei fi înconjurat
de o nuntă de cobre când
vei apăsa întrerupătorul
hai, ai îndrazneala de a iubi lumina
doar licuricii iubesc întunericul
e perfecțiunea pe care ei o devoră

? ți-e teamă de demonii tăi
așa cum sunt ei: frumoși ori urâți, 
mai vechi ori mai noi, mai cuminți sau mai tupeiști, 
liniștiți, zgomotoși, orgolioși, triști ori veseli, 
înalți ori pitici
nu cred lucrul acesta
ei fac casă bună cu tine
și calcă apăsat în urma pașilor tăi

! nu, acum trebuie să fii tu
cel care dorește să deschidă ușa
cel care trebuie
să spargă coaja oului
e plină lumea de idioți
și totuși idiotul din această poveste
ești tu

tu ești oglinda idiotului care privește
în oglindă și are buzunarul plin
cu zaruri

tu ești oglinda în care se reflectă
o oglindă care nu vrea să arate lumii
ceea ce se vede
ceea ce trebuie să vadă

! de teamă
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Cãtãlin G. RÃDULESCU

– Mamaaaiie, ceasu' de la biserică iar nu e potrivit la fix, e cu vreun minut în urmă!…
„Boala” lui mai mult sau mai puţin nedeclarată erau ceasurile, stilourile şi maşinile de scris. De ce un melanj în 

compoziţia asta, nimeni nu ar fi putut s-o spună. Cert este că asta era situaţia. Iar acum, într-adevăr, ceasul din 
campanila recent şi frumos restaurată ce reprezenta intrarea în principala biserică a comunei, cu a lui tentă 
aurie, avea acel minuscul decalaj în raport cu deşteptătorul Pobeda de pe noptieră, cumpărat nu de mult de la 
oraş, totdeauna zilnic verificat după serviciul telefonic 022/009, dânşii fiind printre puţinii nu din sat – ci din 
comună – care posedau post telefonic la domiciliu. – Şi alţi consăteni înaintaseră cereri spre a avea un astfel de 
miracol în casă dar, pentru aproape toţi, se împliniseră chiar şi două decenii de când depuseseră petiţia, fără ca 
nimic să se întâmple. – Existase o singură excepţie: vecinei din curtea de lângă dânşii i se instalase nu de mult 
o astfel de minune în casă şi, fiindcă în cazul dânsei se împliniseră două decenii şi jumătate de când depusese 
cererea iar soţul, în timpul liber, pe când trăia, stătea pe prispa casei scrutând zarea în aşteptarea infatigabilă a 
dubei cu cei ce ar fi putut veni spre a-i instala ceea ce îşi dorise mai mult în viaţă – alături de candela veşnic 
aprinsă şi cuvenitele icoane, aşezase pe o lădiţă frumos sculpată avută din zestrea de la mama aparatul 
telefonic buclucaş chiar sub portretul cât un sfert din perete al defunctului consort, aparat telefonic care, în 
rarele momente când îşi exhiba zbârnâitul strident dar energic – tulbura pacea acelui loc sacru, cât şi 
rectitudinea flăcăruiei de la candelă.

… or poate că acel decalaj să fi fost şi subiectiv, responsabil pentru acea imprecizie fiind poate unghiul fortuit 
ce se crea între fereastra camerei şi intrarea în locaşul de cult. Nu era prima oară când la insistenţele 
plângăreţe ale nepotului, bunica atrăgea atenţia asupra acelei „disfuncţiii” preotului, cu care era amică. Acesta, 
mustăcind, făcea hatârul Prâslei, care cel târziu înainte de a intra seara în pat, la ultima „verificare”, putea să 
intre în lumea lui Moş Ene liniştit, constatând identitatea de „păreri” dintre cadranul deşteptătorului, al pendulei 
familiale şi al ceasului „ecleziastic” din campanilă, între timp frumos luminat în azuriu o dată cu lăsarea 
întunericului.

