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Dana OPRIÞÃ
Redactor-ªef

În anii '80, PC-urile nu erau la îndemâna oricui în România, manuscrisele ajungeau la edituri bătute la 
mașinile de scris, pe coli de hârtie, iar tehnologia editării și imprimării nu era, încă, în totalitate, una electronică, 
deși aveam o istorie veche și eram departe, cu importante realizări în domeniul computerelor. Deci, pentru a 
istorisi povestea cărții am filmat în tipografia Casei Scânteii, cum se numea atunci actuala Casa Presei Libere. 
Zețarii care, cu o atât de mare precizie culegeau și puneau în culegare, acele „pagini” speciale, grele, de metal, 
micile litere de plumb, ei m-au impresionat întotdeauna, de la prima vizită, ca școlar, în acea mare tipografie. 
Apoi, după alte manevre specifice, viitoarea carte se imprima pe hârtia care le aștepta, cum noi, după ce tot 
traseul era încheiat, așteptam să apară primul exemplar, precum pâinea proaspăt ieșită din cuptor, pe care vrei 
să o miroși și să o lipești de obraz, să îi simți căldura.

Cu câteva imagini din biblioteca Televiziunii se încheia reportajul-eseu al proaspătului viitor redactor TV: 
„povestea cărții”…

Nu întâmplător am amintit această întâmplare a ființei mele: numărul trecut al „Destinelor Literare” vorbea 
despre cărți nou apărute, însă Povestea cărților, continuă cu lansarea volumelor (în cele mai fericite cazuri la 
Târgurile de Carte, dar și cele din Librării sau alte spații consacrate cărților) și, punctul final, cititorii. Ei își aleg 
singuri volumele ori țin cont (sau nu) de părerea cronicarilor literari, care aprind lumina acolo unde credem că e 
întuneric și nu putem vedea, ne ajută să înțelegem uneori neînțelesul, ne trimit spre alte lecturi, unind punctele 
din Univers, despre care am uitat că fac parte din noi. Astfel, mi s-a părut firesc ca, alături de un fragment din 
volumele nou apărute pe care vi le-am adus în atenție, să existe și o cronică a lor, făcând parte din povestea 
oricărei cărți.

Alături de pălărieri și încă multe alte meserii, cea de corector se numără printre cele dispărute. Nu chiar cu 
desăvârșire – unele edituri și reviste, precum actuala formulă a „Destinelor Literare” – se încăpățânează să 
respecte limba în care ne-am născut.

Primul reportaj semnat de mine ca redactor și nu doar colaborator în Televiziune a fost, de fapt, examenul de 
admitere în instituția râvnită de mulți. Era în 1983. Drumul până la realizator de emisiuni abia începea. Și 
începea frumos, cu „Povestea cărții”.

Firește, nu din întâmplare am ales, atunci, acest subiect: eram „acasă” și îmi era ușor să calc pe propriile-mi 
urme (editorial aveam să debutez peste un an, însă publicistic debutasem deja, cu multă vreme în urmă) și am 
reconstituit această călătorie: de la scriitorul care măsoară lungimea fiecărei emoții cu pașii pinguinului 
Apolodor, dar și cu Lumina ce respiră în fiecare literă a fiecărui cuvânt, nădăjduind că vor ajunge nu doar la 
ochii și urechile cititorului, dar, mai ales, la inima lui. Am amintit apoi toată munca „din umbră”, despre care nu 
prea se știe și nu prea se vorbește, deși, fără ea, manuscrisul, oricât de minunat ar fi el, nu ar ajunge să fie 
cuprins între copertele unei cărți și să stea pe rafturile librăriilor și bibliotecilor publice sau personale. În acele 
vremuri, se acorda o mult mai mare atenție în editarea fiecărei cărți, indiferent de profil sau de mărimea ei. Și, 
mai ales, exista o atenție desăvârșită în folosirea corectă a limbii române, sub toate componentele ei: grafie, 
gramatică, punctuație. Era, cred, nu doar o obligație venită de la Ministerul Învățământului și al Culturii, 
bănuiesc, dar una morală și de bun simț. Nu-i de mirare că, în „vremurile odioase” excluzând pe cei care, din 
diferite motive, refuzau să urmeze aceste reguli învățate în anii de școală, dacă nu de acasă, se vorbea și se 
scria o limbă română corectă. Cărțile și mass-media erau exemplul de zi cu zi, la îndemâna oricui. Grija pentru 
exprimarea scrisă și vorbită a limbii naționale, pierdută fiind astăzi aproape în totalitate, începând exact cu 
aceste segmente esențiale de unde se poate învăța: mass-media și cărțile, nu-i de mirare că majoritatea 
românilor folosesc o limbă română aproximativă. Și, ce e mai grav, cam nimănui nu-i pasă.

Povestea continua-
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Vă dorim o toamnă minunată și o lectură plăcută a orice citiți, incluzând și acest număr al revistei „Destine 
Literare”.

Ca o continuare firească a numărului trecut, acesta, în mare parte a sa, alocă spațiu tocmai acestor urâți sau 
iubiți, dar necesari comentatori ai cărților, vechi și noi, numiți, nu întotdeauna pe drept (v. bunăoară George 
Călinescu): „creatori ratați”. Veți putea citi cronici ale multor volume, din varii domenii ale culturii.

Ca de obicei, veți putea citi poezie, mai ales poezie, însă și proză și interviuri, cum și un fragment inedit, cu o 
traducere în limba franceză semnată Marius Simon, din Monologul teatral în 4 tablouri, pe care aproape l-am uitat 
într-un sertar al biroului meu, „Scrisori pentru Alcinte”. Mi s-a părut firesc să aleg ca prima lui ieșire în lume să fie în 
paginile „Destinelor Literare”.

Nici din acest număr nu vor lipsi rubricile pe care eu le-am creat, pe unele, chiar de la începutul sosirii mele la 
conducerea acestei reviste: IN MEMORIAM și EMINESCU. ÎNTOTDEAUNA EMINESCU. Veți putea de 
asemenea citi interesantele articole din TURNUL DE VEGHE (rubrica ce îi aparține în totalitate analistului politic 
Rosemarie Haineș) și din ISTORIA… ISTORIEI, realizată de istoricul Georges Boisnard. Revine rubrica pentru cei 
mici, ALT ARICI… TOT POGONICI, de astă data am ales versurile minunatei Nina Cassian și, firește, nelipsita 
rubrică realizată de Ion Haineș, în care sunt consemnate cele mai importante EVENIMENTE UZPR, rubrică 
apărută, la sugestia mea, după ce, împreună cu directorul revistei, care a propus acest lucru, am decis ca DL să fie 
pusă sub auspiciile UZPR, ai cărei membri suntem toți cei care realizăm acum revista, cu o singură excepție 
„motivată”.

Însă, dincolo de orice altceva, acest număr 60 al „Destinelor Literare” este pus sub îmbrățișarea a două repere 
esențiale, între care sunt cuprinse toate acțiunile noastre culturale și care ne reprezintă pe noi, românii: Ziua 
Culturii Naționale, fericit aleasă să coincidă cu ziua de naștere a simbolului nostru, Eminescu și Ziua Limbii 
române. Așa cum am spus-o de nenumărate ori, aceste repere ar trebuie să ne stea în față în fiecare zi, fiindcă nu 
cred că e nevoie de o zi în calendar care să ne reamintească de Eminescu sau de limba română, bunăoară. Și, în 
plus, o voi spune ori de câte ori este nevoie: modul cel mai simplu și mai eficient de a cinsti limba natală este 
vorbind-o și scriind-o corect. În fiecare clipă. Începând cu gândul. Este cea mai desăvârșită onoare. (v. DL nr. 56 / 
2021, Editorialul În fiecare zi este este Ziua Limbii Române).

Jubileul a coincis cu acceptarea mea de a fi redactor-șef. Numărul 60 pe care îl poartă de această dată revista pe 
care tocmai o citiți este doar un alt număr din seria celor puse sub semnul valorii materialelor incluse, așa cum v-am 
obișnuit de trei ani. Este felul nostru, al colectivului de redacție, de a ne arăta respectul pentru cultura și limba 
română. Respectul pentru dvs., cititorii.

ªTEFAN LUCHIAN · FLORI



Încercarea de a defini cultura se lovește de numeroase dificultăți, datorate multitudinii punctelor de vedere 
(s-au dat peste 250 de definiții), precum și încărcăturii sale semantice, care a cunoscut în timp o evoluție, în 
funcție de momentul istoric, de locul și tipul de societate la care a fost raportat.

Hobbes desemna prin „cultură” munca de educare a spiritului îndeosebi în timpul copilăriei. Omul cultivat are 
gust și rațiune, rafinament și bune maniere. În secolul al XIX-lea, cuvântul culturăare ca sinonim termenul de 
civilizație.

Eminescu întruchipează, într-o modalitate artistică genială, toate aspirațiile profunde ale poporului român, 
trecutul, istoria sa, tradiția, limba, credința, dorința de libertate, demnitatea națională, toate înaltele valori 
spirituale și morale.

Ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850) a fost aleasă, nu întâmplător, ca ziua 
Culturii Naționale, drept un omagiu adus poetului național, o sărbătoare a Culturii Naționale, un reper identitar 
al poporului român.

1)„Fiind foarte român, Eminescu este universal” , spunea Tudor Arghezi, iar G. Călinescu afirma în finalul cărții 
sale Viața lui Mihai Eminescu (1932): „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a 
ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări 
pădure sau cetate și câte o stea va vesteji pe cer în depărtări până când acest pământ să-și strângă toate 

2)
sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale” .

Termenul apare la sfârşitul secolului al XI-lea. Inițial, el a fost sinonim cu „agricultură” (cultura pământului, 
cultivarea lui) și a fost utilizat cu acest înțeles până în secolul al XIX-lea. Totuși, distincția între cultura ogoarelor 
și cultura spirituluiva marca evoluția semantică a termenului în favoarea, desigur, a semnificației sale ultime, cu 
care va circula în epoca modernă.

La începutul secolului al XVI-lea, sensul figurat al culturii spirituale începe să fie utilizat de umaniștii 
Renașterii. În secolul al XVII-lea, cultura devine un simbol al filozofiei Luminilor. Într-o formulare celebră, cu 
caracter metaforic – cultivons notre jardin – Voltaire vizează sensul de cultivare a minții, a judecății și a 
însușirilor.

„Omul cultivat este o parcelă pe care educația a plivit-o, apoi a însămânțat-o selectiv” afirmă Robert 
3)

Escarpit.

E. B. Taylor (1871) definește cultura ca fiind „ansamblul complex al cunoștințelor, credințelor religioase, al 
artei, moralei, obiceiurilor și al tuturor celorlalte capacități și obișnuințe pe care le dobândește omul ca membru 

4)al societății” .
Cincizeci de ani mai târziu, antropologia culturală americană va raporta termenul de cultură la dezvoltarea 

materială și tehnică și la transmiterea patrimoniului social. În opinia culturaliștilor, „cultura”, ca mod de viață al 
unui popor, este o achiziție umană relativ stabilă, dar supusă unor schimbări continue, care determină cursul 
vieților noastre fără a se impune în gândirea conștientă”.

Dar, mai întâi, să definim conceptul de cultură.

Sensul modern al termenului vizează modurile de comunicare în societățile aflate într-o schimbare rapidă și 
obiectele simbolice produse de o societate pentru vehicularea valorilor. Se realizează, odată cu aceasta, o 

Mai târziu, la începutul secolului al XX-lea, în Germania, O. Spengler va face distincția între cultura spirituală 
și cultura materială (civilizația). El înfățișează istoria ca o succesiune de culturi independente unele de altele, 
având soarta organismelor: naștere, înflorire și moarte. Teoreticienii morfologiei culturii (Spengler și 
Frobenius) vedeau un divorț între cultură și civilizație, întrucât tehnicitatea absolută, care îndeamnă la 
prețuirea vieții materiale, la războaie, duce la sfârșitul culturii, moment în care s-ar fi aflat cultura occidentală a 
acelui timp.

reper identitar pentru poporul român

Prof. univ. Dr. Ion HAINEª

2. G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, Editura pentru Literatură, București, 1964,p.343

4. Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1998, p. 148.

1. Tudor Arghezi, Eminescu, Editura Eminescu, București, 1973

3. Robert Escarpit, De la sociologia literaturii la teoria comunicării, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p. 4484. 



Omul este singura ființă din univers creatoare de cultură și producătoare de civilizație. Este și părerea lui 
Lucian Blaga, care consideră omul drept rezultatul final al unei evoluții îndelungate, nu atât de natură biologică, 
cât mai ales al unei mutații ontologice, care, prin unul dintre orizonturile sale – orizontul întru mister și relevare – 
devine ființă creatoare. La om, totul capătă o dimensiune culturală. Chiar și instinctele fundamentale-instinctul 
de conservare (nevoia de hrană, de adăpost), instinctul sexual – capătă la om o altă finalitate decât la animale. 
Acestea nu cunosc ce este dragostea cu infinitele ei forme de manifestare umană, nu știu ce este arta culinară, 
ce înseamnă arta arhitecturală.

Conceptul tradițional de cultură presupune ideea unui patrimoniu cultural, a unor valori absolute și 
universale, accesibile unor indivizi dotați, superiori, educați (culți).

receptare diferențiată a elementelor componente ale unei culturi: mituri, noțiuni, idei, imagini, modele, teme, 
răspândite în unele grupuri sociale și compartimentate în noi categorii ale culturii: cultura științifică, artistică, 
religioasă, cultura populară, cultura de elită etc.

Mijloacele moderne de comunicare, specifice „erei electronice” (presa scrisă, radioul, televiziunea etc.) au 
determinat noi delimitări între cultura de masă și cultura mass-media.

Omul este o ființă culturală. El trăiește într-un orizont simbolic.În timp ce mediul celorlalte viețuitoare este 
unul natural,mediul omului este unul cultural.

„A vorbi despre limba română este ca o duminică”, spunea Nichita Stănescu. Şi tot el adăuga: „Limba română 
este patria mea”.

Mai întâi, limba română. Ea nu este un simplu instrument de comunicare, ea este o componentă esențială a 
identității și un liant al unității naționale. Ienăchiță Văcărescu echivala limba română cu patriotismul: „Urmașilor 
mei Văcărești / Las vouă moștenire / Creșterea limbii românești / Și-a patriei cinstire”. Limba este instrumentul 
gândirii. Cine vorbește și scrie incorect este puțin probabil să gândească bine. Aceasta dovedește absența 
culturii corespunzătoare, lipsa pregătirii și a competenței.

Limba este componenta fundamentală a spiritualității unui neam. Ea e „măsurariul civilizațiunii unui popor”, 
cum spunea Eminescu, și „întâiul mare poem al său”, cum o definea Blaga.

Această „țară miraculoasă” este păstrătoarea unui inestimabil tezaur de frumuseți, suprema noastră 
mărturie în eternitate. Identitatea limbă-neameste veche în istorie și aceasta se vede din însăși semnificația pe 
care cuvântul o avea mai demult. Cu acest sens îl folosește și Eminescu în Scrisoarea III: „Un sultan dintre 
aceia ce domnesc peste vreo limbă”.

Marii maeștri ai scrisului românesc – de la Eminescu, Creangă, Caragiale, la Sadoveanu, Arghezi, Blaga, au 
înțeles că poporul este marele făuritor al limbii, geniul ei, că prima lor datorie este aceea de a cultiva această 
limbă, de a-i da strălucirea nepieritoare, prin opere literare reprezentative, care să dea umanității seamă de 
fizionomia noastră morală și filozofică.

Nouă, tuturor, ne revine, deci, o misiune de o mare noblețe patriotică, aceea de a duce mai departe făclia 
limbii române, de a o cultiva și îmbogăți, de a o apăra de orice fel de denaturări, păstrându-i spiritul viu, popular, 
autenticitatea și frumusețea fără seamăn.

Revenind la Ziua Culturii Naționale, să precizăm, în spiritul celor de mai sus, că valorile care definesc 
națiunea sunt valori identitare fundamentale, specifice poporului nostru, și care ne diferențiază față de alte 
culturi.

Gina Stoiciu definește cultura ca „ansamblul valorilor materiale și spirituale ale unui popor, limba, ca mijloc de 
comunicare, alte mijloace de comunicare (inclusiv mass-media), relațiile culturale, mijloacele culturale și 
instituțiile de creare și răspândire a culturii, produse valorice care determină comportamentul, reguli morale, 

5)
coduri juridice, tehnici de gândire, modele de activitate” .

Limba noastră vine din adâncuri de istorie și este expresia sufletului nostru național, a modului nostru de a 
gândi și a simți, de a fi în lume. Limba este, în același timp, însăși istoria noastră, cu trecutul și prezentul ei, cu 
generațiile succesive care au lăsat în memoria vie a neamului sau în cronici și hrisoave, în opere literare 
mărturia existenței noastre milenare pe aceste meleaguri și aspirațiile și idealurile unui întreg popor.

Limba noastră este un dar neprețuit făcut de înaintași. Întru șlefuirea și desăvârșirea ei au lucrat de-a lungul 
veacurilor milioanele de anonimi, oameni simpli care au creat acea capodoperă nepieritoare, Miorița,expresie 
genială a spiritualității românești, dar și marii scriitori, „executori” inspirați ai legământului testamentar al 
Văcărescului.

Limba română este averea de preț pe care au luat-o cu ei și ziariștii și scriitorii din diaspora. Iată doar două 
exemple semnificative. Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian, directorul revistei de spiritualitate și cultură 
românească Lumină Lină/Gracious Light din New York, publică un text despre „Vocabularul limbii strămoșești 
în păstrarea identității personale și naționale”. El vorbește despre dimensiunea sacră, metafizică a limbii, 
despre faptul că „limba poate fi concepută ca loc de refugiu, ca un cuib unde te poți adăposti, unde te simți 
protejat, hrănit…”, „Îndepărtarea de limba strămoșească este îndepărtarea de părinți, îndepărtarea de tine 

6)
însuți, adică alienarea. Pierderea limbii duce la rătăcire” . spune autorul.

5. Gina Stoiciu, Orientări operaționale în cercetarea comunicării de masă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p.24
6. Theodor Damian, Lumină Lină/Gracious Light, an XXII, Nr. 3, iulie – sept. 2017, New York, p. 93-96.
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Cine vrea să ne cunoască mai bine, să viziteze „Muzeul satului” și va ști cine am fost și cine suntem.

În continuarea acestor idei, voi aminti că literatura populară, folclorul (înțelepciunea poporului) are valori 
inestimabile cu care ne putem mândri în fața lumii, care ne definesc ca popor prin creații inconfundabile, cum 
sunt Miorița, Meșterul Manole,baladele și cântecele populare, costumele populare („ia” românească), 
dansurile populare celebre („Călușarii”), arhitectura populară, vezi celebrele porți din Maramureș, vezi Muzeul 
satului din București, care condensează nu numai arta arhitecturală unică în lume, ci și o întreagă istorie.

„Omul orașului, mai ales al orașului, care poartă amprentele timpurilor moderne, trăiește în dimensiuni și stări 
12)tocmai opuse” … „Cultura minoră ține pe om îndeobște mult mai aproape de natură. Cultura majoră îl 

13)depărtează și-l înstrăinează de rânduielile firei” . Nu întâmplător el a scris poezia Sufletul satului,cu celebrul 
vers: „Veșnicia s-a născut la sat”, unde satul este văzut ca o permanență, o expresie a eternității naturale.

Astfel, putem să descoperim permanent un nou Eminescu, o nouă față a lui, o nouă ipostază, și numai așa ne 
vom îmbogăți mintea și sufletul.

Pe de altă parte, lecția gazetăriei eminesciene este pentru toți jurnaliștii români mereu actuală și plină de 
învățăminte, un model moral și profesional exemplar, pentru că Eminescu gazetarul este contemporanul 
nostru.

Filozoful culturii se referă la cultura populară românească, la satul românesc, la diferența dintre sat și oraș. 
9)„Satul este situat în centrul lumii și se prelungește în mit. Satul se integrează într-un destin cosmic” , spune 

10)
Blaga. „A trăi la sat însemnează a trăi în zariștea cosmică”. … „Numai așa se explică orizonturile vaste și naive 

11)
în același timp ale creației populare, în poezie, în artă, în credință”. .

Ziua Culturii Naționale este un prilej de bucurie, de afirmare a valorilor noastre naționale, de adâncire în 
cunoașterea în profunzime a lui Eminescu. prin citirea integrală a operei lui, prin comentarii noi, creatoare, care 
să ni-l apropie, să ni-l releve, nu prin manifestări facile, festiviste, cu recitări penibile, școlărești, cum, din 
păcate, se mai întâmplă.

Eminescu este creatorul limbii române literare moderne. El a dus-o la perfecțiune, îmbogățind-o, 
înfrumusețând-o, ca nimeni altul. Noi vorbim astăzi limba lui Eminescu, limba poeziilor lui inegalabile, dar și 
limba pamfletară, incendiară din publicistica lui, cel mai mare gazetar român din toate timpurile.

De asemenea, instituțiile statului – școala, biserica, teatrul, muzeele de artă, Academia Română – au un rol 
fundamental în promovarea adevăratelor valori naționale, prin care ne definim identitatea și specificitatea ca 
popor față de alte popoare, față de alte culturi.

Opera acestor creatori face parte din patrimoniul cultural al României, de aceea, se impune cunoașterea și 
promovarea lor în plan național și universal.

Alături de Eminescu, geniu tutelar, stau cu cinste scriitori și oameni de cultură din toate perioadele istorice ale 
afirmării culturii naționale. Câteva nume reprezentative: marii cronicari români Grigore Ureche, Miron Costin, 
Ion Neculce, Mitropoliții Dosoftei și Varlaam, Dimitrie Cantemir, Ion Budai Deleanu, Ion Heliade Rădulescu, 
Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Titu Maiorescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, 
I. L. Caragiale, Nicolae Iorga, Octavian Goga, George Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Liviu 
Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Eugen Lovinescu, G. Călinescu, Tudor Vianu, 
Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga și alții (în literatură).

Trăim vremuri tulburi, când globaliștii urmăresc distrugerea valorilor naționale, a tradițiilor, a credinței. De 
aceea, astăzi, mai mult ca oricând, se impune promovarea marilor personalități ale culturii române din toate 
timpurile.

În studiul „Geneza metaforei și sensul culturii” din volumul „Trilogia culturii”, Lucian Blaga vorbește despre 
cultura minoră și cultura majoră, precizând că nu e vorba despre o judecată de valoare, despre o gradație. 
„Termenii aceștia denumesc mai curând fapte distincte prin natura lor”, spune el. „Morfologii au căutat să 
înțeleagă cultura majoră și cultura minoră ca două vârste ale unuia și aceluiași organism. Cultura minoră ar 

8)
echivala cu copilăria, iar cultura majoră cu maturitatea uneia și aceleiași culturi” .

La rândul său, Alexandru Cetățeanu, scriitor și gazetar, directorul revistei Destine Literare din Montreal, 
Canada, mărturisește că iubirea pentru limba română a fost pentru el o coordonată permanentă în activitatea 

7)sa literară și culturală. „Limba română nu se uită. Iubesc limba mea. Scriu în limba lui Eminescu” , spune el.

Ciprian Porumbescu, George Enescu (în muzică), în artele plastice, (sculptură, pictură): Constantin 
Brâncuși, Dimitrie Paciurea, Gheorghe Anghel, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Theodor Aman, Nicolae 
Tonitza, Corneliu Baba, Constantin Piliuță, Sabin Bălașa, Camil Ressu, Ion Andreescu, Theodor Pallady, 
Gheorghe Petrașcu și alții.

10. Ibidem, p. 266

8. Lucian Blaga, Trilogia culturii, studiul Geneza metaforei și sensul culturii, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969, p. 
262

9. Idem, p. 265

11. Ibidem, p. 267
12. Ibidem, p. 267

7. Veronica Balaj, Cristina Mihai Balaj, Alexandru Cetățeanu, Balanța cuvintelor, Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, Montreal, 
2018, p. 102

13. Ibidem, p. 274
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100
Marin Preda (1922 – 1980) ar fi împlinit la 5 august 2022 vârsta 

de 100 de ani. A rămas în istoria literaturii române ca un mare 
romancier, poate cel mai important scriitor român al ultimului 
sfârșit de secol. În nuvelele și romanele sale, emanând un 
puternic specific național, a reconstituit o lume aparte, cu un 
limbaj caracteristic, personajele sale probând o viziune proprie 
asupra vieții.

Dincolo de marele său talent, Preda a fost un intelectual lucid, 
conștient de influențele nefaste ale ideologiei comuniste asupra 
literaturii și culturii, în general. O atitudine de demnitate și curaj 
pentru acele timpuri este consemnată într-o evocare a lui Dan 
Ciachir își merită menționată. „Tezele din iulie 1971 au readus 
«înghețul» în România comunistă. Ceaușescu nu a reușit însă să 
mai dea timpul înapoi. Datorită opoziției ferme a unor intelectuali, 
îndeosebi scriitori, cultura și literatura nu au fost întoarse la anii 
'50, așa cum năzuia Ceaușescu. Domnule președinte, dacă 
reintroduceți «realismul socialist», eu, Marin Preda, mă sinucid, îi 
spusese romancierul șefului statului”.