Privi plictisit pe fereastră la serafica chindie de vară. Observă „muşuroiul” de unifome kaki de pe tarlaua cu 
roşii, morcovi şi porumb nestrâns la timp, uniformele fiind ale soldaţilor ce în primele 2-3 luni de armata erau 
duşi la „munci”, adică muncile câmpului pe care teoreticii salariaţi ai ceapeului local nu se deranjau să le facă, 
pentru cei cinci lei lumină x 26 de zile lucrătoare – duminica fiind socotită zi de odihnă, chiar dacă în realitate nu 
era aşa. – „Muşuroiul” se deplasa alene dintr-un loc într-altul al ariei, strângând lădiţă după lădiţă din roşiile 
aflate în răsaduri, până când se formau grămezi impresionante de legume/ştiuleţi de porumb/morcovi care 
niciodată la cântărirea din amurg nu indicau îndeplinirea normei pe acea zi, ceea ce atrăgea mici pedepse gen 
„neutralizarea” tractorului cu remorcă ce transporta cele trei plutoane ale companiei înapoi în tabără, de la 
„locul faptei” şi până la barăcile din PFL, coerciţie constând în înconjurarea prin fugă a vehiculelor, eventual cu 
masca pe figură – de către soldaţii socotiţi responsabili pentru acea stare de lucruri. – Într-un rând atât tractorul 
cât şi remorca părăsiseră şoseaua în rambleu spre a se răsturna în peisajul bucolic cu ceapă şi castraveţi 
existenţi de o parte şi de alta a drumului, asta din pricina unei manevre bruşte a conductorului ce reuşise să 
evite în ultimul moment pe unul din soldaţii ce-i „neutralizau” prin ocolire mijlocul de transport; mare lucru nu se 
întâmplase: doar că mecanicul ce conducea tractorul scăpase de orice grijă trecând pe loc la cele veşnice, unul 
din ofiţerii ce tocmai se strâmbau de râs în uşa remorcii de vriele „pedepsiţilor” ce gâfâiau de zor ajunsese la 
spital cu coloana vertebrală avariată, împreună cu alţi soldaţi din remorcă ce avuseseră aceeaşi destinaţie cu 
contuzii mai mult sau mai puţin grave – datorită dibăciei dar şi a jertfei supreme date de cel ce conducea 
tractorul, evitându-se totuşi ca soldatul pedepsit pentru a cărei evitare se produsese totul să fie făcut una cu 

Nostalgii fără nuieluşă
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pământul. – Din acel moment, „procedeul punitiv” fusese definitiv abandonat, asta după ce se pomenise ceva 
de măsura cu care măsori şi cu care într-o bună zi, la rându-ţi, ţi se va măsura – dar şi după ce se constată că 
planul de legume culese într-o zi nu se îndeplinea nu datorită lentoarei militarilor în termen, ci din pricina 
teoreticilor salariaţi ai ceapeului local care peste zi nu mişcau un pai, în schimb, pe înserat, se furişau cu 
zâmbete stânjenite pe tarla spre a mai „bărbieri” din înălţimile maldărelor de produse care mai apoi prin 
cântărire, nu aveu cum să dea planul diurn preconizat.

Înaintea venirii militarilor, mai pe la mijlocul vacanţei mari, în arşiţa insuportabilă a miezului de vară – fuseseră 
aduşi spre a culege bucatele o parte din salariaţii combinatului siderurgic aflat la vreo treizeci de kilometri de 
comună; avea să se constate că aceştia nu realizau la culesul câmpului în două zile nici măcar ceea ce militarii 
în termen ce le-au urmat realizau în două ore; fără să fie scandalizat de un asemenea adevăr, cel ce părea a le 
fi şef îi îmbarca seara spre a-i aduce înapoi de unde veniseră, spre gloria autobuzelor ce arseseră de pomană 
combustibilul pe drumul înspre– şi dinspre– ogor; o singură dată acel el comandante făcuse un scandal 
monstru unuia din muncitorii care îşi permisese să ia un singur ştiulete de porumb de o formă şi colorit mai 
speciale spre a-l pune în vitrina din sufragerie – amintindu-i-o pe aia cu luna de puşcărie şi ştiuletele de porumb 
subtilizat, papară din care unii chiar şi gustaseră, de la nişte autorităţi demne de oficialităţile burghezo-
moşiereşti cum numai în opera lui Zaharia Stancu puteai găsi.