În ultimul deceniu al vieții sale, Marin Preda a promovat o formă 
originală de eliberare de sub tutela ideologiei de partid. „Delirul” 
reprezintă o veritabilă pagină de istorie, dar și o lecție de viață, 
având în vedere îndrăzneala de a-l pubica în 1975, publicul 
intuind în acest roman o „reabilitare” a mareșalului Antonescu, una care servea antisovietismului cultivat aluziv 
de Nicolae Ceaușescu. Ultimul său roman, apărut în 1980, „Cel mai iubit dintre pământeni”, a fost perceput ca o 
critică dârză la adresa regimului comunist, epoca la care se raporta fiind cea a regimului Gheorghe Gheorghiu-
Dej, față de care Ceaușescu căutase pe mai multe căi să se delimiteze. Fără îndoială, romanul slujise, cel puțin 
în primă instanță, la discreditarea regimului prosovietic din primul deceniu de comunism. După câteva 
săptămâni pe piață, cartea a fost retrasă din toate librăriile și bibliotecile publice și universitare.

La 16 mai 1980, scriitorul a fost găsit mort în camera sa din vila de creație a scriitorilor din Palatul Mogoșoaia. 
Fratele romancierului Alexandru (Saie), crede că a fost asasinat de Securitate. Familia sa este convinsă că 
moartea sa fulgerătoare are o legătură cu publicarea ultimului său roman. Sfârșitul lui, venit din senin, în plină 
glorie cu romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” în 1980 a sporit considerabil atenția cititorului nu numai 
asupra operei, ci și asupra omului Marin Preda.

În masivul volum „Jurnalul uni personaj controversat: rememorări provocate de Vartan Arachelian”, Editura 
RAO, 2019, Dinu Săraru povestește cu vervă, cu haru-i inegalabil, numeroase episoade memorabile, printre 
care și cel despre moartea lui Preda: „În ziua când a murit, el trebuia să vină la mine la Teatrul Mic să mergem 
împreună și cu R.F.A. să vedem o casă pentru el. Preda vrea să-și găsească altă casă, în casa în care stătea cu 
nevastă-sa și cu copiii nu mai putea să rămână pentru că îl terorizau niște prieteni ai neveste-sii; foștii zugravi 
care îi văruiseră casa din strada Plantelor, în sfârșit o chestie mizerabilă… Îmi părea rău că era supărat și el îmi 
spunea, repet, că era vorba de unul dintre acei zugravi care îl teroriza, în sfârșit, iar repet, rămăsese prieten cu 
nevastă-sa și așa mai departe… Și mai urma să mergem toți trei să vedem noua casă, și atunci a început o 

100 de ani de la naștere

SUA
Dorin NÃDRÃU

Marin Preda



ploaie nenorocită și nu am mai mers, iar Preda s-a dus la editură. Pe la el s-a dus Breban, a băut cu el acolo un 
coniac, după aia Preda a plecat cu un taxi direct la Mogoșoaia și acolo a murit! A urcat greu pe scară, s-a 
dezechilibrat și s-a lovit la cap, la frunte, la tâmplă. Ajuns în cameră s-a lăsat pe spate în pat, s-a înecat și a 
murit! Dacă nu ar fi fost ploaia nu mai ajungea la Mogoșoaia”.

Despre moartea scriitorului s-a scris mult, titlurile comentariilor fiind dintre cele mai incitante: „Scriitorul Marin 
Preda, moartea ca o povară”, „Moartea lui Marin Preda, accident sau crimă?”, „Moncher chiar era mort” etc. 
Majoritatea biografilor prozatorului au considerat că moartea lui a fost „ciudată”, „nefirească”, „suspectă”, 
„învăluită de mister”, fiind petrecută în condiții neclare, stranii, obscure, însă puțini au fost aceia care s-au 
încumetat să pătrundă în labirintul ipotezelor și scenariilor puse în circulație pentru a investiga și dezlega 
misterul morții autorului romanelor „Delirul” și „Cel mai iubit dintre pământeni”, romane care aveau să-i 
pecetluiască destinul.

Relativ recent (mai 2021), Mariana Sipoș, istoric literar, prozator, critic literar și traducător, referindu-se la 
dispariția lui Preda în condiții neelucidate până astăzi, opina: „Cred că trebuie redeschis dosarul de cercetare 
penală […] Totul a fost o improvizație de moment”. Sipoș a susținut într-o conferință de presă că în dosarul de 
cercetare penală care a urmat morții lui Preda „nu apare cuvântul vomă niciodată”, drept cauză a morții 
scriitorului, așa cum se cunoaște potrivit unor biografii ale romancierului. Ea a prezentat un interviu cu fostul 
director al Institutului de Medicină Legală, Vladimir Beliș, în care acesta menționează că, în conformitate cu 
raportul medico-legal, „moartea lui Marin Preda a fost violentă și s-a datorat asfixiei mecanice prin astuparea 
orificiilor respiratorii cu un corp moale, posibil lenjerie de pat”.

Sorin Preda, jurnalist, publicist și prozator, nepot de frate al lui Marin Preda, se confesa în 2010: „Avea, cu 
siguranță, presentimentul morții, altfel nu-mi explic de ce la masă, în timp ce mâncam, mi-a repetat de câteva 
ori cu o tristețe albă, vag resemnată: «Băiete, ăștia vor să mă termine», iar eu îl ascultam fără să am 
îndrăzneala să îl întreb cine sunt «ăștia» și de ce vor să-l «termine». Ceva mai târziu, în ziua în care s-a 
întâmplat nenorocirea, fratele meu Marinică a ajuns într-un suflet la Mogoșoaia, unde poetul Virgil Mazilescu, 
pe care îl vedea pentru prima oară, l-a luat deoparte și, pe un ton de maximă confidențialitate, a început să-i 
povestească tot ce știa și credea el despre moartea scriitorului”.

Marin Preda a fost un scriitor iubit și respectat, o conștiință, un lider de opinie al vieții literare. S-a bucurat de 
recunoașterea și de considerația confraților scriitori, dar și de dragostea și prețuirea publicului cititor. Un citat 
din volumul „Creație și morală”, Editura Cartea Românească, 1989, ne dezvăluie o mărturisire a romancierului 
care, cu umor, spunea: Când întâlnesc un scriitor, cititorii îl întreabă invariabil ce e adevăr și ce e închipuire în 
ceea ce a scris el. După ce primesc răspunsul, rămân dezamăgiți […]. Dacă scriitorul le răspunde că nimic nu e 
inventat, ar zice ei atunci, va să zică a auzit și el cutare întâmplare și s-a apucat de scris, asta nu e așa greu, sau 
dacă totul e imaginat, aha, va să zică scorneli. Eu însă am complicat puțin lucrurile, dându-le următorul 
răspuns: adevărate sunt sentimentele, ficțiuni sunt împrejurările.
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Între cei nemulțumiți de falsificarea vieții satului românesc la început de secol al XX-lea în romanul mult 

lăudat al lui Zaharia Stancu se număra și tânărul Marin Preda, care punea întrebarea: Unde s-au mai văzut la 

noi oameni cu botniță?”, trimiterea făcându-se la scena culesului de vie, când boierul punea botnițe țăranilor, 

ca să nu atingă nicio boabă de strugure. Criticul literar Ovid Crohmălniceanu nu ezită să demonstreze că, în 

fapt, „conu Zaharia”, dintr-o vinovată sete de glorie, a amplificat fără discernământ forma inițială a romanului și 

rezultatul a fost dezastruos, autorul stricând prin diluare liric-poematică o carte ce avusese valoarea ei 

incontestabilă. Noi am trăit în mod nemijlocit această continuă lărgire a textului la romanul Desculț, care în 

proiectul aberant al autorului urma să primească șase părți a câte trei volume. Țin perfect minte efortul de a 

relua lectura așa-zisei capodopere a lui Zaharia Stancu, pe când autorul scosese trei volume, care mie, eleva 

de liceu, mi s-au părut de-a dreptul imposibil de ingurgitat.

După debutul din ziarul „Timpul” cu schiţa Pârlitu în 1942, 

tânărul fiu de țărani din comuna teleormăneană Siliştea-Gumeşti 

atrăgea în 1948 atenția cu volumul Întâlnirea din Pământuri, cu 

totul surprinzător și impresionant prin scenele de erupţie 

instinctuală halucinantă, specifică lumii aspre a satului arhaic. În 

plină perioadă proletcultistă, o asemenea viziune a stârnit 

stupoare. Exact în același moment, Zaharia Stancu lansa 

romanul Desculț, care în 5 ediții consecutive este tratat de către 

regimul comunist ca un best-seller tocmai pentru că îi slujea 

interesele. Ca și Negura lui Eusebiu Camilar, roman dedicat celui 

de-al Doilea Război Mondial, privit în manieră materialist-

leninistă, Desculț se tipărește în tiraj de 20. 000 de exemplare. 

Devenit președintele Uniunii Scriitorilor din România, Stancu 

dirijează fondurile instituției spre traducerea în 20 de limbi a 

capodoperei sale. Năzuia spre Premiul Nobel, crezându-se un 

scriitor de valoare mondială, încântat să constate că Darie, eroul 

său, simbolizând pe desculții satului românesc, „înconjoară 

lumea în sandale de aur”. Așa eram noi învățați în liceele țării să 

credem că era. Se pare că vizita lui la Stockholm în Suedia, unde 

sosise propunerea ca Lucian Blaga să primească râvnitul premiu, 

nu a fost străină de refuzarea acestuia.

Marin Preda este unul dintre scriitorii contemporani care 

au evoluat sub privirile noastre de studenți și de profesori, ca 

autor de romane ce i-au adus gloria. Altfel spus, noi ne-am 

format ca specialiști în analiza literaturii, citindu-i cărțile.

Evoluând în umbra unui asemenea fascicol de lumină proiectat asupra lui Zaharia Stancu, Marin Preda s-a 

contaminat de atmosfera momentului, astfel că în creația sa a urmat în 1952 nuvela Desfăşurarea, dedicată 

ţăranului perioadei comuniste, care ar fi trebuit să liniștească spiritele agitate ale orientării ideologice marxist-

leniniste. Tânărul părea că s-a încadrat în direcția pe care o reprezenta și Zaharia Stancu sau V. Em. Galan cu 

romanul Bărăgan, vol. I – 1954 și vol. II – 1959, intrat și el în manualele școlare ale epocii. În realitate, s-a creat 

MARIN PREDA 
ȘI CAZUL ROMANULUI „MOROMEȚII”

Prof. univ. Dr. Anca SÎRGHIE



Lovitura de maestru a scriitorului avea să vină în 1955, când scriitorul publică romanul de inspiraţie rurală 

Moromeţii, ce avea să fie apreciat drept o creaţie fundamentală a prozei româneşti, prin care Marin Preda se şi 

impune definitiv. Apropiat al prozatorului, criticul literar Eugen Simion dă mărturie despre formația solidă a lui 

Marin Preda, care a urmat școala marilor creatori ai genului romanesc:  „Scriitorii lui sunt: Dostoievski, Balzac 

(pe care îl admiră enorm), Tolstoi («singurul scriitor pe care îl cred pe cuvânt – spune el la o întâlnire cu studenții 

bucureșteni – pe alții nu-i cred decât uneori, pe Balzac, de pildă»), Celine, Camus, Malraux, Faulkner, I. L. 

Caragiale, Sadoveanu. Citise, recitea din când în când Biblia. Avea o memorie fabuloasă a faptelor epice. Și, 

mai ales cum le relata, comenta, asta era neobișnuit. Le privea dintr-un unghi, să-i spunem, al vieții și le aprecia 
1)

după gradul lor de autenticitate umană. Spun ceva despre om? Dacă spun e bine, dacă nu, nu-l interesează.”  

Mărturia aceasta este edificatoare privind selecția făcută în literatura națională și universală și asupra modului 

cum prelua modelele clasice ale romanului. Pornind de la marile modele, Preda își va stabili propria optică 

literară, ca adept declarat al autenticității, principiul de bază al literaturii moderne, de unde și melanjul fericit 

între clasicitate și modernitate, pe fondul unei viziuni realiste: „Eu nu mă gândesc decât la ceea ce am cunoscut 

și la ceea ce am trăit direct. Consider că numai asta are valoare… Un scriitor nu poate cunoaște decât o singură 
2)

viață, un singur destin, destinul unei clase sau al unei categorii sociale.”  Volumul I este dedicat satului 

dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, când „se pare că timpul era foarte răbdător cu oamenii”. Afirmația 

aceasta cu valoare de cheie semantică avea să fie contrazisă de demonstrația autorului, care, luând ca reper 

câteva profiluri de săteni mijlocași, mai ales, dar și săraci sau chiaburi, plasați chiar în satul său natal, anunță în 

final, pe baza unei convingătoare analize psihologice și sociale, că în curând „izbucnea cel de-al Doilea Război 

Mondial: timpul nu mai avea răbdare.”, anunțând prefacerile mutilante ce vor urma odată cu instalarea 

comunismului în lumea rurală românească. Scriitorul crea un personaj realist și complex, pe Ilie Moromete, 

situat ca mentalitate la polul opus lui Ion al lui Rebreanu. Cu totul noi erau tempoul, atmosfera și stilul 

romanului.

O inovație modernă certă este ritmul inegal al acţiunii în primul volum al romanului Moromeții, care debutează 

liniştit, aşa cum suntem anunţaţi, de altfel, în incipit, ca numai spre finalul primului volum el să devină mai alert 

şi mai consistent evenimenţial. Discuția cu vecinul său Bălosu despre faptul că a doua zi se va trece prin sat 

după fonciire, iar cei ce nu dau impozitul vor da lucruri din casă face parte din primul capitol, iar descinderea 

Jupuitului este prezentată în capitolul al XXIII-lea. Acțiunea susţine conflictul central produs între aparenţa şi 

esenţa timpului istoric. Proiecția din Moromeții asupra satului surprindea, în „obsedantul deceniu”, o literatură 

populată de romane ca Setea de Titus Popovici sau Bărăgan de Em. Galan. Piatra de încercare pentru fiul 

țăranului Tudor Călărașu, care i-a servit ca prototip al eroului central, era să ilustreze în următorul volum 

prefacerile provocate în satul românesc de instalarea comunismului. Ce gândea autorul despre această 

întoarcere a istoriei românilor? Cititorii, ca și criticii literari, așteptau cu viu interes volumul al II-lea, dar acesta 

întârzia. Securitatea înregistra harnic opiniile scriitorului, pus sub urmărire ani la rând. În Dosarul 11711 din 

Arhiva S. R. I. cu regim de „strict secret” se comenta: „Considerând că tot ce s-a scris până în prezent despre 

viața țărănimii nu corespunde realității, cel în cauză [adică Marin Preda n. n.] a lucrat în ultimul timp la un 

roman, în legătură cu care își exprimă teama să-l dea spre publicare pentru a „nu fi socotit dușmănos”. El 

afirmă că felul în care a tratat poziția țărănimii față de colectivizare răstoarnă tot ce s-a scris despre această 

problemă, deoarece „el se situează pe poziția țăranului, pe când ceilalți scriitori și în special TITUS POPOVICI 
3)se situează pe poziția partidului” care ar fi „artificială și conjuncturală” . Aceeași rectitudine morală o manifesta 

autorul Moromeților atunci când își exprima opinia despre lipsa de libertate a oamenilor din presa socialistă, el 

refuzând sistematic să scrie articole pentru „Lupta de clasă”, „Scânteia”, „Munca”, „Scânteia tineretului” etc. 

Ostilitatea sa față de noua putere merge până acolo, încât ani de zile refuză înscrierea în partidul unic. În 

dosarul său de securitate este înregistrată satisfacția scriitorului de a se fi strecurat printre cei neînregimentați 
4)politic: „Și bine am făcut că nu-s membru de partid.”  Abia atunci când avansarea sa în fruntea Uniunii 

Scriitorilor din România depindea de adeziunea politică, se pare că Marin Preda a acceptat, formal, înscrierea 

o neîncredere că Marin Preda accepta pavăza Partidului unic, din moment ce Securitatea nu a ezitat să 

culeagă date despre el și i-a întocmit un dosar de urmărire, la care vom mai reveni în paginile ce urmează.

1. Apud Eugen Simion, Un portret în fragmente, în Timpul n-a mai avut răbdare: Marin Preda, Editura Cartea Românească, 
București, 1981, p. 137. 

2. Marin Preda, Convorbiri…, apud Eugen Simion, Un portret în fragmente, în Timpul n-a mai avut răbdare: Marin Preda, Editura 
Cartea Românească, București, 1981, p. 138. 



I-am cunoscut opera pe măsură ce ea a fost publicată, citind volum după volum la aproape fiecare apariţie. 

Când ne-am întâlnit în toamna lui 1979 la Sibiu, unde Marin Preda venise pentru o adunare a Uniunii 

Scriitorilor, am avut sentimentul unei necesare recunoaşteri. Chipul omului mărunt, ca statură, era dominat de 

ochelarii cu multe dioptrii, iar obrazul parcă făinit, în relieful căruia nişte negi se lăfăiau proeminenţi, atesta o 

suferinţă. Aşadar, acesta era „maestrul”! Toţi interlocutorii îi arătau o consideraţie deosebită. Emoţia mea a 

constat în bucuria de a dialoga în tihna specifică unui interviu despre personajele sale, pe care eu de atâţia ani 

le prezentam cu însufleţire elevilor mei, ca profesoară. Era şi o rară şansă de a afla ce proiecte literare avea 

Marin Preda într-o toamnă rodnică a creaţiei.

Aidoma lui Liviu Rebreanu în literatura interbelică, Preda încearcă diferite formule literare, convins fiind că 

talentul este un har, dar scrisul presupune asumarea unei responsabilități față de sine și față de ceilalți. Astfel, 

de sub condeiul său ies Intrusul, cu povestea lui Călin Surupăceanu, 1968, Risipitorii, 1969, Marele singuratic, 

1972 şi Delirul, cu Paul Ștefan, 1975, cu investigarea altor medii, ca cel citadin, industrial, intelectual şi artistic. 

Dar aceste romane sunt inegale valoric și nu vor concura ca celebritate Moromeții. În 1971, scriitorul atrage 

atenţia publicului din nou prin cutezătoarele eseuri din Imposibila întoarcere. Volumul va fi urmat de Convorbiri 

cu Marin Preda realizate de Florin Mugur în 1973 şi de Viaţa ca o pradă, 1977, în care este expusă opinia sa 

despre viaţa şi arta contemporană. Romanul în 3 volume Cel mai iubit dintre pământeni va fi publicat în 1980, 

anul morţii prozatorului. El va reprezenta un al doilea vârf de creație, Victor Petrini simțind „fatalitatea relației”, 

așa cum Ilie Moromete o înfruntase pe cea a istoriei. Sunt cele două captivități în lupta cu destinul, care fac din 

autorul lor un scriitor de talie universală, un Dostoievski al literaturii române. Așa cum mi-a mărturisit și mie, în 

dialogul pe care l-am purtat până la două săptămâni înainte de moartea sa, autorul își punea speranța în Cel 

mai iubit dintre pământeni, un roman unic în evoluția prozei românești. Els-a dovedit un „roman total”, cum l-a 

numit Eugen Simion, asemănându-l pe autor cu André Malraux, ca putere de pătrundere a conștiinței 

ultragiate. Dimensiunea epopeică a reflectării în romanele sale a unei întregi societăţi este dublată la Preda de 

puterea pătrunderii psihologice balzaciene în prezentare, fără ca scriitorul român să preia şi tehnica autorului 

Iluziilor pierdute. Primul scriitor român care poate fi comparat cu Tolstoi prin forţa sa artistică de cuprindere a 

adevărului vieţii şi prin redarea omenescului este Marin Preda.

în partid. Dar atitudinea sa critică față de regim a rămas aceeași, astfel că la apariția cărții Imposibila 

întoarcere, postul de radio Europa liberă laudă curajul autorului de a spune lucrurilor pe nume.

Așa se explică adevărul că după 12 ani, abia, în 1967 a urmat volumul II, scris într-o altă tehnică, liniară la 

modul balzacian, spre a reprezenta periplul ţăranului român în epoca socialismului. Ceea ce se păstrează 

constant este verismul opticii scriitorului, care l-a ferit de vreo deformare idealizantă, în genul proferat de 

ideologii noului regim socialist. Deși am mai întâlnit și în prezent unii pretinși critici literari, care văd în volumul I 

al romanului o dovadă de aderare a autorului la gândirea marxist-leninistă, așa ceva nu există în capodopera 

lui Preda. Supoziția vizată se cere taxată ca lipsită de logică elementară, întrucât acțiunea acelei cărți este 

plasată înaintea socializării agriculturii românești. La rândul său, volumul II este atât de verist scris, încât 

liceeni de la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, ascultându-mă în anii școlari 1990-1992 vorbind despre 

aspectele critice la adresa propagandei politice din cartea lui Preda s-au interesat dacă eu, ca profesoară de 

literatură, am prezentat tot atât de tranșant cartea aceasta și în anii dinainte de 1989. Realitatea era 

următoarea: Critica literară socialistă a găsit mai periculos volumul II, din 1967, decât cel dintâi, care-l făcuse 

celebru pe Preda, astfel că, la indicația venită de la Ministerul Învățământului, profesorii de literatură din liceele 

românești descurajau lectura volumului II al acestei cărți, care avea accente satirice la adresa propagandei 

politice duse în sate pentru colectivizarea agriculturii. Pot afirma că nu am urmat o asemenea recomandare 

ministerială.

Reconstituind primul moment când ne-am aflat faţă în faţă, îmi amintesc că din partea revistei „Transilvania” 

Mircea Tomuş m-a prezentat scriitorului cu rugămintea ca Marin Preda să-mi dea un interviu. Pentru că 

scriitorul a acceptat, după o precizare a condiţiilor financiare pe care maestrul le impunea revistei, ne-am 

întâlnit în ziua următoare în camera de la Hotelul Bulevard, unde fusese cazat la Sibiu. Urmărea o emisiune a 

televiziunii și l-am observat oprindu-se asupra unor cuvinte auzite acolo. Se interesa de câte un echivalent 

3. Nota nr. 149 A din Dosarul 11711 din Arhiva S. R. I. , în Mariana Sipoș, Dosarul Marin Preda (Viața și moartea unui scriitor în 
anchete, procese-verbale, arhive ale Securității, mărturii și foto-documente), ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Eikon, 
București, 2017, p. 147. 

4. Ibid. , p. 148. 
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Prin aprilie 1980, fără să ştiu că aceea va fi ultima noastră conversaţie telefonică, exact cu două săptămâni 

înainte de moartea sa intempestivă, am purtat un dialog mai lung despre volumul II la Delirul, care era în plin 

şantier. Autorul era interesat de receptarea critică a capodoperei sale Cel mai iubit dintre pământeni, cartea de 

la care „aştepta mult”. La un moment dat şi-a dat seama cât durase conversaţia noastră şi m-a întrebat dacă 

vorbesc de la telefonul meu de acasă. Când am confirmat, a exclamat cu nelinişte: „Înseamnă că ţi-ai dat un 

salariu întreg.” I-am spus că mai important decât banii consider că este interviul nostru, cel neterminat în anul 

precedent la Sibiu. M-a asigurat cu seninătate că „interviul va fi foarte frumos”, pentru că i-am pus întrebări 

inteligente şi va răspunde la toate întrebările care mai rămăseseră neatinse în discuţia noastră de la Sibiu. N-a 

fost să fie aşa!

Deşi are o vie curiozitate intelectuală şi este constructiv sub raportul proiectelor, ironia caustică şi hedonismul 

cu care abordează evenimentele agrare ale anului – secerişul – îl fac neînţeles, aşa cum este şi portretizat de 

Dim Vasilescu într-o mică statuetă. El nu poate asimila ideea că producţia agrară trebuie să fie privită ca o 

marfă, iar mecanismul compus din lucrul la câmp care să dea cereale, vânzarea lor folosind pentru plata 

impozitelor şi a datoriilor la bancă, astfel ca apoi totul să fie luat de la capăt, i se pare iraţional. În felul său 

specific, protagonistul cercetează cu perspicacitate acest mecanism, îl experimentează, explicându-l chiar şi 

feciorilor. În schimb, în mod concret, el îl refuză, sustrăgându-se de la efortul muncii sub fierbânţeala 

caniculară a soarelui la seceriş sau neacceptând să continue drumul început cu Tudor Bălosu pentru a vinde 

mai rentabil produsele agricole, atunci când a considerat că poate ajuta printr-un gest de omenie o femeie 

necăjită. Zvonul că tatăl lor a făcut o afacere mai puţin rentabilă în comparaţie cu vecinul chiabur îi atrage 

I-am citit cele 10 întrebări ale interviului propus, întrebări pregătite cu multă preocupare. L-am văzut mulţumit 

să le accepte pe absolut toate, după fiecare precizarea lui fiind: „Şi la aceasta răspund…” Am început să notez 

cu hărnicie ceea ce povestea el pe marginea primelor întrebări din lista mea. Prezent la întrevederea aceasta, 

medicul Claudiu Tănăsescu mi-a făcut, după o bună bucată de timp, un semn discret că, de fapt, după o zi grea, 

Marin Preda era foarte obosit. Băuse. Am sesizat şi eu indispoziţia sa şi am acceptat să continuăm dialogul 

după lectura unui nou roman ce urma să apară în primăvara anului 1980. Era vorba despre Cel mai iubit dintre 

pământeni. Scriitorul a mai părut încă o dată surprins, când i-am spus că citisem un fragment din acel roman, 

abia anunţat în presa literară. Ne-am dat întâlnire la Editura „Cartea Românească“ la Bucureşti, unde m-am 

prezentat pentru a finaliza interviul, şi am mai vorbit de câteva ori la telefon. În mod evident scriitorul avea 

plăcerea conversaţiei şi discuta adesea despre Ilie Moromete ca despre un om viu, alăturat nouă. O dată îmi 

chiar ceruse insistent să-i spun prin ce se deosebeşte Ilie de ţăranii ardeleni, pe care în fugitivele şi atât de 

puţinele lui treceri prin Transilvania nu-i cunoştea destul şi ar fi vrut să scrie despre ei.

După moartea scriitorului, am primit la Sibiu vizita unui colonel bucureştean de la Criminalistică. El dorea să 

ştie dacă Marin Preda nu s-a plâns cumva de vreo ameninţare din partea sovieticilor, întrucât, între altele, se 

vehicula ipoteza că moartea scriitorului ar fi fost provocată de cei nemulţumiţi de curajul lui de a reprezenta în 

ultima carte dialogul dintre Gh. Gh. Dej şi Stalin la Kremlin. Ceea ce descoperise chiar criminalistul respectiv pe 

baza fişelor de lectură ale scriitorului era că Preda respectase întru totul adevărul, bazat pe documente de 

arhivă. Ca atare, nu era nici-un motiv de răzbunare politică. Am continuat să predau elevilor şi studenţilor mei 

opera lui Preda, dar poate cu o altă stare sufletească, iar interviul neterminat a apărut în presa literară, însoţit 

de numeroasele poze originale primite de la autor.

Ilustrând proza realistă de tip tradiţional sub raport tematic, Marin Preda s-a deosebit esenţial de L. 

Rebreanu, de M. Sadoveanu şi de alţi scriitori, impunând un nou gen de ţăran nu numai prin atitudinea faţă de 

pământ, ci prin însăşi concepţia sa de viaţă, prin replica lui inteligentă, ca și prin modul comportării. În 

abordarea caracterizării personajului principal al romanului Moromeţii se cere reliefat faptul că, spre deosebire 

de Ion din capodopera rebreniană, Ilie Moromete este un ţăran înzestrat cu spirit meditativ, analitic şi satiric. El 

este o fiinţă dornică să înţeleagă mersul istoriei, uimit să constate că timpul uzurpa tocmai condiţia sa, 

respectiv idealul secular în care credea. La Ilie Moromete disimularea, care culminează în scena vizitei 

perceptorilor porniţi prin sat să strângă fonciirea, nu este numai o reacţie defensivă, ci devine o a doua natură, 

un mod propriu de manifestare, care între cei apropiaţi îl face ciudat, sucit, cu toane.

ardelenesc al unora dintre ele, pentru că foarte rar i s-a întâmplat să vină în Transilvania. O atenție cu totul 

specială o dădea Marin Preda cuvintelor în sine, parcă pipăindu-le, ca să le simtă întreaga frumusețe. Mi-l 

amintea pe maestrul său pe linia valorificării limbii române, pe I. L. Caragiale, care dovedise un atât de special 

rafinament ca degustător al savorilor graiului viu.



Spre finele vieţii sale, ieşit în ploaie, Ilie se adresează lui Bâznaie, reproşându-i într-un monolog semnificativ 

inconştienţa cu care afirmase că ţărănimea este o clasă socială condamnată de istorie. Ultimele cuvinte rostite 

doctorului şi reţinute de Ilinca, fiica lui, au fost: „eu totdeauna am dus o viaţă independentă!” El întruchipează 

tema centrală a romanului, cea a independenţei morale a omului care înfruntă fatalitatea istoriei, acum când 

satul de tip tradiţional arhaic intră într-un proces alert de destrămare şi de restructurare. Ilie nu acceptă să fie 

socotit „ultimul ţăran al istoriei”, iar idealul său era cu totul deosebit de cel al lui Ion, cumulardul de pământuri din 

capodopera lui L. Rebreanu cu cu titlu omolog. Romanul sfârşeşte în mod semnificativ cu moartea 

personajului, a cărui îmbătrânire şi însingurare este descrisă în volumul II al romanului, care este sub raport 

tematic chiar mai bogat ca cel dintâi. De aceea, el trebuie recomandat în mod expres, pentru lectură. Astfel se 

va urmări declinul protagonistului care nu-şi mai păstrează rolul de lider de opinie, fără de care altădată nu 

începeau în Poiana lui Iocan discuţiile presărate cu ironii despre viaţa politică a ţării, aşa cum aceasta era 

prezentată în presa momentului.

reproşul băieţilor, pe care Ilie nu ezită să-i trimită cu bucate spre satele de la munte, din dorinţa de a-i familiariza 

cu acest gen de activitate comercială, chiar dacă era convins că ei vor obţine rezultate mai slabe decât el. Ceea 

ce-l interesa pe Ilie era nu beneficiul, ci formarea băieţilor săi ca gospodari. Mai târziu, controversa dintre el şi 

Nicolae, mezinul familiei, revenit în sat ca activist de partid, trimis ca să pledeze pentru „noul umanism” (din 

volumul II al romanului) este simptomatică pentru mutaţiile ce se produceau în ideologia ţăranului.

Politica devine obiectul unei inedite „comedii verbale”, prin care autorul ilustrează radicalizarea conştiinţei 

ţărăneşti. Comuna Siliştea Gumeşti devine o adevărată imago-mundi a prozei autorului, pe care o reia în 

Marele singuratic şi în Delirul, deși în anii socialismului dispăruse acel „Areopag” al înţelepţilor satului, sfat la 

care Ilie se prezenta numai dacă înţelegea că are cu cine discuta. El a trăit drama paternităţii ultragiate, 

suferinţa lui fiind mai ales una morală, nu doar materială. Cea mai gravă pierdere este cea a liniştii superioare 

cu care el privea lumea ca pe un spectacol. De aceea, Moromete a fost socotit de critica literară un Esop al 

spaţiului balcanico-dunărean.

Motivul obţinerii pământului figurează în romanul Moromeţii, dar numai ca temă secundară, prin conflictul 

dintre Birică şi Bălosu, tatăl Polinei, care îşi dezmoşteneşte fiica pentru că se măritase cu un bărbat sărac. Nu 

trebuie omis faptul că M. Preda a valorificat tehnica amplificării unui portret, urmărind metamorfozele biologice 

şi spirituale ale personajului principal, căruia de-a lungul romanului i-a trasat alte noi tuşe de culoare. Ilie este 

individualizat prin nervul replicii, adesea polemice, iar viziunea autorului este una scenică. Sub raport stilistic, 

se valorifică novator stilul indirect liber. Aşadar, Ilie este întruchiparea unei anumite lentile prin care este privită 

existenţa, pe care de la M. Preda o putem numi „moromeţianism”. Acesta este definit ca o capacitate de a privi 

cu înfiorare transcendentă realitatea socială, cu datele ei pragmatice, dispreţuite în numele unei inteligenţe şi a 

unei superiorităţi a imaginaţiei. Demonstraţia autorului este tocmai aceea a amendării moromeţianismului ca 

anacronic în calea tăvălugului istoriei.

Prin romanele sale, Preda creează o nouă „comedie umană”, comparabilă celei balzaciene. Esențial, el 

disecă procesul de pauperizare a ţăranului mijlocaş în perioada atât de prosperă a regalităţii din România 

interbelică. Satul este conceput după structura unei cetăţi, având – conform opiniei lui Al Paleologu – modelul 

„fără îndoială al Atenei.” Noutatea este şi una de factura stilistică, precum şi cea de tehnică şi de temporalitate a 

romanului. Deşi acţiunea este în debut plasată într-un timp senin „răbdător cu oamenii“ şi fără seisme sociale 

îngrijorătoare, în mod paradoxal tăvălugul istoriei va produce efecte fulgerătoare în sensul uzurpării însuşi 

destinului milenar al ţărănimii ca o clasă tradiţională. Fiii lui Ilie Moromete nu mai sunt ţărani. În primul volum, 

Achim, Nilă şi Paraschiv sunt reprezentanţii unei tinere generaţii, care nu dovedeşte nici puterea de 

interpretare a realităţii, nici tăria morală de a impune o atitudine şi o orientare proprie, de care dispunea Ilie. De 

aceea, ei aleg calea jalnică a fugii frauduloase din familia tatălui lor şi din lumea satului, acceptând 

compromisul unor ocupaţii marginale la Bucureşti. Despărţit de Catrina, care l-a părăsit, Ilie nu-şi mai face 

prieteni adevăraţi între sătenii care se ridică acum şi îşi pierde cu totul strălucirea şi prestanţa.

Pentru că M. Preda a fost un mare creator de oameni, tipologia sa fiind una în bună parte inedită, se poate 

aborda şi un alt personaj, Nicolae, mezinul familiei Moromete. Analistul cel mai talentat al prozei româneşti 

contemporane, M. Preda are intuiţia notaţiei de detaliu, exploatată atunci când îi trasează mezinului familiei 

traiectoria de la băiatul chinuit de Bisisica, oaia nărăvaşă, şi până la ipostaza activistului de partid, care a fost 

nevoit să devină. Nu-i de mirare că acest personaj va reapărea și în viitoarele sale romane, chiar dacă autorul 

nu a creat, ca Duiliu Zamfirescu, un roman ciclu.



Dintr-o consemnare a vieţii rurale imperturbabile, cum părea romanul la început, Moromeţii devine oglinda 

unui seism care zguduie din temelii satul. Aici noua eră comunistă a răsturnat vechile temelii, a aruncat la 

periferie pe gospodarii de frunte, ei fiind înlocuiţi cu oamenii de la margini, cei ce fuseseră dispreţuiţi pentru 

lenea, nepriceperea şi sărăcia lor. Scenele de intensă mişcare dramatică se proiectează cu încetinitorul în 

volumul II, unde configuraţia umană a satului este schimbată acum când primarii au fost înlocuiţi de către celula 

de partid comunist instalată, iar Nicolae reapare în Siliştea Gumeşti ca instructor al comitetului raional de partid 

comunist din Pălămida.

Aria de cuprindere este panoramică. Munca de lămurire se duce de către comunişti printre ţărani, cărora li se 

cere să înţeleagă atât rostul cotelor puse pe produsele agrare, cât și cel al arestării chiaburilor, duşmanii 

poporului etc. Veridicitatea imaginii satului românesc contemporan, aşa cum ea a fost creată de Marin Preda, 

nu are precedent şi nici concurent în proza noastră naţională. Privite dur, cu o anumită brutalitate de către 

scriitor, imperativele istoriei în perioada stalinismului comunist strivesc voinţa şi idealurile ţăranului român 

conservator, iar moartea lui Ilie din final este una simbolică pentru experienţa donquijotismului închiderii într-o 

credinţă, cea în rezistenţa formulei sale de viaţă. Iată de ce Ov. Crohmălniceanu definea Moromeţii ca romanul 

destrămării unui mit. Este vorba nu numai de o carte dramatică, ci şi de una polemică şi problematizantă. În 

comparaţie cu Ion Creangă sau Mihail Sadoveanu, la care satul arhaic era senin, Marin Preda a prezentat 

dinamic o comunitate rurală cuprinsă de un proces ireversibil de metamorfozare. Stilul moromețian se 

configurează ca o entitate recognoscibilă în întreaga sa operă, spre exemplu, în Imposibila întoarcere, Viața ca 

o pradă sau în construirea lui Victor Petrini, protagonistul romanului Cel mai iubit dintre pământeni. Deși se 

pare că a avut ca model pe filosoful Lucian Blaga, Petrini nu dovedește rafinamentul unui savant, ci, 

dimpotrivă, autorul insistă pe latura omenescului, socotită de el cea mai interesantă. Ocupându-se de această 

temă, cu o reală putere de nuanțare, Ovid Crohmălniceanu constată că, în ultimul roman al lui Preda, „puterea 
5)«stilului moromețian» de a supune lucrurile deriziunii crude‚ țărănești se manifestă din plin.”  Niciun alt scriitor 

român nu a izbutit să dea țăranului înălțimea unui spirit filosofic și contemplativ atât de autentic, iar 

moromețianismul rămâne calitatea creatoare inegalabilă a viziunii prozatorului Marin Preda.

5. Ov. S. Crohmălniceanu, Stilul moromețian, în Timpul n-a mai avut răbdare: Marin Preda, Editura Cartea Românească, București, 
1981, p. 390. 
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Melania RUSU CARAGIOIU

BISERICILE MELE…

SFÂNTA MARIA
RADNA

Și acum, după trecerea a 75 de ani o revăd de fiecare dată. Simplă, cu eșarfa ei roșie și lungă, din cap până-n 
picioare. Apoi o văd iar șezând, cu Pruncul Iisus pe genunchi, privindu-ne, în timp ce credincioșii îi depun la 
picioare un munte de lumânări aprinse și mă gândesc la un munte și mai mare de suferințe și cereri.

Pelerini cu prapuri, turiști, vizitatori, negustori, invitați, nenumărate călugărițe, credincioşi, cu toții se 
îndreptau într-un șuvoi resemnat spre Mănăstire. Deoparte a drumului un târg sclipitor te conducea spre 
mănăstire, încercând să iți mai ofere și alte produse inafară de iconițe, rozarii și lumânări. Te făcea să uiți de 
timp târguind și înfruptându-se în această zi de post și penitență. Puneam la gât rozarii, șiraguri de turtă dulce 
colorată, cu o cruce mare în mijloc. Unii cumpărau icoane, lănțișoare cu medalioane reprezentând pe Maica 
Domnului, cruciulițe de argint, pălării, paprică, struguri, halviţă-brânza de iepure, și multe altele nelipsind 
„cocoșii” – floricelele și vata de zahăr spre deliciul copiilor și al meu, venită de la țară. Eu aș fi vrut de toate și 
nuci zaharisite, și înghețată, chiar și un „prohibit” cremvurșt, dar nu venisem să ne înfruptăm, ci la Maica 
Domnului. Dar numai după multe poticniri, din cauza târgului, ajungem la Mănăstire, eu neuitând să trag după 
mine și un coif colorat de hârtie și o minge cu elastic.

Cam pe la cinci ani am fost la Mănăstirea de la Radna. Ai noștri, cei ortodocşi și neamurile noastre de la 
Sinicea făceau pelerinaj la Mănăstirea ortodoxă Bodrog. Noi, tot ortodocşi, mergeam la Mănăstirea catolică 
Maria-Radna, fiind aproape și călătoream cu trenul.

Bunica mă ține strâns de mână. Înaintăm cu șuvoiul. Slujba se face afară în fața bisericii. Maica Domnului stă 
așezată în dreapta intrării. Ne așteaptă cu un zâmbet mângâietor. Acuma mi se pare că s-a ridicat în picioare și 
întinde mâinile spre noi chemându-ne la ea.

De cum puneam piciorul jos din tren ne întâmpina atmosfera de mare sărbătoare religioasă, ca in descrierile 
lui Ioan Slavici și ale lui Ion Rusu-Șirianu. Tot Târgul Lipova-Radna, o mică Budapesta despărțită de râul 
Mureș, vibra de spiritul sărbătorii de Sfânta Maria.



Monumentala biserică nu era luminată. O singură lumânare ardea lângă altar. Am mers îndelungat prin 
apropierea pereților. Apoi m-a întâmpinat un preot care m-a condus în culoarul muzeu al mănăstirii, lăsându-
mă singură. Documente de tot felul atestau crearea și viața acestui edificiu. Poze de donatori, scrieri religioase 
erau înșiruite pe pereții acelui gang.

Maiestuozitatea Mănăstirii, acel gang ducea spre chilii, sobrietatea momentului, liniștea densă, momentul 
meditativ și pios m-au pătruns din nou. Am plecat cu sufletul plin de trăinicia momentului.

Am ocolit spre dreapta și am ajuns la statuia Fecioarei Maria. Mi-o amintesc îmbrăcată într-o rochie de 
mireasă cu flori și perle, cu o coroană albă pe cap. La picioarele statuii erau atât de multe lumânări topite, încât 
se făcuse un pârâiaș solidificat, lucios ca o miere de albine. Statuia învelită în pereți de sticlă acuma avea 
geamul din față dat la o parte. Poate fiindcă era prima statuie a Fecioarei Maria pe care o vedeam, am rămas 
atât de impresionată de frumusețea ei, că nu am mai putut să o uit nici până azi. Mi se părea că mie îmi 
zâmbește, mi se părea că știe că mama mea este la un pas de moarte, și privind-o mă linișteam treptat. Nu 
știam ce să-i spun, dar știam că am venit pentru mama.

* * *

Oricât de greu sau de 
ușor este acel drum al 
omagierii Sărbătorii Maicii 
Domnului, se simt în timp 
efluv i i l e  benefice  a le 
evlaviei.

Intrăm în biserica maiestuoasă și adâncită spre muntele Șoimoș. Nu mai văzusem o asemenea biserică 
mare, unde sfinții erau mai mari decât oamenii. În înălțime în fumul dens și greu al lumânărilor nu îl vedeam pe 
Dumnezeu, așa cum crezusem, dar mi-era frică, intuind că este sus, dincolo de această perdea de fum.

Am urcat dealul mai mult in genunchi. Vedeam oamenii în genunchi și îi mai vedeam cum scot niște bobițe ca 
de grâu din pământ. Am aflat că erau lacrimile Maicii Domnului și aduse acasă sunt „de leac”. Mi-am umplut 
batista cu „lacrimi” sfinte și am ajuns sus de tot la ultima statuie a lui Iisus înviat din morți. Am pus mâna pe 
statuie așa cum făceau toți, apoi m-am uitat de jur împrejur. Am văzut scara, ceva din acoperișul bisericii 
mănăstirii, pădurea verde și jos, umbrită, lângă contrafortul bisericii, minunea casetei de sticlă cu Fecioara 
Maria și ușoara flacără a lumânărilor aprinse la picioarele ei.

Am coborât în grabă, fiindcă bunica a zis să nu pierdem trenul. Ţineam batista strâns, așa cum țineam 
busuiocul sfințit primit duminecile de la biserică.

Bunica a scos bani din batistă, a legat-o la loc și am mers să facem Drumul Crucii. Atunci nu știam că acel 
urcuş pe trepte și fără, se numește așa.

* * *
Peste douăzeci de ani am intrat din nou în biserica Mănăstirii. De data aceasta singură, bunica fiind plecată în 

ceruri. Poate îngrozitoarele ei suferințe, fără morfină, și faptul că se ruga să primescă ea durerile noastre, au 
purificat-o, și de acolo de unde este mai privește spre imaginile sfințite de pe pământ.

De aci la un alt interval de 
treizeci și cinci de ani am 
mers la festivitatea de 
S f â n t a  M a r i e  M a r e 
însoțindu-i pe nepotul 
meuși pe fiica mea, care 
urma să se nască. Acea zi 
a fost o adevărară zi de 
penitență pentru mine, 
având mereu grijă să o 
feresc pe fiica mea de 
mulțimea impetuoasă, să o 
conduc pr in labir intul 
fostelor mele experiențe 
atât de îndepărtate în ani.

Când bunica îngenunchea mă lipeam de ea și așa întotdeauna genunchii mei goi se așezau pe poala fustelor 
ei. Ea uneori plângea, își ținea fața în mâini, eu după puțina mea rugăciune mă uitam. Vedeam multe, dar, copil 
de la țară, le pricepeam după mintea mea.

Nu știu dacă și eu am contribuit cu ceva, dar mama a început să meargă spre vindecare.



 

Mi-e frig…
Din unghere mă năpădește groaza.

Îți ghicesc sufletul mângâindu-mi fruntea,

Prin somn îl simt îngenunchiat alături de visul meu

Și mâinile-ți moarte mi-au luat viața de pe buze,

Și-l văd pâlpâind în lumina candelei,

… Tată,

(poem apărut în „Luceafărul” – ianuarie 1936)

Poemă simplă pentru durerea mea

Lumina a fugit râzând,

 
Tată,

Îl aud șoptind, îl aud umblând;

De-asupra icoanei.
 
Adormirea ta mi-a îmbătrânit inima
Pe care oamenii mi-o cred încă senină

Întunerecul urlă și teama mă'năbușe.
 

În racla ta răsare soarele vre-odată?
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„Domnule Eugen Ionescu”, a fost întrebat într-un interviu, „care e cea mai mare durere a dumneavoastră”? 
„Cea mai mare durere e că soția mea și fetița mea vor muri într-o zi”.

Am început acest subcapitol cu acest citat din emisiunea Profesioniștii, realizată de către Eugenia Vodă, la 
TVR, în primul rând pentru a arăta înălțimea, statutul, noblețea sufletească spre care trebuie să tindem în 
asceza noastră, ca oameni iubitori de oameni, în al doilea rând pentru a repune în scenă ideea conform căreia, 
omul conștient de sine, chiar și prin simpla sa prezență în lume, este preocupat de moarte, de cele mai multe 
ori, în aceeași măsură în care este preocupat de viață. Altfel spus, atunci când uiți că ești muritor, abia atunci 
cotești spre cărarea disperării.

Scos din turmă, fiecare pleacă în felul său, de cele mai multe ori neîmplinit, regretând și cu conștiința pătată. 
Puțini sunt cei împăcați cu viața și cu semenii. Apoi teama de necunoscut ne agață de orice. Exceptând cazurile 
patologice, doar suferința prelungită și chinurile îndurate îi fac pe oameni să-și piardă sensul vieții. În astfel de 
situații nu poate fi vorba de sinucidere, ci pur și simplu de singura formă de a se „salva” din cruzimile unei vieți, 
în care, de cele mai multe ori, te aruncă structurile social-politice, prin activiștii plesniți de duhoarea obedienței.

Noi, pământenii, ca locuitori vremelnici ai acestei planete, în marea noastră majoritate ne temem de moarte 
sau cel puțin regretăm despărțirea de această lume. Felul în care ne raportăm la plecarea din ea ține, în mare 
măsură, de structura spirituală sub a cărei palmă ne naștem. Deși pe undeva mă repet, reamintesc faptul că 
dacă ne-am născut sub cupola creștinismului, după „trecerea la cele veșnice”, ne așteaptă „învierea de apoi și 
viața veșnică”, dacă ne-am naște sub cupola hinduismului, undeva pe valea Indului, în India sau în alte țări ce 
au împărtășit această credință, după mai multe cicluri de purificare, aici, în această lume, am deveni sine din 
sinele suprem, adică ne-am contopi cu zeul Brahman etc. În lumea modernă, lume în care s-ar părea că 
tradițiile, încet, încet, tind spre dispariție, promisiunile tuturor cultelor religioase, cu excepția celor radicale, sunt 
din ce în ce mai puțin luate în seamă. Locul lor este preluat de tot ce pune pe masă, în special, fizica cuantică, în 
general, știința ca ansamblu al tuturor cercetărilor. La mijloc, între legătura firavă, de tip tradițional și cea nouă, 
etalată de către știință, îndoiala, apoi durerea, chinul și, desigur, plictisul în a tot aștepta vremurile bune, 
făgăduite omului. Lipsa de încredere își are rădăcinile în el, în om, stă în firea sa, ține de instinctul de 
conservare, un fel de precauție în cunoaștere, însă ștergerea încrederii de pe chipul oricărei ființe ține, pe de o 
parte, de biserică, instituție ca oricare alta, pe de altă parte, de structurile social politice ce nu mai pot furniza 
speranță și încredere. Când politicul oferă doar amăgiri și minciună, disprețul și ura fierb până și la cel mai 
neînsemnat colț de stradă. Odată ajuns cuțitul la os, anarhia își spune cuvântul. În astfel de situații, omul, în 
disperarea sa, irațional, preferă moartea în locul vieții. Urmează revolte, războaie civile, într-un cuvânt, 
dezumanizare. Părăsit, într-o lume potrivnică „omul devine lup împotriva omului”. În varianta pesimistă, atunci 
când înțelepciunea nu mai există, când comunicarea și înțelegerea este înlocuită de amenințare, războaie 
între națiuni, de-aiurea și artificial învrăjbite, sunt inevitabile. Iresponsabilitatea celor ce conduc popoarele 
depășește oricare limită. Peste omenire, haosul, iar ieșirea omului din lume și din propria-i istorie, mizerabilă și 
absolut nefirească.