Telefonul de pe policioară, de culoarea uniformelor soldaţilor ce cu puţin înaintea lăsării amurgului plecaseră 
spre unitate – prinse a zbârnâì intempestiv şi strident.

– Ce faci, drăguţule?, se auzi un glas ca de nectar în cască. – Nu vii?…
Era preotul de la biserica de vizavi. Neavând la rându-i telefon, îl sunase de la singurul aparat public 

urban/interurban de la oficiul poştal deschis şi la ora asta, nu departe aflat de biserică – totul petrecându-se tot 
la rugămintea bunicuţei care la rându-i fusese rugată de nepoţel ce, având nostalgii, alimentate şi de lecturile 
din manualul de literatură, ar fi dorit să reînvie în joacă atmosfera didactică a Amintirilor din copilărie scrise la 
maturitate de genialul Nică – când cartea se făcea cu nuieluşa la popoul celor ce nu-şi făceau la timp lecţiile şi, 
întrucât voluminosul Ceaslov era chiar Cartea de Citire, muştele din sala de clasă nu aveau nicio şansă să 
coexiste cu sârguincioşii elevi. Bunicuţa îi procurase chiar şi un toc spre completarea romanticei atmosfere din 
urmă cu mai bine de un secol, ba chiar şi o lădiţă cu nisip fusese pusă în „sala de clasă” improvizată într-o 
odăiţă a dependinţelor bisericii, totodată făcându-se rost de o tăbliţă pe care „elevul” scria precum pe un 
maculator, cu cărbunele. „Atrmosfera” fiind creată, mai în glumă mai în serios – sosia lui Nică avea să înveţe în 
plină vacanţă mare şi după rimă că întotdeauna opt ori nouă fac – nu face – şaptezeci şi două – având să se 
dumirească când se scrie sau nu adverbul „s-au” cu liniuţă sau fără liniuţă – chestia cu cratima intervenind 
doar la mişcare – avea să realizeze excepţiile ce confirmă regula în care Agârbiceanu şi România se scriu 
totdeauna cu î din a, în vreme ce Alecsandri, cel mai mare poet român până la Mihai Eminescu neapărat cu 
cs, nu cu x – aşa cum s-ar putea crede la prima vedere. Doar Smărăndiţa popii nu fu prezentă căci preotul avea 
băiat mare, cu facultate, ajuns domn la oraş. Şi nici coerciţia cu nuiaua, ca pe vremea lui Creangă, nu fu 
aplicată – căci popa Paşoi nu era capabil să omoare un ţânţar, dar-mi-te să lovească un copil.

– Bine, puiule, bine… lasă, stai acasă, este vacanţă, mai bine să te odihneşti.
– Da, domnule părinte…
– Pe voi la şcoală parcă vă învaţă să vorbiţi cu tovarăşe, nu?
– Aşa e, părinte, da' eu nu mă simt tovarăş chiar cu toată lumea…
– Vezi, vezi – asta aşa e, dar să nu o spui şi la şcoală…
– Nu, părinte, asta ţi-o spun dumitale, că acum vorbim numai noi doi…
– Dacă vorbim la telefon, s-ar putea ca fără să vrem să mai fi „vorbit” şi cu alţii… În fine. – Pe aia cu nuieluşa, 