Ani la rând, în preajma mea s-au mișcat oameni, fiecare cu forma sa de a fi și de a se mișca în lume. Unul 
dintre ei mi-a atras atenția. În tinerețe, el, Ionele al Ioanei lui Ionele, un bărbat chipeș, ce plesnea de sănătate. 
Ca oricare om din timpurile sale, și-a făcut o casă, apoi o familie, într-un cuvânt, a intrat în rândul lumii. Prin anii 
`60, când activiștii ciumei din răsărit, băteau toba cu scoaterea țăranului român din matca sa, la mezat, cu 
colectivizarea, pentru a nu-și pierde pogoanele de pământ, de pădure, de fânețuri și animalele, sursă a 
existenței lui și a familiei sale, a fugit în munți, împreună cu alți săteni. Potera securistă după el, până la 

Despre moarte,
formă firească de a trăi  în nefirescul vremurilor

Nicolae BÃLAªA



Ani buni la rând, cu o hârtie falsă în buzunar, hârtie fără de care oricare analfabet pe post de șef de echipă, 
parte a sistemului, te putea trece la târnăcop și lopată, a tot fost șantajat să tot construiască coșuri de fum 
pentru termocentrale sau combinate chimice, să tot urce pe fel și fel de platforme, la zeci de metri deasupra 
pământului, fără a ști dacă se va mai întoarce întreg de acolo.

Om în toată puterea cuvântului, cu responsabilitatea întreținerii familiei sale, fără resurse financiare, odată 
ce s-a pus, cât de cât pe picioare, s-a întors la lucru. Drămuitorii vremurilor nu l-au mai urcat pe un coș de fum, ci 
pe o macara turn cu o comandă electrică dintr-o cabină la doar doi metri deasupra pământului. Ionele părea 
împăcat cu sine, mai ales că, din șase în șase luni, putea merge când la Buziaș, când la Vatra Dornei, să-și 
trateze și să-și protejeze inima.

După o scurtă perioadă de timp, la locul de muncă se comporta ca și când nu i se întâmplase niciodată ceva. 
Anturajul, dependența de tutun și alcool au reapărut, iar stresul s-a strecurat din nou în toată fiziologia sa. În 
una din perioadele de recuperare, în Bucovina, la Vatra Dornei, i-a apărut, pe gamba piciorului drept o 
ulcerație. Până să ajungă din nou acasă, la unul din spitalele regionale, ulcerația s-a mărit și a devenit 
dureroasă. Trombi îi blocaseră circulația sângelui în zona respectivă a piciorului. Fără să vrea, a ajuns iarăși la 
mâna medicilor. De data aceasta, șansa nu i-a mai zâmbit. Flocea, medic chirurg, un arogant și un nepriceput, 
ce doar terminase pe undeva, prin țară, la nu știu ce spital, rezidențiatul, i-a făcut „o circumvoluţiune”, în ideea 
de a face ulterior curățirii zonei, un transplant de piele. Neatent și fără îndemânarea necesară, din punctul meu 
de vedere, dintr-o culpă evidentă, i-a secționat artera piciorului. Până să cauterizeze vasele de sânge, aproape 
instantaneu, pacientului i s-au înnegrit degetele de la piciorul bolnav. Desigur, i le-au amputat, dar fără 
rezultate. Cangrena s-a ridicat pe picior în sus, de la o lună la alta și tot cam la aceeași perioadă, specialistul în 
ciuntit și despicat oameni, un fel de criminal autorizat, i-a amputat din picior până ce a ajuns aproape de șold. 
Suferința lui Ionele trecuse cu mult de limitele suportabile ale unui om normal. Timp de aproape doi ani și 
jumătate, ridicat pe brațe și așezat pe tărgile unor salvări ponosite, cunoștința mea a făcut drumul dus-întors 
casă-spital. Când rana de la șold aproape că se închisese, ani la rând chinuită de gânduri și de lipsuri, în urma 
unui accident vascular cranian, soția i-a murit. Din acel moment Ionele și-a pierdut definitiv sensul vieții. În 

Statul, indiferent de forma sa politică și indiferent cât de bogat ar fi, atunci când te vrea doar forță de muncă 
productivă, cu un oarecare grad de libertate în mișcare, are toate mecanismele financiare cu ajutorul cărora te 
face să trăiești de pe o zi pe alta. Prin astfel de timpuri au trecut toate popoarele lumii, inclusiv poporul român, 
popor furnizor doar de generații de sacrificiu. Generații după generații! Ideea unui viitor luminos a fost momeala 
vremurilor. Personajul meu, ca de altfel noi toți, am mușcat din ea. De ce? E o altă discuție.

Cum ulciorul nu merge de multe ori la apă și într-o zi plesnește, în același fel și cu Ionele. La numai 33-34 de 
ani, într-una din zilele fierbinți de vară, la sfârșitul programului de lucru, lângă stresul zilnic provocat de frica cu 
care trăia zi de zi, a adăugat un „duș” rece, făcut la o pompă de pe strada din preajma locului de muncă, și două 
beri cumpărate de la o dugheană. La doar câțiva pași, un preinfarct și o insuficiență respiratorie a dat cu el de 
pământ. A ajuns la spital, iar acolo, ca în mai toate vremurile din România, lipsea una, alta, lipseau cam toate, 
cu excepția indicațiilor de partid, indicații conform cărora poporul român, deși lipsit de orice perspectivă, trebuia 
să fie sănătos tun. Forțat de împrejurări, Ionele s-a întors la muncă. Două săptămâni mai târziu, când încă nu 
apucase să urce pe platforma coșului de fum, a făcut infarct. A avut noroc! După intervenții și alte intervenții, o 
salvare l-a dus la un spital din București. Greu de explicat cum a scăpat cu viață, însă un an mai târziu, Ionele, 
cunoștința mea, s-a pensionat.

Petroșani. Acolo l-au priponit. Opt luni mai târziu i-au dat ca singură șansă de revenire în lume, munca prin 
reeducarea în fundul unei mine din care, în cel mai rudimentar mod, se scotea cărbune. La intrarea în 
„șut”/schimb, grija orânduirii pentru binele omului: o zeamă lungă, un colț de pâine neagră și, pentru amorțit 
conștiința, o cană cu rom, un fel de amestec de alcool industrial, coloranți și zahăr ars. La ieșirea din tură, 
pentru a pune pe roate viciile și dependența individului, un pachet de tutun ordinar și încă o cană cu băutura 
minune, băutură ce, pentru neghiobii vremurilor, reprezenta primul pas spre cele mai înalte culmi ale societății 
multilateral dezvoltate. După câțiva ani, în urma unui accident în galeriile subterane, accident de care se 
făceau vinovați tocmai neghiobii, idioți ai regimului, pentru a nu exista ca martor, l-au mutat, la sute de kilometri, 
pe un șantier al unei termocentrale. Deși nu era calificat, l-au specializat peste noapte în construcția coșurilor 
de fum. La peste 80-100 de metri spre cer, de pe o platformă de nimeni garantată, puteai muri în cădere, până 
să atingi pământul, iar de vină era vântul. Dincolo de vânt, desigur, cana cu rom își cerea de-acum ea dreptul. 
Dacă nu aveai ce mânca dimineața sau seara, nu crăpa pământul, însă dacă lipsea romul, același pământ se 
aprindea. Cu tutunul, același blestem.
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Târându-se ca un câine, ce voia să moară departe de ochii stăpânului, a ajuns la un prim telefon din urgența 
spitalului. M-a sunat pe mine și m-a rugat să îl duc acasă. Mi-a arătat o anume sumă de bani, semn că mă 
plătește. Înainte de a părăsi orașul, am mers la magazinul de pompe funebre. Acolo, și-a ales, apoi a probat un 
cosciug. L-a achitat și s-a înțeles cu vânzătorul să îl ridice a doua zi. Următorul popas a fost la un magazin de 
haine. L-am însoțit peste tot. Și-a cumpărat chiloți, cămașă, ciorapi, cravată, un costum și o pălărie. Într-un 
cuvânt, „hainele de moarte”. Ultimul popas a fost la el acasă. Acolo mi-a dat toți banii ce îi mai rămăseseră. „Din 
ăștia oprești și tu pentru binele ce mi l-ai făcut, iar cu restul mă duceți la groapă. Plătești doar groparii și preotul. 
Aprindeți și voi, după datină, vreo lumânare, două. Restul nu mă interesează.” – mi-a zis și parcă extenuat de 
un drum lung, s-a întins pe pat. Părea mai liniștit ca oricând. Două zile mi-a povestit întreaga lui viață, din care, 
în parte, am spicuit anterior, apoi a tăcut. Nu s-a văietat de nimic. Nu mi-am dat seama dacă îl mai durea ceva. 
Respira și atât. O săptămână mai târziu, ne-a părăsit. Înainte de a-i ieși sufletul, parcă a vrut să îmi spună ceva 
despre această lume, însă nu a mai putut. Ce voia să îmi spună?! Nu știu!…

momente de luciditate, deși suficient de rațional, nu mai înțelegea nici de ce a fost adus în lume, de ce a fost 
născut, nici de ce a trăit și nici de ce nu i se sfârșește chinul. Nu mai putea înțelege rostul lumii.

Câteva luni mai târziu, alți câțiva trombi au blocat circulația în piciorul celălalt. Chinul, mai ales la nivel mental, 
a revenit. S-a mai dus până la spital doar cât să asculte vorbele unui alt medic chirurg, atunci de gardă: „trebuie 
să te operăm”. „Nu, domnule doctor, încerc și în altă parte” – a fost răspunsul său categoric.

O avea dreptate Eugen Ionescu, n-o avea?!…

Doamne, – se „ridică” Eugen Ionescu împotriva lui Dumnezeu – „ai făcut rău, ai construit-o rău viața, nu 
trebuia să începi cu nașterea, trebuia să începi cu moartea. Dumneata mă faci, dumneata mă faci sănătos, mă 
faci frumos și începi să mă demolezi!… ”

THEODOR AMAN · CU BARCA
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Pe scurt, părintele se afla în faţa morţii. O vedea, îi simţea respiraţia, îi auzea foşnetul de întuneric. De la 
mine dorea doar să mă gândesc cu dragoste la el. Au urmat clipe, cărora îmi este imposibil, acum, să le măsor 
pustietatea. Le-am trăit atunci ca pe un imens deşert al minţii. Ce să spun, cui să vorbesc? Cum poţi fi, în astfel 
de momente, slujitorul disperării celuilalt şi cum poţi dărui celuilalt din ceea ce îţi lipseşte ţie însuţi? Nefireasca 
tăcere a fost un lung priveghi al inimii. Şi mi-am dat seama, pentru întâia oară, ce-nseamnă să fii fericit cu 
Duhul, cu lumina din tine, cu umilinţa tulburării tale. Era ca o ispită: să-i spun că Dumnezeul în care crede nu 
este al morţilor, ci al viilor şi că adormirea din întristare este ea însăşi un păcat? Prin urmare, părinte, i-am zis, 
pregăteşte-te de biruinţă, nu de înfrângere, gândeşte la veşmintele puterii de sus, nu la iarba câmpului de jos. 
„Bucuraţi-vă” este cuvântul Învierii, şi cine şi-ar permite să intre cuprins de spaimă în acest templu al 
făgăduinţei? Părinte, am încheiat, eşti poet, luptă împotriva resemnării, ia de pe cuvinte fâşiile de pânză, 
scoate-le din peştera tăcerii şi trimite-le să vorbească lumii despre bucuria preamăririi prin durere. Ca o 
neînţeleasă răzvrătire a suspinelor lui Iov. Ai nevoie de ajutor? Te voi sprijini să-ţi faci cunoscută pricina 
împovărării sufletului într-un volum de versuri. Iar promisiunea să fie aceasta: dacă voi avea mâine 
manuscrisul, vei primi, în zece zile, cartea tipărită. Lasă moartea să-şi îngroape morţii ei. Cum spuneam, era 10 
iunie. Uitasem că în 21, a aceleiaşi luni, urma să traversez două continente şi un Ocean, cu o destinaţie în care, 
dintru început, poeziei nu-i rezervasem nici un loc.

Zborul spre Statele Unite urma să aibă loc în 21 iunie 2012. Un drum lung şi obositor, până pe Coasta de 
Vest, în oraşul îngerilor. Cu biletul de avion în buzunar, cum se spune, mă adâncisem deja cu gândul în ideea 
de tihnită vacanţă californiană. Când, aşa, deodată, telefonul, care avea să schimbe cursul aşteptării mele şi a 
evenimentelor, cu iz de aventură, trăită mai întâi la Cluj, apoi la New York, alături de comunitatea românească 
din marea metropolă americană. Ce se întâmplase? În 10 iunie, din îndepărtata Canadă, părintele Dumitru 
Ichim, poetul îmbrăţişărilor de umbre şi al cuvintelor de laudă îndurerată îşi făcea drum, cu sufletul bolnav, în 
chilia tăcerii mele. Avea vocea tristă, resemnată, înfăşată într-o durere de lacrimă uscată. Dorea, fără vreo 
introducere, să-şi ia rămas bun pentru ora întoarcerii în veşnicie. Plecase înaintea lui, în urmă cu doi ani, 
Florica, poetă şi ea, după aproape două decenii de rugăciune la porţile disperării, ca să poată vedea, de 
dincolo, începutul de speranţă a celor rămaşi să împlinească, prin jertfa iubirii şi a credinţei, rostul căderii lor în 
lume. Fiindcă, ce altceva era biserica ortodoxă, ridicată din temelii la Kitchiner, lângă Toronto, decât bucuria de 
a celebra singurătatea, când toate în jur păreau să se cearnă, arghezian, ca o cenuşă a ţărânii.

A doua zi am primit manuscrisul unui excepţional volum intitulat Psaltirea apocrifă a dreptului Iov. Puteam să 
nu-mi joc rolul bunului samarinean până la capăt? Cu sau fără doi dinari, ideea cărţii luase chipul harului de 
vindecare şi odihnă. În taină, se-mplinesc feluritele slujiri! Ce era să fac? Duc vestea poetului Vasile G. Dâncu, 
directorul Editurii Eikon, şi-i prezint întâmplarea ca pe o mare descoperire a puterii sufletului viu şi a împăcării 
cu noi înşine prin neştiuta taină a cuvântului. Îi explic, pe îndelete, mica dificultate în care mă aflu şi-l rog, 
împreună, să găsim soluţii pentru această fericită strâmtorare a unui rar prisos de laudă în slăbiciuni. A fost 
înţelegător, generos şi sincer. Cele câteva zile de lucru la carte nu mi s-au părut mai lungi decât o plimbare 
îngândurată prin anotimpul plin de îndoieli al propriei mele vieţi. În 19 iunie, volumul era tipărit, într-o formulă 
grafică de excepţie. Expediez autorului primele treizeci de exemplare, în 20 iunie, pentru o ipotetică lansare a 
lor la „Săptămâna culturii româneşti”, de la Hamilton (Canada). Celelalte vor fi expediate, în absenţa mea, prin 
bunăvoinţa editurii. Cât de elementară şi, totuşi, cât de sublimă această poveste. Acest popas al morţii, în care 
un poet îşi odihneşte inima în plinătatea de lumină a propriei sale poezii. Ca un Iov îmbrăcat în trufia nefericirii 
lui. În trufia neputinţei de a înţelege, blagian, nu atât drama noastră, cât „singurătatea ascunsă” a lui Dumnezeu 
în noi. Există în volum, ca şi în textul biblic, o cutremurătoare nedezlegare a lui Dumnezeu de om, aşa cum 
există şi o înfricoşătoare nedezlegare a lui Hristos de suferinţă (agonia în versiunea lui Pascal). O scenă 

Aurel SASU

O poveste adevărată



Duminica, la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a părintelui Theodor Damian, are loc, în sala socială, 
obişnuita liturghie de după liturghie. Sunt orele de socializare, de cunoaştere, de trăire spirituală şi de 
vindecare sufletească unii prin alţii. Cele de-acum sunt dedicate lecturii din Psaltirea apocrifă. Mi-am amintit un 
mai vechi dialog cu părintele Dumitru Ichim. De câteva luni, îi plecase, în „eternitatea preexistentă” (D. 
Stăniloae), soţia Florica Baţu, sensibila poetă a „înaltelor strigări de albastru” şi a luminilor înfăşurate-n vânt. Îl 
întrebasem pe părinte, de ce se pleacă argilei spicul, de ce-şi pleacă „genunchiul de lumină” înaintea 
secerişului! E ultimul gest de reverenţă pentru ceea ce va fi, a fost răspunsul. Pentru ceea ce, ca „schimbare la 
faţă”, va fi pâinea euharistică. Bobul de grâu devenit biserică, vedere care vorbeşte şi şoaptă care tace. 
Naşterea de lumină, de la capătul naşterii din lut. La ineditul recital de poezie, am hotărât, prin urmare, să citesc 
Hieroglifa spicului şi La frângerea pâinii. Prima: „Nu lacrima, / ci steaua unghiului mă toarce: / «Pământ eşti / şi 
în pământ te vei întoarce…» / Taci, cugete – / pustiului splendoare de ciulină – / chiar şi din aur buchea de ţi-ar fi, 
/ să nu-ndrăzneşti să-mi spui / că-n lut am fost şi-n lut am să reviu, / că inima mi / mai bine eu mi-o ştiu; / tot 
timpul după chipul Lui – / în străvezimi – Lumina / mi-am limpezit-o strecurând pământul, / iar de-a rămas din el 
vreun pic, / e că m-asemăn cu Cuvântul / ce L-a semnat pe Dumnezeu / chiar şi pe porţile de iad / cu hieroglifa 
aplecată-n spic.” A doua (fragmente): „… dar nu de greutate, / la amiază, / spicul de grâu / se apleacă argilei / şi 
nici de povara de rază / a minutarului. / Nimeni nu i-a zămislit / cunoaşterii / clipa ce şi-o clipeşte cântarului / 
când către tină îşi coboară / genele de fecioară. / Ce face atunci – se închină? / Au e răpită în note înalte de 
cleştar / naşterii de lumină? / «… poate fi, poate fi…» / peste umăr şopteşte duhul din glie / zvârlind până la cer, / 
din crengile singuraticului păr – / o ciocârlie /… / «Spicul îşi pleacă într-o parte capul / să audă nevăzute stele în 
amiaz / vibrându-şi lacrima-n amar ca roua.» / Era la ora a noua, / dar vorba e ascunsă de norod, / că nu e sunet, 
ci frământ luminii / ce-a mai rămas de la potirul Cinii / când spicul de grâu / îi slujea cu al inimii rod. / Numai în 
clopotniţa paiului / mai pâlpâiau grelele / pe care le desferică / stelele, / nopţilor noastre zicu-le. / Spicule, / când 
bobului dai formă / şi-l faci biserică, / Mirelui care te aduce / să i aminteşti că ne-am cunoscut / la frângerea 
Pâinii / pe cruce.”

Am fost oprit de sunetul strident al unui telefon. Suna, tocmai din Canada, părintele Dumitru Ichim! 
Întâmplare, coincidenţă? Nu ştiuse nimic nici despre improvizatul nostru salon de poezie, nici despre 
minunata-mi pescuire lirică. „Fericită petrecere în sfinţenia bobului de grâu” au fost, totuşi, cuvintele lui de 
despărţire. Şi mi-am zis: cât de frumos ştie înflori, uneori, necunoscutul dintre noi!

Se schimbase ceva în viaţa, în „moartea” părintelui? Cu siguranţă. Trecuse o lună de la apariţia volumului. 
La sfârşitul lui iulie, în drumul spre casă, fac un popas strategic la New York. Scopul: să-l aduc în State, la 
„Întâlnirile de vineri”, ale Cenaclului „Mihai Eminescu”. Şi, iată, minunea: acolo unde demersurile prietenilor 
eşuaseră, izbuteşte recunoştinţa (toate sunt ale lui Dumnezeu!). A fost o seară de vis la „Romanian Garden”. 
Doamne, cum se frângeau euharistic cuvintele şi cum, în negrul veşmintelor, se cuibărea lumina cea 
neînserată. Cum se desena poezia în hieroglifa trupului duhovnicesc şi cum se sculpta vocea, cu de la sine 
bucurie, într-o fericită lepădare de sine. Poetul vorbea din adâncul inimii lui Iov. Căuta „limanul ultim din cuvânt” 
şi ne arăta nouă, celor mulţi, cum să nu ne scădem lui Dumnezeu prin umilinţă. Cândva, omul a purtat, spre 
Golgota, crucea lui Hristos. Acum, acolo, în acele clipe de tâlhărire a cerului, Hristos, cu siguranţă, purta crucea 
părintelui Dumitru şi-i încuraja „gustul de a fi”. Ce mulţumire mai mare puteam avea? Ne-am despărţit spre ora 
miezului de noapte. Îi rodise pe faţă un zâmbet de pustnic pentru care viaţa începea din nou să fie un tot al 
stărilor de vis. Se întorcea în Canada, pus ca un Iov, în starea lui de început.

memorabilă din carte! Hristos coboară de pe cruce şi se adresează lui Iov, celui din gunoi: „nu de apă, ci de tine 
mi-a fost sete”. De vaietele tale vrea să spună versul! Fiindcă, trec spre înviere prin pustia rănilor tale şi beau, la 
Cina cea de taină, paharul făcut din lutul tău. Să mărturisim, i-am spus, într-un final, părintelui Dumitru Ichim, 
trufia desăvârşirii acestui lut. Pe care se află urma sărutului de două mii de ani al lui Hristos.
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Referinţe critice (selectiv)

„Debutul excepţional al lui Mircea Florin Şandru are loc într-un moment în care e greu să se vorbească întotdeauna 
de sunete distincte. Autorul „Elegiei pentru puterea oraşului” vine cu un univers poetic original, distinct de al altora, cu 
un ton liric în care motivele vârstei se prefac în viziuni remarcabile, impresionante. Conştiinţa poeziei este la el mult 
mai puternică decât prejudecăţile tematice, influenţele sunt asimilate şi nu se disting decât la o lectură atentă”. (C. 
Stănescu, „Mircea Florin Şandru, Elegie pentru puterea oraşului”, în Luceafărul, nr.29 din 20 iulie 1974).

„Mircea Florin Şandru este unul dintre rarii poeţi autohtoni pentru care mediul citadin devine element poetic nu doar în 
virtutea funcţiei tradiţionale de termen contrastant, de factor de opoziţie.(…) Încorporat organic unei sensibilităţi pentru 
care civilizaţia devine natură, spaţiul urban nu e la Mircea Florin Şandru nici prilej de viziuni terifice, nici pretext de 
tablouri futuriste; dintr-o prezenţă simbolică sau decorativă oraşul este prefăcut în realitatea unică şi unitară în care se 
desfăşoară întreaga existenţă. Marile aglomerări urbane poartă astfel «în matricea lor un mister fără moarte», 
aspectul labirintic dă sugestia eternităţii.” (Mircea Iorgulescu, în volumul „Scriitori tineri contemporani”, Editura 
Eminescu, 1978).

„Mircea Florin Şandru este fascinat pur şi simplu de oraş, locul în care se poate înregistra maxima concentrare pe 
metru pătrat de real, fantastic, linişte, singurătate etc. Poetul simte acest amestec – format din frenezie şi absenţă, 
culoare şi orori cromatice, social şi individual – drept un combustibil magic, ce dă unicitate acestui univers care este 
oraşul, ce-i asigură mai ales puterea.” (Dorin Tudoran, „Siguranţa oraşului”, în Luceafărul, nr. 38 din 1975).

„Vocea lui Mircea Florin Şandru a avut de la început prospeţime şi credibilitate prin firescul cu care şi-a asumat poezia 
urbanului, nu ca temă, ci ca o lume constituită. Eliberat de prezumţia noutăţii artistice, poetul şi-a luat în stăpânire 
teritoriul cu luciditatea şi sensibilitatea celui ce a înţeles că orice cântec despre noi este şi un cântec despre civilizaţia 

citadină, un cântec prin care «oraşul intră în eternitate»” (Doina 
Uricariu, „Poezia civilizaţiei citadine”, în România liberă din 13 august 
1980).
„În realitate, toate aceste repetiţii fără crescendo, toată această 
muzicalitate dezabuzată, departe de a duce la «ritualizarea 
dramaticului», exprimă un dramatism paroxistic, un fel de paralizie a 
voinţei care – psihologic vorbind – urmează în mod necesar după 
căutarea îndelungată, fără succes, a unei soluţii. Mircea Florin Şandru 
nu are atitudinea unui blazat, însă a intuit bine că vorbirea 
dezarticulată, aproape mecanică, sugerând oboseala luptătorului de la 
un moment dat, ne transmite nouă, cititorilor, cu mare pregnanţă, 
sentimentul unei opoziţii faţă de agresiunea maşinismului, a 
militarismului, a mercantilismului.” (Alex. Ştefănescu, „Efectul razelor 
gamma asupra poeziei”, în Scânteia tineretului din 21 ianuarie 1982).

„Mircea Florin Şandru (poet foarte talentat) este autorul unor admirabile poeme sentimentale închinate oraşului 
modern: tandre şi ironice, «realiste» şi pline de imaginaţie, dense de obiecte, concrete până la senzualitate şi, 
totodată, fantastice, magice, vrăjite. Cultivate şi originale, elegiile acestea redescoperă vorbirea poetică: poezie fără 
sfială retorică, de o discursivitate vibrantă, incantatorie.” (Nicolae Manolescu, „Cărţile tinerilor”, în România literară, nr. 
34 din 1974).

„Privit de aproape, Mircea Florin Şandru îmi face impresia unui om care 
a visat la umbra unui nuc imens şi care, povestindu-şi imprudent visul, 
îşi încarcă vorbele din răcoarea şi foşnetul rău prevestitor al frunzişului 
malefic (pe care o credinţă populară îţi recomandă să-l eviţi) cu o 
energie neobişnuită, răbdătoare, dar mereu izbucnind cu ameninţarea 
unei descătuşări fantastice. În versurile lui pluteşte permanent o umbră 
care împrumută peisajului sufletesc ori citadin – aidoma umbrelor lui De 
Chirico – conturul emoţional al unei nelinişti superioare, al unei spaime 
latente ce refuză spiritul eliberator în favoarea melodicităţii reduse la un 
firicel de sânge stors din memoria afectivă, din obiecte, din locurile 
cândva colindate aievea.” (Traian T. Coşovei, „Pro amicitia” în SLAST, 
nr.59 din 1982).

Mircea Florin ªANDRU



Cadavrul fluturelui va deveni nisip şi va fi împrăştiat în cele patru vânturi,
Cadavrul deţinutului împuşcat în cap va fi îngropat în grădina închisorii,

Va fi zidit la temelia noului hipermarket. Cadavrul iepurelui
Va fi amestecat cu asfalt pentru noua autostradă

Şi nu vor rămâne din el decât mici molecule de lavă,

Cadavrul biciclistului lovit de bolid în seara de septembrie
Va fi incinerat, şi urna se va pierde într-un oraş de provincie,

Şi acolo va dormi pentru totdeauna,
Şoimul va fi absorbit de motoarele reactorului

Cadavrul dictatorului va fi scos din mausoleu

Va fi aruncat în canal şi nu se va mai şti de el niciodată,
Cadavrul femeii va sta patru zile la morgă, apoi va fi donat,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pot să scriu orice, pot să plagiez pe oricine.

Respir printr-un filtru de carbon, îmi spun rugăciunea

Azi îl voi vedea pe Iuda

Sudoare şi urină, femei pe o uliţă de ţară,

Se înserează, apoi se face dimineaţă, apoi ninge, apoi plouă,

Iată-mă la masa de scris, comutat pe dicteu automat,

Desuurile prinţesei fâlfâie la fereastră.

Călare pe havuzul din parc
Când oraşul imens îşi ridică obloanele.

Rânjind în sicriul lui de cristal din Piaţa Roşie,
Azi îl voi vedea pe Iuda, pe Lenin îmbălsămat,

Voi face dragoste cu o călugăriţă hindusă,
Mă las în voia viziunilor trecătoare,

E neînchipuit de murdar în sera
Cu aloe şi varză. Eu nu sunt decât un ciorap fluturând,

Ca o pleură verde

Ca o pleură verde stă sub fereastră copacul
Alcătuirea lui va pieri, cum trecător sunt şi eu

Cartofi, biscuiţi, lapte. E murdar,

Şi mă amăgesc că voi fi nemuritor.

Eu nu sunt decât amintirea mea despre mine.

Cum nemuritoare se crede umbra acestor cuvinte,
Cum fără moarte se crede picătura de ploaie

Acum sunt viu, spun, această zi mi se dăruieşte,
O trăiesc, respir şi traheea mea arde,

Care fumegă şi se evaporă pe geam.

Şi pielea mea cântă, şi sângele meu

Cel care îl priveşte în această clipă de pace

Cadavrul martorului

Ca o flacără nevăzută stă viaţa în noi,

Mângâiat de vânt stă sub fereastră copacul
Şi alta mai vie, într-o altă formă, se va naşte.

Alcătuirea lui va pieri, cum trecător sunt şi eu,

Şi voi ceilalţi, asemeni mie, vă bucuraţi

Ca o taină întâmplătoare. Apoi va pieri

Cel care îl priveşte în această clipă de pace.

E o floare arteziană. Aud, văd, pipăi

Cadavrul martorului incomod va fi aruncat în beton şi astfel



Ce nebună erai!

După ce voi putrezi şi voi fi doar o umbră de oase.

În curând vom fi aruncaţi în beton, în asfalt, în canal, în crevasa morţii,

Desface picioarele şi ne primeşte, vom intra cu toţii în grota ei uriaşă.

Hei viaţă, felină sălbatică, cum cutreierai tu Pământul,

Cum făceai tu salturi mortale
Şi acum stai umilă şi blândă.

Cu botniţă, cu mădulare îmbătrânite, cu blana ta doar câteva fire
Hei, viaţă, jaguarule din stern, ce nebună erai!

Fă-te păstor şi rătăceşte cu turmele

Au această putere de schimbare. Fă-le să lucreze pentru tine,

Hai să bem, hai să dănţuim, hai să căutăm casa cu felinar roşu,

Hei, viaţă, jaguarule din stern, ce nebună erai!

Ce forţă aveai; auzul, văzul, simţul tactil

Cum intra pieptul tău în imensitate,

Cadavrul clipei se află în acest poem, poemul e un sicriu,

Hai să ne risipim vlaga în fata brună, în fata blondă, în roşcata cu ochi verzi,

Fustele Marii-Mume se ridică în timp ce ea stă pe capacul de aeraj,

În dosul zidului, şi acesta în grilajul de fier,

În negresa care are pe fesele ei şerbet de nucă de cocos.

Maestrul de ceremonii trage cortina, spectacolul de gală s-a terminat,

Floarea poate deveni automobil, femeia -

Cum zbârnâiau muşchii tăi, ca un avion cu reacţie,
Cum străluceau coapsele tale, pielea ta fremătândă cum şuiera.

Cât de vii erau toate şi acum tac obosite.

O vaporoasă broderie. Nu există un scamator
Care face felurite trucuri, ci lucrurile, ele însele,

Toarnă-le în forme noi, găseşte cheia
Prin care poţi desface cuvintele.

Cadavrul meu va fi descoperit după zece săptămâni,

Hei, viaţă, jaguarule din stern,

Iar acum stai umilă şi obosită în cuşca sternului meu,
Cum aveai aur pe ghearele tale şi luminai,

Există undeva un ventilator care le împrăştie

Se pot transforma unele într-altele,

Şi altundeva o pâlnie care le suge.
Între aceste două puncte, în vârtej, eşti tu

Dacă simţi că ai scris degeaba

Lucrurile pot fi de-ndată atinse, ţinute, părăsite,

Ia un crocodil şi fă-l iepure, ia
Un iepure şi fă-l salcâm, ia un salcâm
Şi fă-l fereastră. Dacă simţi că ai scris degeaba
Schimbă-ţi numele, ascunde-te în munţi,

Urcă oile la cer, mergi şi tu odată cu ele

Sau Iov, sau Iacov, sau cine ştie cine.

În cele din urmă, când îţi simţi sfârşitul,

Acolo vei fi Petru sau Ioan, sau Emanuel,

De o rudă îndepărtată, laboratoarelor de chimie.
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Sau în parc, ca şi cum cineva mi-ar fi dat

De care nu mă mai satur. Perdea de fum să fac,

Cum priveşti un manuscris rar la Biblioteca Academiei.

De zece ani n-am mai auzit-o şi sunt trist,

Fluturând pe raiale. Ay, gustul tău de miere sălbatică,

Oraşul respiră ca un plămân uriaş

În care ticăiesc bombele teroriştilor,
În sălile marilor aeroporturi cu pereţii blindaţi,

În sălile marilor tribunale unde condamnatul ştie că va muri,

Aştept sub copacii marelui bulevard

Dar nu aud, nu aud privighetoarea,

Gustul tău

Presimt că nici în noaptea asta nu va veni,

Ay, pielea ta, ca mătasea din cămaşa unui bey,

Ay, picioarele tale lungi ca mestecenii într-o zi de stepă,
Când lumina îi face mai albi şi mai puri, şi ei râd sub coaja lor argintie.

Într-un autobuz întârziat, la Piaţa Romană,

Sau Egon Schiele? De bunăseamă Schiele, ai spus,

Ca mătasea din cămaşa unui bey. Iar picioarele tale sunt la fel de lungi

Şi zgomote felurite vin de la depărtare,

Ca retina, când ochiul doarme întredeschis şi pare de sticlă,

În sala vastă

Apoi se sting, ca apa care se scurge printre pietre,

Pentru că e mai friguros, mai sumbru, mai nebun,

Pe când răsfoiai un album cu Egon Schiele şi şopteai,

Ca un fuzelaj de marmură care poate luneca

O copleşitoare suferinţă. Las deschisă fereastra,

Poate niciodată…

Din regescul fagure. Ay, noaptea în care te-am cunoscut

Ay, braţele tale atât de fremătătoare în bluza albă şi torsul

Iar eu să gust, să gust până ameţesc

Pentru că vedeai trupuri umile, trupuri triste,

O misterioasă întâlnire.

În clinii rochiei, şi rochia ca un steag verde, al sultanului,

Klimt e decorativ, Schiele e morbid, e un fel de urlet.

Culori violente. Te-am întrebat: Cine e mai bun, Gustav Klimt

Nu te-am contrazis. Te priveam într-un fel ciudat,

De atunci au trecut ani, dar pielea ta e la fel de fină,

Ca mestecenii într-o zi de stepă.

În sălile acestui timp cu miliardele lui de computere,
Legate unele de altele şi totuşi atât de singure şi de reci,

În sălile de resuscitare ale spitalelor,
Unde sângele e un lichid banal, păstrat în recipiente de plastic.

În sala aparatului de radar care arată feţe albe, feţe galbene, feţe negre,
În marile săli publice unde mă simt doar o cifră rece şi singură,

În sălile de aşteptare ale gărilor în care nu mai opreşte niciun tren,

De zece ani

De zece ani n-am mai auzit privighetoarea,
Eram cu o femeie pe marginea unui râu, în munţi,
Şi roua se aşeza, ca un dar din cer, pe faţa noastră, pe iarbă.
De atunci n-am mai auzit privighetoarea,
Trilul acela care tăia noaptea
Ca un pumnal mătăsos şi-mi dădea



Cu fâşâit de mătase trece femeia într-un halou de parfum,

Paşi pe cupole de sticlă de piatră,

O iubire a vieţii mele,

Covoare de frunze în încremenitul muzeu, lumină pe lacuri.

Şi jos, departe, în risipire, oraşul.

O, corpul meu abandonat se trezeşte, îşi dă jos carapacea,

Ochiul o urmăreşte sclipind, apoi se întoarce în sine,
Abandonează. Să rătăceşti singur,  Să treci pe şoseaua Kiseleff, să te pierzi pe strada Docenţilor,

O amiază subţire ca pieliţa de argint a ochiului meu,

Paşi pe acoperişul fierbinte,
Ca un paraşutist orbitor pe meningele unei sfere.

Strada docenţilor

Fiecare celulă îşi deschide pragul sonor, aude, pândeşte,

Azi voi fi blând, te iert oraşule, toamna curge pe străzi,
Se subţiază încet pielea şi sângele, simt fiecare atingere

Ca degetele organistului, tremurătoare pe clape

Aripi în închipuire vâslind

Şi tu dormind, luminoasă, în braţele mele.

Ca o fiară. Adolescenţi blonzi pe nesfârşita alee, case de lemn,

În sala vastă a puterii unde furia zilei
Doarme într-o mapă cu semnături.
În şirul acesta de săli care începe şi nu se mai termină,
Cum din burta unui monstru ai trece în burta altui monstru,
În şirul de spaţii solemne unde fiinţa mea se face mică şi friguroasă,
Mă simt un animal trist de care nu are nevoie nimeni,
Şi care nu mai simte nimic dacă îl loveşti.

Lumină aurie

Lumină aurie de august, când vara e-n stingere

Plutesc în imensitate,
Tu respirând uşor în braţele mele.

Şi din atingerea de catifea a mării.

Ţie, cea mai frumoasă, şi mai îngândurată, şi mai singură.

Ca un scufundător într-o mare ireală,

Lumină aurie de august, foton cu foton

Şi din răcoarea golului alpin,

Pe toată o strâng într-un vas şi ţi-o dăruiesc

Pulsând în imensitatea vesperală,

Şi din har, şi din smerenie, şi din bucurie.

Ţie, cea alcătuită din blândeţe

Paşi pe acoperişul fierbinte

O cupolă de sticlă, o cupolă de piatră,

Pe toată o strâng într-un vas şi ţi-o dăruiesc

Lumină aurie de august, strecurată prin mătase,

Un vitraliu. Un gol, o treaptă, un gol, o treaptă,
Un salt în abis, în spectrul îndepărtat,

Pe toată o strâng într-un vas şi ţi-o dăruiesc

Un geam verde sau albăstriu, ca muzica,

Unde totul e fără densitate şi sens,
Şi fără durere. Nemărginire şi umbră,

Ţie, cea alcătuită din uimire

Uitare de sine, linişte, somn,
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Poem în surdină, simţuri care lucrează tăcut în viscere, în pori.
Foc stins în pahare. Voci în surdină,

Cu şobolani şi gunoaie. Lumină

Pe balconul baroc – vioara, cămăşi pe frânghii, miros de cartofi copţi,
Partituri risipite: „Pelerinajul Rozei” de Schumann.
Maşini trec spre direcţii necunoscute,
Oameni plutesc în lumină, pe străzi, se urmăresc,

Se subţiază încet pielea şi sângele, simt fiecare atingere ca o fiară.

Lumină deasupra gropii

Dumnezeire. Împrejmuire de stuf, aburi de la vechiul grătar,

Şi a morţii. Lumină deasupra uriaşei gropi

Să te speli de furia zilei. Un înveliş alb se lasă pe case,
Forme de var, micelii, mişcări stinse de aripi.

Prin geamul deschis plânge „viola da gamba”.
Vom căuta o mică terasă. Aur îşi pune pe gheare vinul,

Azi voi fi blând, te iert oraşule, toamna curge pe străzi,

Lumină dansând deasupra întunericului

Toate aceste strigăte care cad

Cu vene subţiri şi albastre şi luminează,

Ştii tu marea?

Ca de piatră, ca de orb care plânge?
Ştii tu marea care totul înfrânge?

Fără soare, fără corăbii, fără pământ,
Nimic pe toată întinderea, doar păsări cu zborul frânt?
Ştii tu marea închisă ca un mormânt?

Şi iertare, şi somn. Întinde mâna Ta

Ştii tu marea de lacrimi amare, încreţită de vânt,

Peste toţi cei care se sfâşie, care plâng,

În genunea de piatră. Lumină şi blândeţe,

Chiar şi sufletul, care-n sine se strânge.

Ştii tu marea înfiptă în cer, ca de sânge,

Ştii tu marea de lacrimi, mereu plumburie,

Care caută o ieşire. Lumină peste

Întinde mâna Ta, Doamne, şi ne miluieşte pe noi.

Ştii tu marea ciudată, lovind cu mânie

(poeme din volumul „Casă în cer”, Editura Semne, București, 2022)

Peste coapsele tale în noapte sunând?
Peste pielea ta palidă, peste chipul tău blând,

Ştii tu marea pe care te caut urlând?

Ştii tu marea din orbitele mele curgând,

În farul străvechi, în faleza pustie?

Împingând către ţărm apa ei de leşie?
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Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri,

Privind în vrav prostia imobilă.

S-adună fel de fel de lume multă

Albumul tău e un salon în care

Și fiecine așaz-o foaie smultă

Din viața sa, în versuri răbdătoare.

Și de-oi vorbi, au cine mă ascultă?

Sauve qui peut (variantă)

Spre-a-ți aminti trecutele petreceri

Acum dorești cu pana mea incultă

Condeiu-n mână tu mi-l pui cu sila.

Apoi le răsfoiești filă cu filă.

Și eu să trec prin mândra adunare?

Dar ea de-amicii tăi sfială are

De la oricare-un snop de fraze seceri,



Ceilalți o cumpănesc ș-o scriu.
În cei dentâi trăiește firea,

Ce-ar fi-ncercat ale lui patemi

Ceilalți a vremii coji adun:

E împărțită omenirea

De-a lor abateri li-i rușine,
Căci tu ești ținta tuturor.

Copil e ochiul lor când vede,

Căci până azi domnește-ntr-înșii

Dar pace este între dânșii:

În cei ce vor și cei ce știu.

Ceilalți gândirei o supun.

Ce unii fac iau alți-aminte.

A cărții tale graiuri sfinte.

Căința văd urmând greșelii,
Căci omul tot în tine crede.

Al răului geniu arate-mi

Când unii țese haina vremei,

Viață unii dau problemei,

N-a intrat viermele-ndoielii,

Un om din viță pământească,

Căci buni și răi trăiesc în tine,
Cuvântul tău e calea lor

Naintea ta să-ndreptățească;

Căci merit nu-i când nu e luptă.

Își împlu mintea cu eres.

Ei nu pătrund a ta mărire

Căci nu-i supusă lămuririi

Virtutea nu mai e un merit,

Asupra ta ei nu se-ntărât
Cu viața-n joc, cu mintea ruptă;
Mânând cu anii colbul școlii,
Ei cred făr-a fi înțeles,
Din cărți străvechi roase de molii

Minune-i pentru dânșii tot.
Necercetând nimic în fire,
Nimic nu știu, nimic nu pot;

Gândirea-n capul înțelept
La toate farmecele firii

Urmând a cărților străveche

Se bat cu mânile pe piept.

E surdă azi a lor ureche
Privindu-ți firea cu dispreț;

Statornic, nemișcat învăț,

Se plac în mistice cuvinte

Legată-n lanț e a lor minte
Și rodul minții e sălbatec,

Și-esplică totul enigmatic.

E împărțită omenirea…

Mihai Eminescu
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Cum au interpretat scriitorii și publiciștii din exil creația lui 
Eminescu, cu deosebire în dimensiunea ei poetică, mai 
circulată printre ei decât ziaristica, o aflăm din scrierile 
antologate. E drept, nu din toate, pentru că unele nu sunt 
decât referiri ocazionale, cum ar fi semnalări ale publicării 
unor culegeri de poezii eminesciene, sau ale unor 
aniversări ale zilei de naștere, sau ale unor comemorări 
privind un anumit număr de ani de la trecerea în eternitate, 
dar sunt și suficiente articole și studii, pentru a nu ne referi și 
la cărți, cu exprese intenții hermeneutice. 

Volumul Din exil acasă… cu Eminescu de mână (Editura 
Muzeului Literaturii Române, 2021), alcătuit de cunoscuta 
cercetătoare a exilului literar și jurnalistic românesc, prof. 
univ. dr. Mihaela Albu, cuprinde aproape exhaustiv scrierile 
exilaților români despre Eminescu. Astfel alcătuită, lucrarea 
constituie un important izvor de explorare a bibliografiei 
eminesciene, dat fiind faptul că, până acum, cu excepția 
cărților despre (sau și despre) Eminescu apărute în exil, dar 
reeditate în țară, articolele sau studiile semnate de cei 29 
de autori antologați, nu au fost cunoscute de eminescologii 
de la noi și, deci, n-au intrat în circuitul bibliografiei 
consacrate „omului deplin al culturii române” (Noica). 

Însuși titlul cărții, care parafrazeză spusa lui Vintilă Horia 
„Ne vom întoarce acasă cu Eminescu de mână”, este cât se 
poate de semnificativ pentru prețuirea de către intelectualii 
exilați a creației eminesciene, enunțând explicit faptul că 
aceasta a constituit un reper cultural permanent al exilului 
românesc. 

Despre Eliade se arată că acesta a cultivat de la început și constant imaginea lui Eminescu în străinătate, prin 
mai multe fapte, cu scopul de promova și stimula literatura română autentică: a scos o primă revistă literară în 
exil intitulată „Luceafărul” (1948), menționând că face trimitere la „numele celei mai de seamă opere culte 
românești”; a prefațat prima ediție a poeziei lui Eminescu în străinătate, apărute la Biblioteca Română din 
Freiburg (1949); a semnat studiul introductiv la o altă ediție, bilingvă – româno-portugheză, alcătuită de Victor 
Buescu la Lisabona, cu traducerea în portugheză realizată de un mare poet, Carlos Quieroz (1951); a 

Unele contribuții interpretative pe care le putem întâlni în 
volum ne sunt prezentate atât în prefața semnată de 

Mihaela Albu, cât și în posfața lucrării, datorată renumitului eminescolog Theodor Codreanu. 
În prefața intitulată Exilul cultural românesc sub semnul lui Eminescu, Mihaela Albu arată că, în deceniile 

postbelice, scriitorii români din exil au promovat literatura română, scriind despre cărțile ei valoroase și, în 
primul rând, despre opera eminesciană, pentru că, în anii de după război, în condițiile europene precare 
material și tensionate ideologic, în care marxismul îi tenta și pe unii occidentali (Sartre), ei au văzut în 
Eminescu cel mai elocvent exemplu de creator situat dincolo de interese înguste de clasă, dar ancorat în 
cerințele,în ideile și sentimentele poporului său, congruente cu valorile universale și, prin urmare, un imbold de 
creație de nivel universal. Mihaela Albu exemplifică o asemenea înțelegere  cu aprecierile date de Mircea 
Eliade și Vintilă Horia. 

Din exil... acasă…
„cu Eminescu de mână”

Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA



comentat în revista „Cuvântul în exil” (1963) volumul publicat de Rosa del Conte, Eminescu o dell Assolutto 
(1961).

Semnatarul postfeței evidențiază, apoi, contrastul existent, în primul deceniu postbelic, între atitudinea 
oficială din țară, de punere la index și, apoi, de filtrare proletcultistă a scrierilor lui Eminescu și efortul scriitorilor 
expatriați de a-l face cunoscut Occidentului prin traduceri (precum ediția româno-portugheză din 1950, de 
mare ecou printre personalități ale culturii europene) și prin relevarea valorii lui universale, impuse, ceva mai 
târziu, și de cei doi exegeți străini, Rosa dell Conte (1961) și Alain Guillermou (1963), comentați cu entuziasm 
de mulți literați români din exil. 

În finalul postfeței sale, autorul reia și dezvoltă o semnalare a Mihaelei Albu, care, afirmând că unii 
comentatori expatriați ai operei eminesciene au reușit „chiar și noi abordări”, adăuga: „așa cum se va vedea din 
studiile lui Constantin Amăriuței, de exemplu”. Analizând exemplul dat, Theodor Codreanu arată că, porivit lui 
Amăriuței (1923-2007), Eminescu a introdus în poezia sa viziunea stării pe loc, prezentă în folclorul poporului 
român, care trimite la o stare preontologică sau stare dintâi: „la-nceput, pe când ființă nu era, nici neființă”. Este 
vorba despre o trăire în care sentimentele de iubire sau ură împietresc în plenitudinea lor și nu cunosc căderile 
și scăderile suferite în lume. Aceeași aspirație este identificată de Amăriuței și la Arghezi, Blaga și Ion Barbu.

Fără a mă referi la fiecare autor antologat, voi aminti numai faptul că, printre alte abordări înnoitoare întâlnite 
în antologie, se  numără și cele referitoare la Eminesu nu numai ca poet, ci și ca ziarist și ca om.

Despre ziarist, este inserat un comentariu radiofonic din 1989 al lui Alexandru Ciorănescu (1911-1999), 
intitulat Gândirea politică a lui Mihai Eminescu, publicat ulterior și în presa scrisă, iar despre om – textul semnat 
de Ovidiu Vuia (1929-2002), de profesie medic, intitulat Spre adevăratul Eminescu, care constituie un fragment 
din cartea sa cu același titlu, apărută la Râmnicu Vâlcea, în anul 2000. Ziaristul politic este apreciat îndreptățit, 
în problema formelor fără fond, ca adept al schimbării treptate și nu bruște a societății. Totodată, se 
argumentează că a folosit termenul de rasă în sensul de neam sau națiune și că nu a fost nici xenofob, nici 
antisemit, ci s-a prununțat pentru acordarea cetățeniei, cu condiția ca aceasta să fie individuală, pentru cei 
productivi și competenți, și nu colectivă și, de asemenea, să nu covârșească elementul autohton, pentru a nu 
duce la destrămarea substratului național. Cât privește omul, în structura sa psiho-somatică, plecând de la 
faptul că poezia La steaua a fost definitivată în 1886, doctorul Ovidiu Vuia infirmă teza de circulație mai veche a 
existenței unui lues (respinsă mai de mult, în 1972, și de dr. Ion Nica) și susține că poetul a suferit de o psihoză 
maniaco-depresivă, fără substrat organic.