ca pe vremea lui Creangă, nu am aplicat-o, puiule, fiindcă bătaia NU e ruptă din Rai, nu numai după umila mea 
părere ci şi a Sfântului Ioan Gură de Aur care ne învaţă să nu-i lovim pe copii şi să nu ne ducem niciodată la 
capăt ameninţarea cu folosirea nuielei. În viaţa de toate zilele, puiule, avem de a face cu feluriţi oameni, fiindcă 
Dumnezeu şi Maica Natură i-a lăsat tare diferiţi: unii sunt sârguincioşi şi mai iuţi şi învaţă repede şi bine, alţii la 
fel de silitori învaţă mai greu, dar dacă avem răbdare şi cu dânşii, până la urmă izbutim, ba chiar ăi de învaţă mai 
greu, pân' la urmă s-a văzut că de multe ori învaţă temeinic; alţii nu vor să înveţe şi nu avem altceva de făcut, 
puiule, decât să ne ostenim şi cu dânşii, până la urmă s-o prinde ceva şi de ei şi mai departe viaţa s-ar putea să-i 
oblige a învăţa ceea ce nu au vrut să deprindă la vreme, în şcoală. Dar pumnul nu e bun, puiule, nu e bun deloc. 
Nu e bine să-i oprimi pe oameni găsind diferite pretexte, ca mai apoi să avem noi tot felul de foloase. Mai 
devreme sau mai târziu necăjiţii, cu cuţitul ajuns la os se vor revolta şi, nemaiputând, vor face ceea ce nu se 
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cuvine să facă; iar păcatul nostru, al opresorilor va fi dublu întâi fiindcă i-am oprimat şi aducându-i la disperare, 
i-am silit să facă poate moarte de om. Duhul blândeţii, puiule, e mult mai sigur. Niciun cod civil sau religios nu 
poate pedepsi aşa ceva decât acoperindu-se întâi de ridicol iar mai apoi de oprobiu, aşa cum s-a întâmplat cu 
cei ce L-au Răstignit pe Iisus, din ale căror rânduieli şi nume astăzi a rămas mai nimic, iar oamenii, atât cât îşi 
amintesc totuşi – tratează ca pe un stigmat personaje alde Iuda, Pilat din Pont, pe Obed, preotul slugarnic din 
Sanhedrin – ori pe Ana sau Caiafa – Baraba nefiind altceva decât numele unui ucigaş pe care gloata l-a 
preferat în locul Mântuitorului. – Înţelesu-m-ai?

– Da, părinte…
– Pacea e bunul cel mai sigur pe care îl avem. Atâta vreme cât armele tac, nimic nu e pierdut, multe 

strâmbăciuni se pot îndrepta, mulţi ticăloşi pot fi pedepsiţi fără a se face moarte de om, fără ca Pământul să mai 
cunoască vreodată pojarul blestemat de foc şi fier semănător de jale şi moarte, după care trebuie îngropate 
mormane de morţi, trebuie să asistăm la chinul multora rămaşi pe viaţă ologi, trebuie să auzim femeile ce-şi 
bocesc bărbaţii morţi, pe cei ce-şi jelesc familiile ucise, copiii care printre nori de fum şi balauri de flăcări îşi 
caută zadarnic părinţii. Asta nu trebuie să se mai întâmple niciodată, puiule şi pentru a nu se mai ajunge 
niciodată la aşa ceva, orice formă de violenţă inutilă trebuie evitată. – Mă înţelegi?…

– Da, domnule preot…
– Aşa… petrece restul de vacanţă rămas în pace, joacă-te, distrează-te, du-te la scaldă, din când în când 

meditează… şi când reîncepi şcoala, ori de câte ori crezi că nu ai putut înţelege ceva din ceea ce ţi s-a explicat 
acolo, să vii la biserică – ş-om încerca să desluşim ceea ce pare de neînţeles împreună, cu răbdare şi tact, la 
orice materie va fi nevoie. – Da?…

– Da, părinte…
– Noapte bună. – Somn uşor, să nu uiţi înainte de culcare să-ţi spui Rugăciunea, îngerii să te sărute!…
Întunericul nopţii cuprinsese cu desăvârşire firea. După ordine guturale, de aproape două ceasuri, 

„muşuroiul” kaki al militarilor în termen veniţi la „munci” se retrăsese spre sălaşul lor. Campanila bisericii era ca 
în fiecare seară frumos luminată în azuriu de becul ce lumina discret din spatele ceasului, ale cărui ace 
exprimau aceeaşi oră cu limbile deşteptătorului şi pendulei aflate în casă.

CAMELIA CARMEN STÃNESCU · VIS DE CRÃCIUN 
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Dulgher
Lumina dimineții îmi pardoseşte camera.

Lumină interioară
De parcă ombilicul mi-este legat de soare.

Roţile orelor
Desprinse de pe osia centrală a omenirii.

Timpul
Curge în noi până dă peste plin.

Destin
Are capacul sărit ceasul pământului.

Secolul XX
Gonesc, gonesc, să prind de mână timpul.

Punct fix
Fuge năprasnic pe tălpile mele cărarea.

Bălceşti
Prin bălţi adânci schioapătă drumul.

Drum
Spre infinit, bulevardul meu de inspiraţii.

Karma I
Timpul deschide fereastra unei clipe.

Karma II
Îmi cos cu speranțe cămaşa soartei ruptă.

E pericoloso sporgersi
Nu te apleca în afara timpului tău.

Ironie
Îmbătrânesc pe noi toate hainele.

Primăvară I
Poeme albe pe-o creangă, vals al renaşterii.

Primăvară II
Livada ne întâmpină cu râsete de muguri.

Primăvara III
Ne ia uşor Zefirul pe ascuţite coarne.

Poeme într-un vers

Florentin SMARANDACHE

Primăvara IV
Blajini cocori aduc pe aripă căldura.

Gâzele
Arborează imaculat, drapelul umbrelor uşoare.

Reînnoire
Inocentă, diafană, primăvara la examen.

Ingenue
Tinere garoafe, ca elevele sfioase.

Pastel
Spinarea zilei se ţese peste ceața vârfului.

Vară I
Linişte împroşcată cu ţârâit de greieri.

Vară II
Hohote de frunze prin biblioteca luncii.

Trăsnetul
Ca un… dragon de seară, naşte înfrângeri.

Natura
Sforăie prin bălţi cu orăcăit de broaşte.

Eclipsă
Soarele îşi pune doliu.

Doar
Un lăstăriş de soare, de mi se iveşte!

Imagine
Neclară, ca un voal alb de marmură.

Soare în clocot
Îşi varsă aurul topit prin pâlnia zilei.

Florile
Băut-au primăvara şi-acum se coc în culoare.

Matinală
Plouase mult cu margarete.

Albastru
Stânjenei mânjiţi de sfială expediau vederi colorate.
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M'am așezat în plină isihie să îmbrățișez Logosul. 
De câte ori gândim că suntem dotați cu har 
surprindem prezența luminii în gloria divină. E cu 
siguranță lumina vizibilă, zidită cum o înfățișează 
preoții în biserici, dar ea nu'i decât vârful unui aisberg 
al celei invizibile. Dacă vreți, ea este o recunoaștere 
empirică, deși cerebrală a Marelui Arhitect al 
Universului, Marele Anonim cum îl numește Lucian 
Blaga.

Eu, fiu al lui Daskalikos din Veria ținuturilor vlahe 
(daco-trace) din nordul peninsulei grecești, mă aplec 
din nou asupra focurilor și fumului rezultat din 
arderea lor. Cine dăruiește nuanțe de galben, roșu, 
albastru, verde, purpuriu sau alb flăcărilor ce 
pâlpâie? Chimiștii ar spune că substanțe ce ard 
dăruiesc specificitate focului. Dar fumul? Și cel 
întunecat care arde fără a fi văzut, fpră a fi vizibil, de 
ce e un foc negru? Pentru că este iubire, cuvântul 
sacralizat prin puterea lui Dumnezeu. Așa ar spune 
alchimia eludând roșul inimii ori trandafirul 
rosicrucian al celui care purta o lavalieră în cinci 
funde. Abia când Cuvântul trup s'a făcut, înțelegem 
legământul cu omul. Legămânul cui? Lumea îngerilor 
e anterioară celei văzute realizată din materie, deci 
precede Geneza așa cum o știm din Biblie. Matricea 
divină a lui Isus e prezentă la participarea actului 
creator – dar e lumina necreată. Omul în care ea s'a 
întrupat fi-va apoi lumina lumii, una vizibilă născută 
din cea increată. Lucifer, îngerul cel mai iubit, are 
aceeași natură cu a Tatălui. El e cel care poartă 
Lumina primordială, Cuvântul – duh, pentru a dărui 
viață lutului modelat în ADN uman. El a participat la 
deschiderea izvorului de lumină spre pământul 
acoperit de ape.