În postfața volumului, Eminescologia exilului – Piatră unghiulară a rezistenței prin cultură, Theodor Codreanu 
realizează un comentariu centrat pe ideile mari care structurează prefața scrisă de Mihaela Albu. Mai întâi, și el 
îi apreciază pe Vintilă Horia, pentru că a infirmat teza pesimismului eminescian (ca și Emil Cioran, care a intuit 
în capodopera Rugăciunea unui dac nu o notă sumbră, ci „o vitalitate intactă, o plenitudine”) și pe Mircea 
Eliade, ca susținător al rezistenței prin cultură în fața ocupantului străin, prin apărarea tradițiilor culturale, a 
elitelor și, desigur, a lui Eminescu, despre care afirma că este „cel mai strălucit geniu”. 

Râmân, desigur, de valorizat și alte contribuții oferite cu generozitate de antologie. 

Vintilă Horia este evocat, îndeosebi cu articolul „La 135 de ani de la nașterea lui Eminescu” (1985), pentru că 
îl apreciază pe Eminescu în mod complex: 1) poet romantic („atât ca aspect exterior, cât și ca fond poetic, ca 
suferință în fața unei lumi neînțelegătoare, ca bard al amorului disperat”), 2) „cercetător al unui folclor dătător 
de cunoștințe legate de un inconștient colectiv profund religios”, 3) „visător pe marginea unei întregiri 
sufletești”, împlinite în Marea Unire, ceea  ce trimite la patriotismul și vizionarismul ziaristului politic. 

Revenind la poet, semnalez și amplul eseu, din 1957, al lui Ioan Guția (1917-1998), Sentimentul timpului în 
poezia lui Eminescu, în care autorul expică pesimismul eminescian față de pieirea inevitabilă a vieții prin 
considerentul că poetul n-a trait viitorul ca o nouă dimensiune a timpului și, de asemenea, prin faptul că a 
raportat durata umană discontinuă la durata continuă a naturii. 



Prin autori mâncați de molii,

Ș-ai s-auzi cum iarba crește.

Ci trăiește, chinuiește
Ca viața s-aibă preț

Și cu slovele lor strimbe
Cauți taine nepătrunse

Și de toate pătimește

Și îndemnurile vieții,

Ai vrea lumea să se schimbe.

Cauți urma frumuseții

Nu e carte să înveți

În zădar în colbul școlii,

În zădar în colbul școlii…

Și pe foile lor unse

Că-i vede – în birje răsucind mustaţă,

Şi viaţa lor nu şi-o muncesc �şi-o plimbă.

Ş'aceste mărfuri fade, uşurele,

Pretind a fi pe cerul ţării: stele.

Ai noştri tineri

Ai noştri tineri la Paris învaţă

Ş'apoi ni vin de fericesc norodul
Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă.

La ei îşi cască ochii săi nerodul

La gât cravata cum se leagă, nodul,

Ducând în dinţi ţigara lungăreaţă…
Ei toată ziua bat de-a lungul Podul.

Vorbesc pe nas, ca s-alti-mbănci se strâmbă:
Stâlpi de bordel, de crâşme, cafenele,

Ce au uitat pân' şi a noastră limbă,

Mihai

Eminescu
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al catedralei Hurezilor

toate acestea și altele cu ele dimpreună

ci doar un certificat de naștere

și capul lui Mihai vorbi

și Constantin Brâncoveanu,

Eminescu nu este un poet

și-l întrebi cum se cheamă sufletul lui

din singurul mormânt fără trup

n-a scris cărți

 

n-a iubit-o pe Veronica Micle

încât dacă sapi în miezul nestematelor dai de el

n-a fost sărac și n-a fost bogat

fiindcă el a scris, cu litere de aer și țărână,

și de la Arnota, Basarab Voievod
Mircea cel Bătrân

de la mănăstirea Dealu

rosti de la Cozia, de sub lespedea lui

cum de îl iubesc cu plecăciune

și dacă asculți inima pietrelor îl auzi cum bate
și dacă îl scoli în crucea nopții pe țăran

lui mă supun, doar lui

îți va răspunde dintr-o suflare, Eminescu

fie și nepereche
nu este geniul tutelar

de ce lui ne închinăm?

certificatul de naștere al sufletului românesc

care are margini frumoase ca un mormânt de poet

și luceafărul de ziuă

înfrățiți în aceeași religie
cu ierburile și lacurile

și cu marea

lui Eminescu mă închin ca lui Dumnezeu
spuse pălmașul, neștiutorul
de carte, argatul ogoarelor,
lui mă închin spuseră pe rând
învățătorul
apoi învățăcelul

dinlăuntrul mamelor lor
și pruncii încă nenăscuți spuseră la fel

înăuntrul mamelor mamelor lor
care și ele erau

Eminescu a scris certificatul de naștere al 
sufletului românesc

lui Eminescu mă închin ca lui Dumnezeu
rostiră teii
și plopii
și mestecenii
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Atunci când acumulezi atât de multe cunoștințe într-un domeniu, cum este teatrul în cazul lui Radu Stanca, 
normal este să și dorești să le oferi celorlalți. El însuși urmase Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică 
„Timotei Popovici” înființat în Sibiu la 1 aprilie 1946, studiind cu actorul Nicolae I. Băilă anumite discipline și 
predând chiar el estetica spectacolului. Cursanții Conservatorului au oferit o audiție la 1 iulie 1946. Serata s-a 
desfășurat la renumitul Teatru Municipal fiind deschisă de însuși profesorul-compozitor Timotei Popovici. Între 
elevii profesorului Băilă s-a remarcat Ana Macavei, recitând poezia Ispita de G. Coșbuc.

În spiritul opticii timpului, foarte curând numele instituției a fost schimbat cu Conservatorul Popular, iar din 
1947 acesta s-a numit Conservatorul Popular de Muzică și Artă Dramatică. Mulți tineri sibieni și din împrejurimi 
cu preocupări artistice s-au înscris la Conservator, unde la clasa de actorie a fost remarcat, între alții, Mircea 
Hândoreanu, care va deveni actor al Teatrului de Stat din Sibiu. Deși era singura școală artistică vocațională 
din Sibiu, autoritățile comuniste au decis desființarea ei sub pretextul că este „o instituție de tip burghez”.

O asemenea măsură neavenită a nemulțumit profund atât profesorii cât și pe elevii lor din Conservator, așa 
că s-a decis ca să fie continuate cursurile în localul Liceului „Domnița Ileana” de pe B-dul Victoriei din Sibiu, 
desigur la orele după-amiezilor, când sălile de clasă erau libere. Între temerarii profesori se numărau în 
domeniul muzical Lucia Cosma, Ilie Micu, Vasile Gârbu, Mitzi Klein și Cornel Arion. Dintre ei unii s-au orientat 
spre o nouă instituție, denumită Școala Populară de Artă de la Sibiu, care conform aceleiași surse s-a inaugurat 
în 1953. Începuturile noii instituții vocaționale, singura în domeniu ce funcționa în întreaga regiune Sibiu, au 
fost modeste, în lipsa unui local propriu. Secretariatul era adăpostit în subsolul vechii Primării a orașului, 
actualmente Muzeu de Istorie. Clasa de canto avea ca profesori pe Lucia Cosma, renumită și supranumită 
„privighetoarea Ardealului”, Vasile Gârbu și Gustav Borger, apoi pe Clementina Cojocaru, care a luat locul 
Luciei Cosma. Între absolvenții cursului de canto s-au remarcat soprana Eleonora Țiboc, prezentă mulți ani la 
recitalurile sibiene, și Mioara Săndulescu, care va fi angajată la Opera Română din București. Acolo ea a cântat 
în cel dintâi spectacol cu opera enesciană Oedip, pus în România în 1957, și a fost prezentă la prima ediție a 
Festivalului „George Enescu” la București. Una dintre fiicele profesorului Vasile Gârbu a urmat cursurile Școlii 
Populare de Artă din Sibiu și apoi, după studii 
universitare de profil, mezzosoprana Veronica Gârbu a 
devenit celebră ca solistă a Operei Române din capitală, 
în istoria căreia a rămas prin rolul titular din opera 
Carmen de Bizet. Alți absolvenți au cântat în Ansamblul 
„Junii Sibiului-Cindrelul”, în Ansamblul „Romanța”, în 
Corul „Gh. Dima”, Corul Bach, în Corul de cameră al 
municipiului Sibiu, pe care dirijorul Florin Soare l-a 
intitulat „Caledonia” și a făcut turnee în Europa și în 
America. Medicii Vasile Iacob, baritonul, și Petre 
Gheorghe, ca și Mihai Sămârghițan, viitorul preot și 
consilier bisericesc la Arhiepiscopia Sibiu, au cunoscut 
succesul ca soliști vocali, iar Ada Petroianu sau Zina 
Nistor au îmbrățișat cariera didactică. Un destin de 
muzician autentic a avut violoncelistul Cristian Florea, 
care a făcut o carieră europeană în Germania, Spania și 
în ultimii ani la Chișinău în Rep. Moldova, ca 
instrumentist și dirijor. În mediul universitar din țară s-au 
afirmat Melania Boțocan, pianistă la Conservatorul din 
Iași unde a atins cel mai înalt grad didactic, ca și Grațiela 
Stănilă, profesor universitar la Cluj-Napoca. Fiica 
reputatului profesor și compozitor Gh. Șoima, Liliana, 
care a urmat la Școala Populară de Artă din Sibiu 

SOȚII DORINA ȘI RADU STANCA,
PROFESORI DE ACTORIE LA SIBIU

Dr. Anca SÎRGHIE



Școala Populară de Artă din Sibiu era din începuturi condusă de un actor, Anton Dumitrescu, care se 
remarcase în spectacolul regizat de Radu Stanca Harap Alb, unde interpretase rolul Spânului, într-o primă 
distribuție. Era firesc ca secția de actorie să aibă, alături de Cezar Teodoru și Iosif Bâta, pe cei doi soți Stanca, 
bine cunoscuți în urbe ca actori de prestigiu. Iată că Radu Stanca s-a format exclusiv la Sibiu ca om de teatru. 
Prima sa formă de manifestare în teatru fusese actoria, pe care o experimentase ca student și în anii de după 
absolvire. Mulți sibieni îl remarcaseră în rolul profesorului Miroiu din Steaua fără nume sau în Wurm din Intrigă 
și Iubire. Nu ne miră faptul că tot aici el își va arăta disponibilitatea de a forma alți noi actori. Dorina, la rândul ei, 
se impusese atenției publicului prin felul cum interpretase pe Mirandolina din Hangița, pe Vanda din Gaițele 
sau pe Zoe din O scrisoare pierdută. În conștiința sibienilor, actrița se identifica mai ales cu rolul jucat în Maria 
Stuart, piesa lui Schiller pe care regizorul Stanca o și tradusese din limba germană. Așa cum și-o amintește 
profesoara de pian Elena Gherman: „În rolul Mariei Stuart, colega noastră, Dorina Stanca, era majestuoasă, 
ajutată fiind și de faptul că ea era înaltă, cu părul bogat, revărsat pe spate. Ea a realizat minunat acel rol, care 
mi-a rămas întipărit în minte și în suflet până azi.”

Acum, la Școala Populară de Artă ei aveau ocazie să împărtăşească și altora experiența scenică acumulată.
Ceea ce caracteriza maniera în care Dorina și Radu Stanca și-au conceput activitatea de profesori era o 

colaborare discretă a lor. Adesea Radu participa la lecțiile soției lui, rămânând uimit de pasiunea pe care ea o 
punea în gestul didactic, organizând recitări de poezie sau scene din piese. Cei doi profesori Stanca au fost 
primiți în colectivul școlii cu mare entuziasm, atât de către colegii lor, cât și de către elevi. Mai ales de aceștia, 
care își arătau deschis încântarea de a-i avea îndrumători în domeniu artistic ce îi pasiona, teatrul. Datorăm 
pianistei Elena Gherman, domnișoara care a activat întreaga sa viață în această instituție, cu o dăruire 
profesională exemplară, evocarea modului cum elevii înțelegeau să-i întâmpine pe cei doi actori când se 
prezentau pentru cursurile de teatru: „Dintr-o mare simpatie pentru soții Stanca, la poarta de la școală elevii îi 
așteptau și îi conduceau cu atenție până la clasă. Tot așa se întâmpla la final de spectacol de la Teatrul de Stat, 
căci Radu o aștepta cu copilul în brațe pe Doti și când apărea ea, frumoasă și elegantă, cu ținuta aceea de rară 
distincție, aplauzele publicului care se înghesuia la ieșirea artiștilor nu se mai terminau până când fericita 
familie nu se îndepărta de Teatru. Soții Stanca erau așa de fericiți, încât noi, ca spectatori, simțeam cum ne 
transmiteau și nouă starea aceea de împlinire luminoasă. Erau oameni calzi, adorați, căci elevii de la Școala 
Populară de Artă nu știau cum să se afle mai mult în preajma lor.” (s.n.)

Din catedra de actorie a Școlii mai făceau parte Costel Rădulescu, Sandu Iorgu și Paul Lavric. În mod firesc, 
tineri care și-au început formația sub îndrumarea unor asemenea dăruiți actori, aveau să termine prin a urca pe 
scene de teatru.

aceeași secție de pian, ca și mine, la profesoara Elena Gherman, va absolvi Conservatorul din Cluj-Napoca, 
unde a activat apoi în Corul Filarmonicii.

Deținem mărturia unei cursante la Școala Populară de Artă din Sibiu, care a evocat atmosfera și 
determinarea regizorului Radu Stanca, profesor și îndrumător al tinerilor pasionați de arta Thaliei. Este vorba 
de eleva Maria Bucșă, fiica unor învățători din Orașul Victoria, care își va aminti într-un interviu dat în 2020 
Silviei Iliescu la Radio România – Agenția de presă, sub titlul Nemuritorii de soții Stanca: „Eu, paralel cu liceul, 
am făcut Şcoala Populară de Arte de la Sibiu şi am avut profesor pe Radu Stanca. Am făcut cu Radu Stanca un 
fel de istorie a teatrului universal, dar şi un fel de istorie a culturii. Şi cu soţia lui, Doti Stanca, Dorina o chema, 
am făcut actorie. Şcoala Populară de Arte a fost tot cu selecţie de poezii, chiar la liceu la noi a venit comisie [de 
selecţie]… A avut o influenţă povestea asta asupra mea, extraordinară!”

O altă absolventă, Corina Popa, a făcut parte din Corul Madrigal și, după absolvirea Conservatorului, a 
activat ca profesoară de muzică în țară și apoi în America, alături de soțul ei, celebrul dirijor și compozitor Sabin 
Păuța. Destine și destine de muzicieni! Ei au pornit spre profesia artistică din Școala sibiană care i-a format cu 
pasiune și conștiinciozitate didactică. Este atmosfera în care am crescut chiar eu. Educația muzicală primită 
până la sfârșitul studiilor liceale în Școala Populară de Artă este baza angajării mele în proiectul cultural Curs 
de măiestrie instrumental – vocală, intitulat Spre o Academie de Muzică la Sibiu, pe care îl organizez în orașul 
nostru de peste 17 ani, ca o datorie morală față de acest violon d'Ingres care este muzica, cea mai minunată 
pasiune.

Răspunsurile Mariei Bucșa (căs. Neagu) sunt înregistrate într-un stil familiar, care dovedește autenticitatea 
mărturisirii. Specializată în montajul cinematografic, Maria își amintea de acei ani ai începutului de drum, făcuți 
la Sibiu sub pavăza soților Stanca: „– Despre Şcoala Populară de Arte am nişte impresii extraordinare, cu 
Dorina Stanca şi cu Radu Stanca, profesor de regie cu noi, dar venea şi la repetiţiile Dorinei. Am avut două 
spectacole mari, primul cu Othello, ultimul act – eu eram Desdemona – pe scena Teatrului din Sibiu. Şi cel mai 
important a fost, cred, în '53, în iunie, cu poezia Luceafărul […]. Noi recitam şi exista pe scenă o montare 
extraordinară! M-a impresionat, la o carte cu scrisori Radu Stanca – Ion Negoiţescu [Un roman epistolar], faptul 
că Radu Stanca laudă acest spectacol făcut de Dorina Stanca şi prezentat la Sibiu ca examen la Şcoala 
Populară de Artă, cu Luceafărul. Extraordinar, îl leagă de cercul de la Sibiu, pur şi simplu nu-mi venea să cred 
când am citit!”

Ce citise Maria în mărturisirea epistolară a regizorului-profesor? Tocmai pentru că, după o perioadă mai 
aglomerată, Radu Stanca s-a bucurat de un moment de „farniente”, așa cum comentează epistolar, el se 



consideră îndreptățit să aprecieze entuziasmul profesional al soției lui, când recunoaște că „Doti a muncit 
enorm în ultimele luni, pregătind cu clasa ei de dramă o producție care a reușit excepțional. (Piesa Bulgăre de 
zăpadă și – o pantomimă pe Luceafărul eminescian.) Pantomima cu acompaniamentul textului, rostit la mare 
pathos, a stârnit în Sibiu un adevărat eveniment. A fost cel mai perfect (sic!) ascultat și cel mai furtunos 
aplaudat spectacol la care am asistat cândva. Atât ideea, cât și realizarea ei, cu ajutorul unor elevi eminent 
pregătiți au fost de cel mai înalt nivel euphorionist. Iar Doti și-a dat cu acest prilej un examen cerchist excelent, 
de conducătoare artistică. Îi vom putea încredința liniștiți destinele teatrului Euphorion. Doti acum studiază 
asiduu problemele filosofice, adiacente chestiunilor de teatru.” Oricare efort artistic creator în concepția celor 
doi cerchiști se raportează la proiectul lor euphorionist, care în 1953 li se părea realizabil, după cum se vede.

În prima zi, am luat textul şi am făcut mişcarea scenică, cu textul în mână – era de-ăsta bătut la maşină, cu 
hârtie subţire, ştiţi cum erau textele pe vremea aia – şi am ascultat. A doua zi, am luat textul, dar nu l-am mai 
deschis. Şi jucam. Râdeau actorii de mine! Eu, în chip de îndrăgostit, făceam cu Mirandolina tot felul de… 
jucam rolul. Şi se distrau ei. Aşa de multe am învăţat din asistatul la acele repetiţii, chiar pentru meseria mea de 
monteur! […]” Ca și în cazul evocării pe care ne-a încredințat-o profesoara Elena Gherman, și acest interviu dat 
de eleva apropiată de familia Stanca are un final tulburător ca trăire.

[Interviu de Silvia Iliescu, 2020]

Radu Stanca și-a făcut datoria de profesor până la capăt, înțelegând să dea un sfat pentru viitorul artistic al 
elevei sale Maria, pentru că era convins de calitățile ei: „Într-adevăr, Radu Stanca m-a lămurit că pot să fac 
regie de teatru, să fac şi actorie, să joc. Recitam foarte-foarte mult şi aveam slăbiciunile mele, poeziile mele pe 
care le spuneam întâi la şcoală, noi aveam acolo o sală de festivităţi foarte frumoasă – acolo e acuma 
Universitatea „Blaga” din Sibiu – aveam o sală mare şi mereu trebuiau făcute sărbătoriri. Iar la unul dintre 
ultimele spectacole de la Sibiu m-am trezit că apar pe scenă şi mă aplaudă lumea.”

Despre activitatea soților Stanca la Școala Populară de Artă, singura instituție de gen din orașul de pe 
malurile Cibinului, interviul luat Mariei continuă astfel:

Când eram elevă la Şcoala Populară de Artă, mergeam la teatru, la repetiţiile lui Radu Stanca. La una dintre 
premierele cu Doti Stanca, Mirandolina a jucat-o ea, în Hangiţa, de Goldoni… Eram nelipsită de la repetiţii, eu 
stăteam acolo, chiuleam şi de la şcoală şi veneam la teatru. Şi, la un moment dat, chiar înainte de premieră, 
deja ei erau pe scenă, cu toată mişcarea scenică făcută, […] actorul care juca rolul principal, George Filip, a 
plecat pe trei zile din Sibiu – şi era cu câteva zile înainte de premieră! Nu se putea amâna premiera, trebuiau să 
facă mai departe repetiţiile. Şi mă vede Radu Stanca acolo, stând cuminte şi zice: <Ia textul şi spune-l tu!>, 
ştiind precis că eu îl ştiu.

„– Cu familia Stanca aveaţi relaţii şi în afara şcolii?

Eu, pe urmă, mă rupsesem de Radu Stanca… El s-a supărat că eu am plecat [de la Şcoala Populară de Artă]. 
S-a făcut un fel de comisie care mergea să recruteze pentru Institutul de Artă Cinematografică şi m-am dus 
acolo, am intrat acolo şi era comisie condusă de Gheorghe Vitanidis, regizorul de mai târziu, atuncea cred că 
era asistent la institut. Şi m-am dus acolo şi am intrat la examen. […] Şi apucasem să îi spun lui Radu că mă duc 
la film şi el a zis: «Măi, mai bine du-te la teatru, că ai talent, o să faci aşa…» Şi totuşi m-am dus la 
Cinematografie.”

– Cu familia Stanca aveam relaţii. Am fost la ei în casă şi m-am apropiat de ei şi biblioteca lor. Mi-au zis că pot 
să iau să citesc. Atunci am citit prima dată cărţi foarte valoroase şi ţin minte că am văzut un volum mare, 
Kunstgeschichte, şi visul meu a fost să-mi cumpăr o carte de artă aşa de mare şi frumoasă. Părinţii mei, fiind 
învăţători, aveam noi foarte multe cărţi, dar cărţi aşa, în sistem Biblioteca Pentru Toţi, toţi autorii români. […]

„O să vă spun – anunță Maria – ceva foarte trist cu Radu Stanca… Deci, mergeam la ei în casă; s-a născut 
băiatul lor. I-am făcut lui Doti Stanca – ţin minte că mergea cu bicicleta –, i-am făcut ceva [lucrat de mână], am 
învăţat de la nişte nemţoaice de la Avrig să fac ceva [de legat], ca să nu se agaţe fusta la bicicletă, un fel de 
dantelă… Şi, printre altele, după '53, m-am apucat să fac şi poze, adică făceam şi fotografii – pasiunea nu m-a 
ţinut mult, că era complicat cu developatul – şi am făcut foarte multe poze. […] Şi am făcut poze cu copilul lor, 
era de un an-doi, aşa… Copilul care i-a murit, după ce a murit Radu. Şi ţin minte că i-am dat şi pozele şi filmul şi 
tot, după '62. Radu Stanca a murit în '62 şi copilul a murit peste o jumătate de an. O tragedie s-a întâmplat, era 
un copil din ăsta superdotat. A murit copilul şi mi s-a transmis de la Doti – ei erau deja la Cluj – să-i dau pelicula. 
Eu i-am dat atuncea filmul ăla. [Apoi m-a întrebat] dacă mai am ceva… Şi din cauza asta eu n-am mai avut 
curajul să… am vrut de vreo două ori s-o caut, că am fost cu mai multe filme la Cluj. […] Şi toată viaţa o să regret 
că n-am mai căutat-o, acum am aflat că ar fi murit. A avut o influenţă extraordinară asupra mea!…

Realitatea este că au rămas, din ce am văzut publicat până în prezent, doar două fotografii cu Barbu, băiatul 
soților Stanca, fotografii realizate în același moment al anului 1956. Ținuta elegantă a lor și prezența unei 
draperii de fundal ar putea să ateste faptul că pozarea s-a realizat într-un studio fotografic. Prima dintre ele îi 
reprezintă pe cei doi soți între care Barbu are privirea tristă, orientată pieziș. A doua poză, realizată evident cu 
aceeași ocazie, îl are în centru pe Barbu, căruia Dorina încerca să-i atragă atenția cu o jucărie, dar copilul 
rămâne serios, nu este suficient de vesel, cum părinții ar fi dorit, în mod firesc. Ar fi riscant să determinăm la 
distanță de aproape șapte decenii ce soartă au avut pozele făcute de Maria în familia Stanca, oferite doar 
parțial Dorinei, după tragedia pe care a suferit-o.
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Cert este că în perioada luminoasă pe care o evocă Elena Gherman, entuziasmul de părinți al Dorinei și al lui 
Radu Stanca a determinat decizia de a întrerupe activitatea profesorală, care le adusese imense satisfacții pe 
linie emoțională. „Nu mai țin minte – va concluziona pianista Elena Gherman – câți ani au activat ei ca profesori 
la Școala Populară de Artă, poate trei ani la rând, până ei s-au consacrat solicitărilor tot mai presante din viața 
de familie, unde Barbu le absorbea toate preocupările extrateatrale. Mai rar am văzut niște părinți atât de 
preocupați, dedicându-se cu tot zelul copilului lor.”