Tăcerea tainică a Creatorului acestei lumi în 
tandem sacru cu Fiul luciferic e exprimarea 
Cuvântului, a Duhului Sfânt, pentru a proteja misterul 
genezei arealului terrestru. Ordinea și armonia 
cosmică sunt atribute esențiale pentru a îndeplini 
planul întreitei entități de a construi lumea noastră. 
Tatăl folosește informația pentru Geneză. Fiul 
înnobilează natura cu ființa umană, fiind steaua de 
dimineață, ambii scufundați în marea de fotoni și 
elementele vibratorii fractalice ale Duhului – Logos.

Liviu PENDEFUNDA

Eruditul călăt� în lumină

… Dumnezeu este lumină
și nu este întuneric în el¹)

Nimicnicie spui că sunt

Sufletul poate lua imagini de lumină, a luminii 
nevăzute de oricine, călătorește în sisteme planetare 
diverse din galaxia noastră și de aiurea. Pentru el nu 
există timp și spațiu.

Visul este o undă care transportă lumina 
personalizată și respectă viteza gîndului recunoscută 
în povești și mituri. Nu poți gândi la Dumnezeu pentru 
a îndepărta din nălucire ispita. Nebubul ascet umple 
cerul cu demoni pentru a opri falșii profeți să coboare 
drept îngeri.

Ascunde-te puține clipe
până când mânia va fi trecut
(Isaia 26:20)

Roua de lumină presară straturi-straturi de vise în 
întâmpinarea adevărului divin – flăcările albe gândite 
de cer, adevărata cunoaștere metaforică.

Când vei ști să vezi lumina, înseamnă că l-ai 
descoperit pe Dumnezeu, acceptându'i raza drept 
ghid de ființare în Duh.

El e lumina nevăzută.

Noi mărturisim Lumina, reflectarea din noi e 
credința ca răspuns la iubirea Lui. Înlăuntrul nostru e 
acea împărăție celestă, locul în care sosește și se 
cuibărește lumina adevărată, cea invizibilă, noetică.

Crai nou e luna atingând
luceafărul de seară;
lumini mercuriale, hermetice în gând
mângâie'n suflet retinele ascunse
care frumosul îl surprind
picurându-ne iubirea…

Am încercat să integrez conceptele fundamentale 
ale științei, filosofiei și religiilor, pentru a dizolva 
antagonismele și a desluși pentru profani unitatea lor 
în fața Creației. Illuminarea e hermeneutica, 
decodorea drept Cuvânt a Luminii în cugetul 
umanității, văzută drept mit și totodată profeție a 
destinului, sorții noastre.



și știu că sufletul mi-e îngropat
într'o carcasă de pământ;
de ce'ntr'atât de beznă ai uitat
să vezi lumina care sunt?

Duhul să nu'l stingeți
(1 Tesalonicieni 5:19)

Divina Arhitectură a Lumii Eliberată de Diavol, pe 
2)scurt – DALED  e tărâmul de început și final al unui 

ciclu în care n'ar trebui să uităm că vizibile sunt doar 
cele ce se nasc cresc și se întorc de unde au plecat, 
adesea găzduind lumea nevăzută reprezentată de 
izvoarele minții și sufletului.

Există o releție metaforică de iubire și pacea 
sufletului, oglindită mai ales pe chipurile oamenilor. O 
strălucire misterioasă care eludează timpul, acea 
măsură definită de stele și pe Pământ, preschimbă 
spațiul material uman ca o reflectare a sufletului 
cuibărit în noi și se armonizează cu mediul 
înconjurător. Lumina care se strecoară uneori în 
noapte realizează un dialog tainic cu frecvențe divine 
între om și univers.

Lumea de azi se'ndepărtează de lume și stinge, pe 
măsură ce tindem să nu mai gândim, stinge flăcările 
noetice ale spiritului sacru. Cuvintele mor. E o 
toamnă și din copacul cunoașterii corola își schimbă 
culoarea, păcălind estetica irisului, se veștejește, se 
usucă și cade în mocirla apelor ce plâng.

Dincolo de limitele umanului se uită scrierea și 
graiul, îndepărtându-ne de Dumnezeu. Sub piatra din 
poiana care mai păstrează roua și răcoarea pașilor 
se găsesc ascunse mesajele iubirii. Nemaiputând să 
respire, Duhul Sfânt, tot mai mulți oameni pierd 
puterea de a desluși învățăturile înscrise cu razele 
celeste. Cercetând adevărul descoperim o 
transcriere clipocindă și murmurată a legăturii 
Creației cu Creatorul.