Transferat la Cluj un an înaintea soției sale, el pregătește acolo instalarea în noul apartament și își exprimă 
epistolar, scriindu-i Dorinei, dezgustul față de sibienii dușmănoși lăsați în urmă: „Fiți gata pentru mutare în orice 
clipă.- suna sfatul său către Doti în octombrie 1961- Te rog ai grijă de manuscrisele mele, când le împachetezi, 
să nu se împrăștie. Abia aștept să se termine totul, să ne adunăm la un loc. Mi-e foarte dor de voi și sunt mereu 
cu gândul la tine, la nervii pe care desigur ți-i fac ticăloșii ăia de la Sibiu. Vom trece însă cu bine peste toate. 
Sunt convins că au început ani mai buni pentru noi. Chiar și norocul ăsta cu locuința (după abia o lună de la 
transferarea mea) e un semn.”

Dacă Radu Stanca nu a lăsat bilanțul performanței lui profesorale, încercăm să ni-l imaginăm, privind în 
oglindă o perspectivare pe care a făcut-o urmașul său, actorul Paul Mocanu. Dintre elevii lui Mocanu la Școala 
Populară de Artă din Sibiu, I. Neacșu, Veronica Popescu și Ioana Blaga- Frunzescu, după studii universitare în 
domeniu, aveau să devină actori și s-au angajat la Teatrul Național „Radu Stanca” din orașul de pe malurile 
Cibinului. Alt absolvent, Radu Stăniț, va fi angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca, Alina Percea evoluează 
pe scena de teatrul din Tg. Mureș, iar Vlad Liviu joacă la Teatrul „Bulandra” din capitală.

Concluzionăm, afirmând că activitatea profesorală a Dorinei și a lui Radu Stanca s-a desfășurat la Sibiu într-
un cadru de stimă și încredere, ce lor le-a sporit puterea de muncă. În anii deceniului al VI-lea din secolul XX, 
perioadă nefastă de plin avânt al socialismului, cursurile de actorie, ca și cele muzicale, de altfel, erau la Sibiu o 
formă de instalare a normalității artistice, coborând până la talentele generațiilor cele mai tinere.

Nu ne va mira faptul că entuziasmul acestui actor, care a lucrat în câteva teatre din țară cu mari regizori, îl va 
declara pe Radu Stanca cel mai cultivat și talentat din întreg teatrul românesc. Interesant este faptul că Paul 
Mocanu l-a urmat pe maestrul său și în activitatea de profesor la Școala Populară de Artă din Sibiu, unde a 
funcționat 14 ani înainte de Revoluția din decembrie 1989 și mult timp și după aceea. În mod conștient și 
sistematic, el continuă programul maestrului său necontestat: „Multe dintre ideile lui Radu Stanca, așa cum le-
am cunoscut în timpul colaborării noastre, eu le-am aplicat la Școala Populară de Artă.” An de an se pregătesc 
cu elevii secției de actorie recitaluri poetice din literatura clasică și din cea contemporană, scenete și chiar 
piese întregi, așa cum s-a întâmplat în anul dedicat lui Cehov cu 3 piese, respectiv Cererea în căsătorie, Ursul 
și Jubileu. În acest mod, se pune o piatră de temelie pentru viitoarele creșteri artistice asigurate de studiile 
universitare.

După valul celebrilor Vasile Brezeanu, Costel Rădulescu, doi artiști emeriți, și Cezar Teodoru, toți trei venind 
la Teatrul de Stat din Sibiu de la București, un actor sosit în 1959 a fost Paul Moca nu, care se va declara cu 
aplomb că a fost „cel mai apropiat prieten și colaborator” al lui Radu Stanca. Declarația aceasta ne edifică 
asupra considerației nutrite față de regizorul sibian de actorul care venise de la București cu „școala 
Naționalului de altădată”. Justificarea apropierii actorului de prestigiosul regizor este convingătoare: „Cu 
bucurie îmi împărtășesc fericirea de a fi cunoscut și de a fi lucrat alături de omul de cultură Radu Stanca, a cărui 
concepție artistică am îmbrățișat-o, căci se plia pe trăirea mea interioară și pe modul meu de a gândi fenomenul 
teatral. Radu Stanca avea o logică extraordinară, își făcea caietul de regie acasă, concepând mișcarea 
scenică și nuanțarea spectacolului. Venind la repetiții, nu schimba nimic din ce gândise acasă. Pentru el, 
regizorul era un dirijor al orchestrei care i dădea libertate actorului să își creeze rolul.”

Este cert că exista la Radu Stanca, tot mai bolnav de plămâni în acei ani, o imensă nevoie de speranță, de 
credință în steaua sa norocoasă. Cui mai mult decât Dorinei merita să-i inoculeze de acum încrederea în viitor, 
dar mai ales curajul de a-l înfrunta?

Putem atesta în anii profesoratului soților Stanca o binevenită contracarare a atmosferei tot mai tensionate 
ce s-a instalat la Teatrul de Stat din localitate, unde disensiunile între colegi și frontul de obstrucționări politice 
de care se izbea regizorul și dramaturgul Stanca vor conduce spre decizia transferului din orașul-cetate și spre 
trista calificare pe care el le-a dat-o potrivnicilor de tot felul, de care s-a simțit umilit în mod cu totul incalificabil la 
Sibiu.
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Prof. univ. dr. Ion HAINEª

URMUZ 
(17 martie 1883, Curtea de Argeș

23 noiembrie 1923, București)

URMUZ (pe numele său adevărat DEMETRU 
DEM. DEMETRESCU-BUZĂU) (1883-1923) 
înscrie proza română interbelică într-o direcţie cu 
totul nouă, şocantă, definindu-se ca un precursor 
al literaturii absurdului, antiliteraturii, prin 
caracterul parodic, prin „bizareria” universului 
său literar, a „personajelor” şi viziunii sale 
artistice despre lume.

Paginile bizare ale lui Urmuz sunt atât prin 
viziune cât şi prin structură nişte parodii care 
şochează prin insolitul lor, prin asociaţiile 
neaşteptate, prin abaterea de la logica obişnuită, 
mizând permanent pe elementul surpriză.

În aceeaşi manieră, este realizat întreg discursul epic: naraţiunea are un cadru, personaje, o 
acţiune, un început şi un sfârşit, dar totul nu este decât o farsă, pentru că eroii (de fapt, nişte antieroi), 
întâmplările prin care trec, contextul acţiunii ţin de domeniul absurdului.

Ambiguitatea termenilor e voită, iar alăturările de noţiuni concrete şi abstracte sunt şocante: în 
mijlocul salonului familiei Stamate există o masă fără picioare, „bazată pe calcule şi probabilităţi”, iar 
pe masă se află un vas „ce conţinea esenţa eternă a «lucrului în sine» şi un căţel de usturoi, o statuetă 
ce reprezintă un popă (ardelenesc) ţinând în mână o sintaxă şi… 20 de bani bacşiş”.

Astfel, Pâlnia şi Stamate, deşi e subintitulată 
„roman în patru părţi”, nu este decât o scurtă 
compunere, un poem în proză care vizează 
parodic specia tradiţională.

Descrierea apartamentului burghez al familiei 
Stamate mimează perfect, aparent nevinovat, 
modalitatea clasică a romanului de tip „balzacian”; „Un apartament bine aerisit, compus din trei 
încăperi principale, având terasă cu geamlâc şi sonerie. În faţă, salonul somptuos, al cărui perete din 
fund este ocupat de o bibliotecă de stejar masiv…”

Există un univers urmuzian, aşa cum există 
unul kafkian, de care a fost apropiat.

Se ajunge apoi la o deviere voită, care canalizează totul într-un plan absurd, aberant prin păstrarea 
logicii formale şi gramaticale, dar prin anomalie semantică. Biblioteca despre care se vorbeşte mai 
sus aflăm că e „înfăşurată în cearşafuri ude”! şi descrierea „realistă” continuă, cu aerul cel mai grav, 
dar afirmându-se enormităţi uluitoare.

Despre Stamate ni se spune că a fost silit „să facă armata când abia era în vârstă de un an, numai să 
poată ajuta, cât de curând, pe doi frăţiori nevoiaşi ai săi”.

Compoziţional, prozele lui Urmuz sunt texte 
comprimate la dimensiunile câtorva pagini (în 
total ele sunt în număr de nouă), autorul vizând 
chiar şi prin aceasta intenţia parodică.



Universul fantastic şi grotesc al lui Urmuz, compus din elementele unei lumi foarte concrete şi 
familiare, nu conţine numai latura comică, ci şi pe aceea tragi-comică, nostalgică, melancolică, 
specifică omului modern, literaturii 
moderne, în general. Se poate 
spune, în încheiere, că Paginile 
bizare ale grefierului sinucigaş au 
introdus în literatură, în literatura 
română şi universală, un univers 
specific, urmuzian, un umor 
specific, urmuzian, care vor deveni 
punc te  de  re fe r i n ţă  pen t ru 
avangarda literară a secolului al 
XX-lea.

Parodia este perfectă. Avem de-a face cu un antiroman erotic, aşa cum în celelalte texte 
descoperim o antischiţă (Gayk), o antinuvelă (Ismail şi Turnavitu), un antipoem (Algazy & 
Grummer, Fuchsiada) etc.

Despre Turnavitu, prietenul său, aflăm că „nu a fost multă vreme decât un simplu ventilator pe la 
diferite cafenele murdare, greceşti, de pe strada Covaci şi Gabroveni. Nemaiputând suporta mirosul 
ce era silit să aspire acolo, Turnavitu făcu mai multă vreme politică şi reuşi să fie numit ventilator de 
stat, anume la bucătăria postului de pompieri „Radu-Vodă”.

În aceeaşi manieră, portretul satiric al unui personaj politic, Gayk. Din toate aceste exemple, uşor se 
poate vedea că Urmuz parodiază nu numai automatismele sentimentale, ci şi pe cele de limbaj, 
clişeele, convenţionalismele, banalizarea vorbirii de orice nivel.

Nu este uitată nici aventura erotică a eroului, care se îndrăgosteşte de o… pâlnie, care, însă, îl 
înşeală cu chiar fiul său, ceea ce îl face pe Stamate să-şi lege din nou frânghiile de ţăruşul conjugal, 
să-şi îmbrăţişeze nevasta, dându-i o vopsea nouă şi cusând-o bine într-un sac impermeabil, spre a 
păstra „intactă, tradiţiunea culturală a familiei”.

Acelaşi procedeu în Ismail şi Turnavitu. Iată un asemenea „portret”: „Ismail este compus din ochi, 
favoriţi şi rochie şi se găseşte azi cu foarte mare greutate. Înainte vreme creştea şi în Grădina 
Botanică, iar mai târziu, graţie progresului ştiinţei moderne, s-a reuşit să se fabrice unul pe cale 
chimică, prin syntheză”.
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Emoţie şi blândă risipire

Să mă aştepţi. Peste livezi voi trece

a dispărut, asfaltul creşte mult

o clipă voi pieri printre parcaje,

prietenia noastră-n interregn

Aniversarea unui crin

ieşind din ceaţa fericirii, zvelte

Meduză tu, crescând printre cargouri,
un crin subţire eu, printre maşini

Să mă aştepţi. Voi traversa compacte

asfaltul creşte lent şi nu mai este

drum pietruit ori drum cu gropi, poteca

nisipuri lângă zvelţi zgârie nori.

şiruri de case. Voi veni încet,

călătorind cu numere enorme.

voi respira apoi un vers celest.

un crin subţire ca un arlechin;

până-n copilărie drum altfel,

a pruncilor care am fost demult. Dar tu
să mă aştepţi.
Vin tainic, ca o boltă

până departe-n sfera violetă

de viţă, peste casă, ca un stins
ecou dintr-o planetă stinsă.
Aniversarea mea te va găsi
meduză tu, crescând printre cargouri,
un crin subţire eu, atât,
un crin.

Cinematograf

învăluind-o fulgerător. Cupa excavatorului
lovind frenetic în spinarea ceţii, rupând-o,

Un copil albastru purtând pe umeri
o eşarfă de celuloid. Este chiar

amestecând-o cu plantele nevinovate ale poienii.

Mâna ta întinsă în iarba magnetică

filmul care se derulează acum
povestindu-ne viaţa.

Veşmântul tău alb era însăşi

O iubire senină petrecută demult

blestemul hidrocarburilor.
printre albine purtând pe aripi

lumina primară curgând peste crânguri

acolo, în regiunea petroliferă,

Titus VÎJEU

unui zepelin

orice dorinţă. Tu vrei doar atât:

în provincia de păcură

îmbrăcându-ne în ninsoarea acoperind

coborând la Câmpina, dinspre Buştenari,

aidoma unor înalte catarge.)
Să revenim la dragostea noastră. Azi te revăd
într-o uniformă şcolară, frumoasă

de sonde. Ne întrebam:
oare vom afla vreodată cum sună

lovită de cupa acelui excavator

pe scutul de argint al iernii romantice

armura stegarului Christoph Rilke

reapărut acum ca prin minune

Auzeam paşii lui Geo Bogza

auzeam vorbele schimbate acum patru decenii
cu prietenul său Tudor Miu, rămase

ca însăşi zăpada. Tu singură

în aerul nemişcat al meleagului.

al regiunii petrolifere. Renăşteau
prin tine condamnatele râuri, supuse

petalele de păcură ale întinsei

(Acum, pe pânză ele apar

de ţiţeiul înmulţindu-se uluitor.

pe ecranul de pânză?
Albinele de atunci au murit

de la pieire peisajul lunar
în anii aceia salvai

provincii petrolifere.

Mâna ta întinsă în iarbă. Natura
care te cotropeşte. Apare
o uriaşă albină, de mărimea

(proiecţionistul rupe aici filmul involuntar) –
e însăşi regina albinelor, care îndeplineşte

să ne întoarcem victorioşi,
doi copii nenăscuţi încă, doi crini

Privighetoarea

Fără grija zilei de mâine trăieşte
privighetoarea. Salariul ei zilnic
îi ajunge o viaţă,
lovită de secera lunii, de tunetul

revolta petalelor
macilor în

abolind-o.



Fără grija zilei de mâine, netemătoare
de galerele unde

asuprite de rouă.

braţele amorţite se odihnesc

un computer se naște

așteptând desprinderea dureroasă

din Barbaria”? Poate

din aluminiu, titaniu și litiu

pe vâsla

Gândind la ziua în care

patimi îngenuncheate

doar cenușa rămasă în urmă

capetele noastre se-ndreaptă supuse,

Personal computers

ca o ghilotină spre care

Trecerea

Dimineața vedem

a scris acest vers fără moarte

cântecului ei ostenit.

serafimii, les bien-aimés de Dieu

noaptea cu cele trei perechi de aripi

un cântec de pasăre ce venea

casei noastre bătrâne

„… sintaxă a fulgerului / o, pur limbaj al exilului”
încerc să descopăr

cetățeanul francez Alexis Saint-Léger Léger

începe să crească în fața

cum un copac

străbătând

strălucitoare

cu rădăcinile înfipte departe,

planeta de pe care cândva

dacă nu văzuse cumva

La fiecare frunză căzută

în Silicon Valley…

oamenii vor pleca fără voie.

de lumea pe care-o știam.

Unde-auzise el oare „sub streașina casei

în Guadelupa natală ori mult
mai târziu în loessul chinez sau în umezeala
Japoniei…
Oriunde-ar fi fost, el știa
„că-n nisipul exilului suflă umile

sub șfichiuitul fulgerului” și poate

(din Antologia editată de Academia Română, în seria 
„O sută și una de poezii”, 2021)

va dovedi Trecerea.
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SUA
Dana OPRIÞÃ

Dacă te mai aștept ?! Sigur că te mai aștept. Doar asta fac de nici nu mai știu câtă vreme. Ba știu – de 
când te-am întâlnit prima oară: într-un început de toamnă – toamna pe care o iubesc atât de mult –, când 
încercam să dau un sens singurătății mele – pe care o iubesc la fel de mult.

Stăteam în pat, de fapt mai mult zăceam printre perne și vise răvășite. Când mi-am revenit în sfârșit 
din acel somn obositor, prin coridoarele căruia alunecau nestingherite șiruri lungi de coșmaruri, am 
zărit-o. Se așezase lângă mine și mă privea. Zâmbetul ei mă enerva și mă fascina în același timp. Mi se 
părea că încă nu m-am trezit din acea toropeală în care rătăceam nu știu de cât timp, nu știu pentru ce, 
atât de caraghios, de umilitor și de fermecător, de parcă ar fi meritat să trăiești doar pentru atât. Mă 
privea. Nemișcată. Această Alsint.

O urmăream cum se chinuia să pronunțe, se simțea eliberată când reușea să termine de rostit o 
propoziție, eram sigură că nu mai vorbise demult, iar acum ar fi vrut să se facă, totuși, înțeleasă.

Îmi amintesc – silueta ei, aproape transparentă, m-a uluit. Dar ceea ce șoca cel mai tare la ea era 
contrastul dintre ochii melancolici și zâmbetul pe care n-am reușit niciodată să-l descifrez. Poate 
tocmai aici îi era închisă frumusețea.

(Pe măsură ce rostește cele de mai sus, personajul se apropie de pat, pe care se va așeza la un moment dat):

M-am refugiat din nou într-un spațiu și-un timp care nu mă înspăimântă, care îmi îndepărtează, ca pe 
o imagine din oglindă, sentimentul inutilității și al ridicolului. Mi-am creat, din nou, o soartă pe care să o 
trăiesc așa cum vreau, de care să nu-mi fie teamă, în care să cred și să mă simt stăpână, puternică, 
frumoasă... O săptămână imaginară a unei ierni imaginare sau poate ea să fie cea adevărată, alungând 
iubirea, respingând orice gest de tandrețe, eu, mai singură și mai îngrozită de singurătate ca niciodată, 
fără Alsint, fără toamnă, doar eu și nimic altceva.

„Mă mai aștepți?” Semnează Alcinte. Sau Alsint sau cum ți-o fi fiind numele, că niciodată nu mi-ai 
spus, cum niciodată nu mi-ai spus ce înseamnă. Dacă înseamnă ceva. L-am auzit suflat de aerul care 
vibra în preajma ta și mi-am închipuit că îți aparține.

Oricum, cred că îmi place mai mult cum sună Alsint, așa că, indiferent de ce spui tu, eu așa o să te 
strig.

Atât de puțin contează unde se oprește realitatea, unde începe visul.
(După o scurtă pauza, spune încet, ca doar pentru sine):

Știam că singurătatea nu este cel mai fericit mod de a trăi, dar știam, la fel de bine, că ea este, totuși, o 
variantă, deloc de ignorat, și asta nu are cine să o conteste, oricât de împotriva tuturor legilor ar fi. N-am 
înțeles însă niciodată de ce lumea din jur mă privește cu o geană de suspiciune și vădită dorință de a 
mă îndepărta, deși eu însămi stau martor drept în fața propriei mele conștiințe (mai drept ca-n fața 
oricărui tribunal suprem), deși, spuneam, nu le-am făcut rău, n-am avut nicicând o astfel de intenție. 
Poate că e nevoie de còpii, de cuvinte reproduse, de gesturi fotocopiate și de nimic altceva. Și atunci, o 
viață întreagă trebuie să dăm socoteală pentru lucruri care nu au lovit, doar au sângerat, fără măcar să 
aibă puterea să strige, să plângă, să ceară ajutor...

Apariția Alsintei tocmai atunci, în acea toamnă, mi s-a părut firească. Atât de firească...

(Când a terminat de rostit ultimele cuvinte, constată că pe jos se află un plic ce apăruse de nicăieri. Exact 
aceasta este și expresia ei, de nedumerire, încercând să descopere cum ar fi putut ajunge acel plic acolo, 
printr-o ușă și o fereastră închise. Într-un sfârșit deschide plicul și scoate din el o coală de hârtie, de pe care 
citește cu voce tare, singura propoziție aflată acolo):

(Aruncă o privire spre fereastra spre care se îndreaptă și sub care va poposi un timp).

– Probabil că ar fi stupid să te întreb cum ai intrat în casă, m-am trezit întrebând.

„Scrisori pentru Alcinte”
(Monolog în 4 tablouri) 



– Tu ai visat vreodată ?, am întrebat, din nou, fără să îmi dau seama că vorbeam singură.

Îmi răspunse scurt, ca și cum mi-ar fi pus palma peste buze. Nici ea, oricine ar fi fost, nu era dispusă 
să-mi ofere puțin din viața ei. Pricepeam asta și regretam că nu eram lăsată în pace. Nesiguranța mă 
indispune, îmi face greață. Iar acum, când în sfârșit se întâmpla ceva ce ar fi putut să pună capăt 
singurătății, tot nu eram pregătită. Mă gândeam dacă Alsint era chiar o ființă, palpabilă și caldă, iar nu o 
minciună perfectă. Râsul ei, pestriț și inconfundabil, m-a plesnit în obraz. Mi-a întins mâna să i-o ating, 
să mă conving că e la fel de vie ca și mine.

Vorbea pe un ton ironic și înghețat. Fiecare cuvânt, fiecare literă care-l alcătuia era o oră, un veac de 
iarnă ivită pur și simplu în intimitatea celor patru pereți ai minții, ai cărnii mele.

Începeam să mă simt din nou puternică. Deși mi se părea absurd că, dintr-odată, aveam nevoie de 
sprijinul cuiva. Inconștient, cedam tentației.

Până și vorbele noastre rămăseseră o vreme suspendate în aer, apoi, când au mai prins ceva 
încredere, ni s-au așezat cuminți la picioare, așteptând. Alsint, ea, nu părea să aștepte nimic. S-a ridicat 
doar să deschidă fereastra. Transparența ei mă înduioșa: mai era cineva care avea nevoie de ajutor. 
Abia acum îmi aminteam unde o văzusem cu adevărat întâia oară: îmi apăruse în somn, de multe ori, 
până aproape de coșmar, ca și cum altceva nu mai era de visat.

O priveam cum plutea prin cameră, de la un perete la celălalt, încercând să găsească un semn, un 
cuvânt, o întrebare care să sune firesc. Apoi iarăși una din acele tăceri: lungi, încordate, aiuritoare.

(Pe măsură ce își amintește, privirea și corpul ei se îndreaptă spre diferite colțuri ale camerei, ca și cum acela 
ar fi același loc despre care povestește, menținând confuzia dintre vis/realitate)

Nu mi-a răspuns. Bineînțeles că nu mi-a răspuns.

– Când am să te mai văd ?

– Când am să te mai văd ?... Nu contează cât va dura, am să te aștept !... Când ? Spune-mi !, îmi 
amintesc că aproape strigam la ea.

Vorbea încet, abia îi deslușeam vocea, se temea să nu-i aud cuvintele, să nu le pricep. Dispăruse orice 
urmă de ironie. Am avut senzația, pentru o clipă, că regreta că m-am trezit, că am văzut-o. Și totuși era 
atât de aproape de mine, de singurătatea mea... Zâmbea. Același zâmbet indescifrabil, căruia sunt 
convinsă că îi dădeam cu totul alt sens, decât cel cu care fusese investit. Se apropiase de pat, întinzând 
degetele să-mi atingă obrajii și părul ce-mi cădea dezordonat pe față.

Nu mi-a răspuns imediat. Parcă nici nu voia s-o facă, dar eu am insistat – insistența omului care caută 
un colac de salvare, legându-se repede de ființele care li s-au oferit fără condiții.

Liniștea ajunsese până la tavan, iar acum stătea atârnată de lampă ca de un capăt de viață, în care 
totul se petrece și nimic.

Nu. Nu încă.
(Scurtă pauză, în care se aude doar liniștea).

Am închis pleoapele ca la o comandă. Eram obosită și derutată, nu mai puteam conta pe gesturile 
mele. Întâlnisem un Înger al Luminii venit să mă ocrotească ? O plăsmuire a viselor mele dragi, 
devenită realitate ? Sau, poate, un înger al morții ?... Nu eram, însă, pregătită să plec. Mi se părea că 
viața abia căpăta sens și voiam să-l descopăr...

De-abia se crăpa de ziuă când m-am trezit. O lumină moale căuta să pătrundă în cameră.

– Ai să mă aștepți..., am auzit-o de data asta pe ea rostind.

Nu-i distingeam decât conturul feței, întoarsă din lumină cum stătea, dar simțeam că se uită la mine 
fix, fără să-i pot înțelege gesturile, fără să mă pot împotrivi, apăra...

Fereastra era închisă și aveam senzația că, dacă nu am s-o deschid repede, mă voi sufoca. Era cert că 
mă simțeam mult mai bine. Nu fără greutate am reușit să împing geamurile, la perete. Sprijinită de 
pervaz, respiram cu poftă aerul dulceag și galben al toamnei.