Un călător al non-spațiului fără timp, venit de 
dinaintea cosmosului se roagă. Îl surprind în aliura sa 
profund mistică, invocând Tatăl Universului și îngerii 
purtători ai luminii și focului. Cuvâtul primordial se 
strecoară limpede dând viață poesiei pe care muzica 
sferelor o dăruiește oricui. Păcat că ignoranța 
predomină din ce în ce mai mult să influențeze dandul 
cuvintelor. Ard aripi de înger și-un miros fetid 
cuprinde decăderea și nu știu, din variate căi, care e 
drumul îndrumat de Duh. E ghidul luminii în iubirea 
aparținând genetic timpului. Abia aceasta este o 
imprecație a vieții pe pământ. Repetabilitatea 
metempsihotică în etape aparent succesive 
dezvăluie de sub valuri de ceață gândurile încuibărite 
pe stâncile munților.Cât dincolo de moarte trupul nu 
mai are umbră, cu siguranță că nici visele nu mai au 
ecou în beznă, căci umbra ce'i? E rezonanța lumii 
materiale, vizibile și recunoscătoare pentru 

existență. Lumina e Cuvântul întrupat determinând 
dreapta judecată a spiritului ce izvorăște în om 
rațiune și conștiință.

Cât de profund am putea să înaintăm în tainele 
versurilor marilor poeți pentru a ne bucura de harul 
revărsat în Logos de divinitate? Cât ne-am putea 
înălța să surprindem slovele încifrate în nemărginirea 
de gânduri semănate în fiecare imagine sugerate de 
sunetul armoniei din sfera astrală, strecurate pentru a 
fi tălmăcite de mințile adevăraților cărturari? 
Sublimarea astrală a creatorului nostru luciferic, erou 
în bolta vremii, se îmbină cu jumătatea sa, eternul 
feminin, împlinind dăruirea nocturnă a luminii prin 
luminătorul selenar.

Tinzând spre apele cerului, fântâna izvorăște 
dătătoare de viață, purificând și regenerând 
transcendența hierofanică, de unde și faptul că 
Dumnezeu este verb și nu un nomen. Este axis 
mundi în permanentă mișcare, o scară de urcat și 
coborât pentru oameni. Frumusețea și iubirea sunt 
două atribute dăruite de eternul feminin prin cele 
două ape separate în contextul Genezei. Oscilația 
între îngusta cale a existenței telurice și nemurire sau 
tinerețe veșnică eo permanență mitologică a realității 
descoperite în ținutul Daled. Metamorfoza și 
transcedentalul e un continuu ce integrează 
zămislirea și extincția, o reflexie și o refracție 
adâncită în misterul oglinzii. Oglinda poate fi curgere 
dar și împietare, Timp ori Haos atemporal. De fapt 
exagerarea moștenirii mnemice în akashica noetică 
e o ordine haotică sau un haos cosmic ce nu poate fi 
definit ca ordonat. De unde și străbaterea a milioane 
de ani de evoluție galactică în toate sensurile 
browniene pentru monadele angelice și spiritul 
Marelui Arhitect al Universului.

Când nu vezi și nu auzi înseamnă că poți aluneca în 
neființă materială, în moarte, contrar sensului normal 
de trecere înspre ființă ordonată prin iubire de 
Dumnezeu devalorizare și împlinire. Iubirea de 
înțelepciune sau filo-sofia adevărată este numită mai 

3)
degrabă filoteia, sau iubire de Dumnezeu .

Înțeleptul se adapă din eșec și se înalță când 
coboară, asemănător cu un arbore care'și udă cu 
iubire rădăcinile și emană adorație prin coroana ce 
cuprinde zenitul.

1. Noul Testament, 1 Ioan 1.5
2. Vezi: Binecuvântarea Himerei – fără întoarcere, volum de 

proză scurtă
3. Pr. D. Stăniloaie, Filocalia VII, p. 146-147
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VICTOR SOCACIU

(14 IANUARIE 1953 – 27 DECEMBRIE 2021)

IN MEMORIAM
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