(O altă scurtă pauză, în care se aude aceeași liniște deplină).
De atunci a trecut o vreme suficientă pentru a uita sau a-ți da silința să o faci. Nu vorbisem cu nimeni 

despre acea întâmplare, nu spusesem nimănui prin ce trecusem. De altfel, nimeni nu se dovedise 
pregătit să accepte mărturisirea, să și-o însușească și asume, fapt pentru care mi-am continuat drumul 
prin viață, eu cu mine, ca întotdeauna. Tocmai când începeam să cred că întâlnirea noastră a fost doar 
un alt vis, poate chiar unul urât, aveam iar senzația că o zăresc. Fie printre oamenii de pe stradă, fie îmi 
aminteam de zâmbetul ei enigmatic, ce ascundea o taină pe care nu ar ar fi spus-o nimănui, cu atât mai 
puțin mie, fie auzeam clar râsul ei pestriț, inconfundabil.

(Privește complice spre fereastră)



De fapt, nici nu știu dacă am încercat s-o uit. Nu știu dacă am vrut vreodată asta. Avertizările ? Au fost 
azvârlite la colț, pe coji de nucă. Nu-i promisesem ceva extraordinar. Un biet capriciu de om singuratic. 
Iar dacă îmi era într-adevăr numai în imaginație, era chiar perfect. Nu riscam nimic.

PENTRU TINE

au încercat să mă păzească, punându-mi câini la ușa gândului,

Cu amintirile atârnate de umeraș

o mică amânare, umilă, ca orice amânare,

au plecat cu toții,

Să nu credeți nimic,

e reconfortant să exiști. E

iubitul meu

îngrămădite pe rafturile unui mâine mereu amânat;

așa de bine, încât această continuă amnezie

fiindcă nimic nu există.

au fiert-o la peste 100ºC sau urmând cele mai moderne metode de sterilizare

Cu halatele lor albe, imaculate,
o soartă mai... cum se spune ? – mai bună ?!

Atât de puțin contează unde se sfârșește visul, unde începe realitatea...

și au apretat-o apoi atât de frumos, atât de frumos...

m-a transformat într-o pisică enormă, miorlăind ceva despre
o viață anterioară și vise, rochii de bal, regrete

ca să zgomotească dacă voi încerca să-i înșel cumva;

de fără întoarcere exact, de fără cea mai mică greșeală

Apariția Alsintei tocmai atunci, în acea toamnă era pur și simplu firească. Atât de firească...

Lumina scade, devine difuză, cât să nu se știe de unde vine glasul. Poate doar iluminarea specială a ferestrei 
să fie prezentă)

au vrut să mă apere de insomnia visului tău, să-mi spele creierul,

(de asta îmi dau seama în clipele de răgaz, când ei uită
să folosească radiera, și atunci

laboratoarele, laboranții, cobaii, eu

(Se îndreaptă spre un anume raft din bibliotecă, un altul însă decât cel de unde a luat dosarul albastru. 
Deschide o carte, se aude în difuzoare poemul PENTRU TINE. Eventual citește primele cuvinte (titlul sau 
primul vers), în același timp cu acea voiceover, apoi se aude doar cealaltă voce (orice mic amănunt de acest 
fel, are menirea de a crea/consolida confuzia, incertitudinea legată de cele două personaje),în timp ce, pe 
ecranul căzut între timp în fața ferestrei, se derulează imagini de natură, de preferat toamna, urme de pași, 
străzi..., orice poate ilustra – nu neapărat pleonastic – atmosfera descrisă de personaj.

totul se derulează atât de exact, atât

Aceste poeme nu sunt nici despre iubire,

(Scurtă pauză de liniște)

atârnându-le de cozi tabla unor foste conserve,

mi-au șters lacrimile, memoria, au spălat-o

nici despre venirea marilor ploi interstelare;

cu hohotele lor albe, neîntinate, m-au vindecat de uitare,

torcând printre degetele moi ale destinului

doar o mică indulgență,

îmi aduc aminte de tine, de viața mea).
E-atât de caraghios – de fapt nu sunt în niciun spital,
de fapt nu există niciun medic în preajma mea –

au dispărut în laboratorul unde se pune la cale o nouă invenție.

Sunt doar eu: halatele albe, hohotele albe, invențiile,

doar eu, nimeni altcineva

Acest poem nici nu va fi fost scris vreodată
Oricum pe acest poem nu l-ai citit niciodată.

(fragment din „SCRISORI PENTRU ALCINTE”, Monolog în 4 tablouri, Tabloul I)
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* * *

De nouveau, je me suis réfugiée dans un temps et un espace qui ne m'effraient plus, qui éloignent de 
moi, pareil à une image qui s'efface dans un miroir, le sentiment de l'inutilité et de ridicule. De nouveau, 
je me suis créé un destin que je voudrais vivre comme je veux et dont je n'aurai plus peur, un destin 
dans lequel je voudrais croire et me sentir une maitresse puissante et belle. Une semaine imaginaire 
dans un hiver imaginaire ou, peut-être, une semaine réelle qui éloigne de moi l'amour, tout geste de 
tendresse, moi plus seule et plus effrayée par la solitude, loin d'Alcint, sans l'automne, moi seule et 
personne de plus.

(Après les derniers mots, elle trouve une lettre par terre, une enveloppe venue de nulle part. Son visage 
exprime nettement la surprise devant cette enveloppe qui ne devait pas y être, dans cette chambre avec la 
porte et la fenêtre fermées. A la fin, elle se décide et elle l'ouvre. Elle y trouve une feuille avec un court 
message)

Tu m'attends toujours ? signé Alcinte ou Alsint.
Tu ne m'as jamais dit ton vrai nom, ni sa signification, s'il y en a une. Je l'ai entendu pour la première 

fois chuchoter par l'air qui vibrait autour de toi et j'ai cru que c'était le tien.
Moi, j'aime mieux t'appeler Alsint, quoi que tu en dises. Je te nommerai ainsi.
Si je t'attends ? Bien sûr que je t'attends. Je le fais depuis si longtemps que j'ai oublié le fil des 

années. Non, la vérité est que je t'attends depuis que je t'ai vue pour la première fois, au début d'un 
automne que, d'ailleurs, j'adore et j'essayais de donner un sens à ma solitude bien aimée.

(Elle regarde vers la fenêtre et s'y approche lentement.)
Je savais que la solitude n'était pas une modalité de vivre et d'être heureuse, mais je savais aussi 

qu'elle est, pourtant, une réalité que l'on peut pas ignorer et cela personne ne pourrait la contester 
même si elle contredisait toutes les lois.

Je n'ai jamais compris pourquoi je voyais chez les autres un air de soupçon et un désir, non caché, de 
s'éloigner de moi. Ma conscience est tranquille et je demeure droit devant n'importe quel tribunal. 
Comme je le disais, je n'ai jamais fait du mal à personne, n'ayant jamais eu une pareille intention. 
J'avais, peut-être, besoin des mots, des gestes qui se répètent et rien de plus. Le long de notre vie, 
nous devons répondre pour des choses qui ne nous ont pas tuées, mais seulement blessées et nous 
avons saigné sans avoir le pouvoir d'hurler, de pleurer ou demander pardon.

La frontière entre la réalité et le rêve parait si insignifiant.
(Elle fait une pause et, après, elle murmure)
L'apparition d'Alsint cet automne-là m'a paru naturelle, si naturelle.

Je me rappelle la transparence de sa silhouette qui m'a ébloui. Le contraste entre ses yeux 
mélancoliques et son sourire, que je n'ai jamais pu le comprendre, était un véritable choc. Et cela est, 
peut-être, la source de sa beauté.

Ce serait une stupidité si je te demandais comment tu étais entrée dans la maison.

Je restais étendue sur le lit, parmi des oreillers et des rêves farfelus. Quand, je sortis de ce sommeil 
fatiguant qui charriaient de longs défilés de cauchemars, je l'ai aperçue. Elle était assise à côté de moi 
et me regardait. Son sourire m'énervait et me fascinait en même temps. J'avais l'impression de ne pas 
être encore réveillée, captive dans l'errance parmi mes rêves comme si c'étaient des moments qui 
méritaient d'être vécus. Immobile, elle me regardait. Celle que je nommais Alsint.

Je la regardais s'efforcer de parler, de dire quelques mots. J'étais sure qu'elle avait oublié de parler 
et, à cet instant, elle aurait voulu se faire comprendre.

Au lieu de répondre, elle mit la main sur ma bouche comme si elle m'interdisait de parler.

(Au fur et à mesure que le personnage dit ces mots, il s'approche du lit sur lequel, à la fin, il va 
s'asseoir)

Elle parlait d'un ton ironique presque glacé, chaque mot, chaque lettre était une heure, un siècle 
d'hiver jailli dans ma tête ou dans ma chair.

Elle aussi, elle ne voulait me dire rien de sa vie. Je la comprenais et je regrettais que l'on ne me laissât 
pas en paix. Cette situation incertaine m'indispose, me fait mal au cœur. Maintenant, lorsque, enfin, 
quelque chose aurait pu chasser ma solitude, je n'y étais pas préparée. Je me demandais si Alsint était 
un être en chair et en os et non pas un mensonge parfait. Son rire un peu sinistre et inoubliable 
m'explosa en plein visage.

De nouveau, je commençais à devenir forte. Bien que cela parut absurde, soudain, j'avais besoin de 
l'aide de quelqu'un. D'une manière inconsciente je cédai à la tentation.



Je ne lui distinguais que le contour du visage éclairé par une faible lumière. Elle avait les yeux rivés 
sur moi sans, cependant, pouvoir comprendre ses gestes ou m'y opposer.

Elle ne me répondit pas. Peut-être, ne voulait-elle pas le faire, mais j'insistai pareil à un naufragé qui 
s'accroche à sa bouée, à tous ceux qui voulaient lui venir en aide.

(En parlant, son regard et son corps se dirigent lentement vers le coin de la chambre, comme si c'était 
là les lieux dont elle parle. Tout ce mouvement doit accentuer la confusion entre le rêve et la réalité.)

Elle parlait lentement et moi, j'avais de la peine à l'entendre, car elle avait peur de ne pas se faire 
comprendre. Toute ironie s'était évanouie. Pour quelques instants, j'eus la sensation qu'elle regrettait 
de m'avoir réveillé, de se laisser voir et découvrir. Et pourtant, elle était si près de moi, de ma solitude. 
Elle souriait. Le même sourire mystérieux auquel je trouvais un autre sens diffèrent du sens originaire. 
Elle s'approcha du lit et toucha mes joues et mes cheveux qui cascadaient sur mon visage.

– Quand est-ce que je te reverrai ?

Comme un automate, je fermai les yeux. J'étais fatiguée, dégoutée, incapable de maitriser mes 
gestes. Avais-je rencontré l'Ange de la Lumière venu me protéger ? Une création de mes rêves 
devenue réalité ? Ou, peut-être, ce fut l'Ange de la Mort ?

– Tu as fait des rêves, toi ? Je lui posai la question, sans me rendre compte que je parlais seule.

Je n'étais pas encore prête à partir. Ma vie venait d'avoir un sens que je voudrais découvrir.

Mes paroles restaient suspendues et, après, quand elles devinrent plus confiantes, elles 
descendirent à nos pieds et attendaient. Alsint, elle, elle n'attendait rien. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. 
Sa silhouette transparente m'émut. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est n'est que 
maintenant que je me rappelais où je l'avais vue pour la première fois. Elle m'apparut dans mes rêves, 
même dans mes cauchemars, comme si elle avait envahi tous mes songes.

Lorsque je me réveillai, l'aube pointait à peine. Une lumière douce essayait de pénétrer dans la 
chambre.

(Une pause dans le silence absolu)

(De nouveau, le silence)
La frontière entre l'imaginaire et la réalité, elle ne comptait pas.

– Tu vas m'attendre, me dit-elle.

Non. Pas encore.

Lorsque je commençai à croire que notre rencontre avait été un rêve, peut-être un mauvais rêve, je la 
revoyais. Elle était soit parmi les gens des rues, soit dans mes souvenirs pleins de son sourire 
énigmatique, celui qui cachait un mystère qu'elle n'aurait dévoilé ni à moi, ni à personne. Et, même si 
elle était présente dans mon imagination, c'était merveilleux. Je ne risquais rien.

Le silence remplit toute la chambre et j'avais l'impression qu'il pendait accroché au plafond pareil à 
un fragment de vie oubliée, une vie où rien ne se passe.

Quand est-ce que je te reverrai ? Je t'attendrai, même si ça pouvait durer à l'infini. Quand ? Je criai. 
Dis-le-moi !

La fenêtre était fermée et j'étais en train de suffoquer si je ne me hâtais pas de l'ouvrir. J'eus de la 
peine à ouvrir les vitres, mais après, je me sentis mieux. Accoudée au chambranle, je respirais l'air 
doux et jaune de l'automne.

Elle ne dit rien. J'en étais sure.

L'apparition d'Alsint dans cet automne était presque normale.
(Elle se dirige vers un rayon de la bibliothèque. Elle y prend un livre qu'elle ouvre ensuite. On entend une voix 

réciter le poème POUR TOI. Elle commence elle-aussi à réciter, puis on entend de nouveau l'autre voix. Cette 
alternance des voix veut créer la confusion en ce qui concerne l'existence de ces deux personnages. Entre 
temps, sur l'écran, devant la fenêtre, roulent des images de la nature en automne, des traces de pas, des rues 
désertes, en un mot des images qui accentuent l'atmosphère qui entoure le personnage. La lumière baisse, 
elle devient diffuse et cela pour cacher la source de la voix. Une faible lumière pourrait rester derrière la 
fenêtre.)

(Encore une pause dans le silence de la chambre.)
Il y a belle lurette depuis notre première rencontre et j'eus tout le temps de l'oublier. Je n'avais parlé à 

personne de ces moments-là. D'ailleurs, personne n'était prêt à accepter mes aveux ou de les assumer. 
Ainsi, je continuai de mener ma vie, moi et ma solitude.
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pour faire du bruit lorsque je voulais les tromper

dans leurs blouses blanches et pures, ils m'ont guéri d'oubli

ils l'ont fait bouillir à 100° ou selon les meilleures méthode de stérilisation

ni sur l'arrivée des pluies d'étoiles.

Habillés de blanc

Ces vers ne sont pas de vers d'amour
POUR TOI

ils sont une petite indulgence
un humble sursis

un destin- comment dire- un destin meilleur

ils ont voulu me protéger contre l'insomnie, contre l'orage qui hurle dans mon cerveau
en mettant des chiens à l'entrée de mes pensées
en leur attachant des boites de conserves à leur queue

tissé par les doigts fragiles du destin

ils ont essayé.

ont effacé mes larmes, lavé ma mémoire

et ils l'ont apprêtée pour qu'elle soit belle, très belle.
Avec les souvenirs rangés sur un cintre
c'est très agréable d'exister
c'est si bien que cette amnésie continue
m'a transformé dans un chat énorme
qui ronronne quelque chose sur les rêves, les regrets
qui encombrent un demain toujours ajourné.
tout se déroule sans
aucune possibilité de retour, sans la moindre faute.
(Et je m'en rends compte dans les instants de repos

seulement moi, personne d'autre

quand ils oublient de gommer mes souvenirs

ils se sont réfugiés dans les laboratoires où

Ne croyez rien

mon amour.

il n'y a pas de médecins autour

les laboratoires avec leurs assistants, les cobayes, moi
Il n'y a que des blouses blanches, des rires blancs, des inventions

Ce poème n'a jamais été écrit.

Traduit du roumain en français par Marius Simon

ils sont tous partis

De toute façon, ce poème tu ne l'as jamais lu.

Parce que rien n'existe

C'est si drôle !- au fond, je ne suis pas à l'hôpital
et je me souviens de toi, de ma vie.)

ils préparent une nouvelle invention.

(fragment du "LETTRES À ALCINTE" –
 Monologue en 4 Tableaux, Premier tableau) 
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A.S. [Anca Sîrghie]: Pe (Vă rog să-mi înțelegeți 
majuscularea, cu semnificația ei implicită) Domnul 
Constantin Noica l-am întâlnit direct prima dată la 
Biblioteca Astra din Sibiu în 15 ianuarie 1980, 
sărbătorind pe Mihai Eminescu. De ce socotesc că 
atunci și acolo am participat la un eveniment cu 
totul memorabil? Ascultându-l vorbind pe Domnul 
Noica, am simţit cum în mintea mea se năruiau 
pilonii atâtor discursuri cu care ne obişnuiserăm să-
l evocăm pe poetul „nepereche”. Așadar, despre 
poetul nostru național se poate vorbi și altfel decât 
știam noi prin tradiție. În esență, Domnul Noica 
oferea sibienilor copiate prin xeroxare primele 16 
din totalul de 44 Caiete Eminescu, manuscrise 
interesante pentru toți cei pasionați să cunoască 
șantierul creației poetului și publicistului. Din capul 
locului, țin să mărturisesc că în anii care au urmat, 
am profitat din plin de acest „tezaur” oferit de el 
Bibliotecii județene „Astra”, unde am dus pe toți 
elevii care studiau cu mine capitolul Eminescu, pe 
atunci un capitol bogat și temeinic. Mărturisesc că 
în cei 51 ani de activitate didactică rar am văzut o 
emoție mai specială decât cea a liceenilor care se 
întâlneau cu slova eminesciană autentică.

Red. [V. Neghină]: În debutul interviului, vă rog să 
precizați: În ce împrejurări l-ați cunoscut pe 
Constantin Noica, acest mare om de cultură?

La finele acelei conferințe din 15 ianuarie 1980 (Cu 
stupoare am constatat într-un articol din revista 
„Rapsodia”, că un ziarist cu renume profesional, din 
neatenție sau ignoranță, muta evenimentul cinci 
ani mai târziu…), m-am prezentat, solicitându-i 
Domnului Noica o dedicație pentru fetele de la 
Liceul Economic din orașul nostru cu care scoteam 

IN MEMORIAM

Constantin Noica – mândria Sibiului

– interviu cu scriitoarea Anca Sîrghie –

Col r. Victor NEGHINÃ

Am gândit acest interviu ca pe un omagiu adus lui Constantin Noica, dvs., stimată doamnă Anca 
Sîrghie, aflându-vă printre puținele persoane care l-au cunoscut foarte bine la Sibiu. În același timp, nu 
putem uita că ne-ați încântat sufletele cu amintiri despre Constantin Noica la Cenaclul Literar „Radu 
Theodoru” din Sibiu

Au trecut deja 34 de ani de la plecarea la Domnul a marelui scriitor, filozof și patriot român Constantin 
Noica. Pornind de la acest fapt, am considerat că a-l readuce în actualitate este o datorie de onoare și 
patriotică, ceea ce va răscoli amintirile sibienilor despre acest om de elită al filosofiei și literaturii române.

un al doilea număr al revistei „Hermes”, unul care 
nu a mai apărut din cauza interdicției formulate de 
Elena Ceaușescu, hotărâtă să facă economie prin 
suspendarea tuturor revistelor școlare din țară. 
Eram și eu cuprinsă de entuziasmul tuturor 
participanților la acel eveniment literar unic în felul 
său, așa că nici nu m-am gândit cum urma să 
ajungă acel text la mine. La câtă lume se apropia de 
conferențiar dorind să vorbească cu el, nici nu 
puteam fi sigură că Noica va da curs solicitării mele.

Rep. Acela a fost doar primul moment de comunicare 
directă. Ce a urmat acelui eveniment providențial?

A.S. Surpriză! Peste câteva zile, abia întoarsă de la 
Liceu, m-am pomenit cu vizita neanunțată a 
Domnului Noica. Era însoțit de poetul Ion Mircea și 
Vas i le  Barbu,  co leg i i  mei  de la  rev is ta 
„Transilvania”, unde publicam în răstimpuri câte un 
articol. Filosoful a coborât din Păltiniș, cerându-le 
redactorilor să-l însoțească spre adresa mea, 
necunoscută lui. Surpriza mea a fost dublată de 
cea a însuși filosofului, care a văzut pe biroul meu 
de lucru „Lysis” de Platon în traducerea sa, cu 
sublinieri și adnotări. Când am scos din bibliotecă 
cartea sa din începuturi „Vieața și Filosofia lui René 
Descartes”, apărută în colecția Biblioteca pentru 
toți, în format mic și cu coperta portocalie, l-am 
auzit cu toții exclamând: „Cum, și pe aceasta o 
aveți?” Da, era chiar un exemplar din prima ediție a 
cărții sale, apărute în 1936, a doua după „Mathesis” 
din 1934. Discuția curgea plăcut, dar avea o 
înălțime considerabilă, ușor de sesizat. Noica 
vorbea eseistic despre mitul androginului și câte 
altele, dându-ți impresia că ești în fața unei pagini 
scrise, minuțios elaborate, deși frazele erau simple 



A.S.: O primă etapă semnificativă în devenirea sa au 
fost anii de liceu. El a urmat între 1924 și 1928 
prestigiosul Liceu „Spiru Haret” din capitală, unde a 
debutat în revista „Vlăstarul” cu eseul „Mathesis 
sau bucuriile simple”, ce anunța orientarea sa spre 
filosofie. Tânărul Noica era foarte atent și la viața 
literară a momentului. Intuindu-i lui Lucian Blaga 
valoarea între personalitățile vremii, i-a dedicat una 
dintre poeziile scrise atunci și a publicat o cronică 
de spectacol cu „Meșterul Manole”, drama 
expresionistă ce avusese premiera în 1929 la 
Teatrul Național din București, unde fusese primit 
cu destulă suspiciune. Constantin Noica a absolvit 
Facultatea de Filosofie și Litere din București în 
1931cu teza „Problema lucrului în sine la Kant”. El 
s-a afirmat într-o pleiadă de aur alături de Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Petre Țuțea, Mircea 
Vulcănescu, ei fiind discipolii unui mare profesor, 
Nae Ionescu, care în esență îi fascinase cu sfatul 
ca fiecare să se dezvolte pe baza propriilor 
capacități și nu mulțumindu-se să repete învățătura 
dată de alții, oricât de mari filosofi ai lumii ar fi aceia. 
Am citit recent cartea „Magistrul și discipolii” 
(Editura Hoffman, 2020) de Aurel Goci, care 

Rep.:Pentru că i-ați cunoscut biografia, care apreciați 
că sunt primele momente decisive pentru formația 
viitoare a lui Constantin Noica?

și stilul clar. A venit vorba de maladiile spiritului 
contemporan. Pentru că le studiasem recent, i-am 
putut răspunde care sunt acelea, unele pe care 
acum, sincer vorbind, le-am uitat, dar le păstrez 
undeva scrise și comentate. Cert este că am trecut 
un fel de examinare ad-hoc, fără să realizez pe 
moment ce scop avea ea. Dar asemenea întrebări 
apoi le-am auzit puse fiecărui intelectual pe care îl 
întâlnea Domnul Noica prima dată. De ce? El ținea 
să constate ce orizont de cunoaștere are 
interlocutorul său și, în funcție de acela, purta în 
continuare discuția cu el. Am constatat acest lucru 
când a revenit în familia noastră, și o făcea destul 
de des din 1980 până în 1987. În cei șapte ani de 
prietenie, cu soțul meu, care era specialist în două 
ramuri de inginerie, discuta teme anume, chiar îi 
oferea reviste de acel profil. Cu mama mea, mare 
melomană, comenta noutăți în domeniul muzicii, 
iar vorbind cu mine se referea la literatură, 
bineînțeles. Nu o dată l-am auzit punând întrebarea 
directă pe care am primit-o, de altfel, şi eu: „Cu ce 
credeţi că veţi putea intra în marea cultură?” Iar 
atunci când era vorba de o persoană cu preocupări 
filozofice, ea se vedea cu obligativitate întrebată 
dacă stăpâneşte greaca veche şi limba germană, 
din moment ce fără ele un cugetător nu are 
instrumentele esenţiale de cercetare în domeniu.

A.S.: Nu am cercetat acest subiect în profunzime, 
pentru că nu este domeniul meu de interes științific. 
Dar într-un târziu, uluită în fața afirmației făcute de 
directorul de atunci al Bibliotecii Astra, anume că 
„Noica este un legionar”, l-am întrebat fără vreo 
reținere. Ce credeți că a răspuns? „Nu, domniță 
Anca, eu nu am fost legionar. Atunci a fost un mare 
val, dar eu am rămas la marginea valului.” Am citit 
undeva că Noica nu a purtat vreodată uniforma 
verde, nu a participat la manifestații legionare, dar 
ar fi scris niște articole cu tentă legionară, în anii 
aceia de mare entuziasm național, când el se afla 

clarifică niște puncte nevralgice, unele ce riscau să 
umbrească acele destine excepționale. Am făcut o 
recenzie a acestei cărți, pe care v-o recomand, 
domnule colonel Neghină.

A.S.: Întors în România, care a devenit o țară 
socialistă, Noica era conștient de primejdia în care 
se afla. Deciziile lui au fost cele ale unui om 
puternic, având principii clare, ireductibile. A 
divorțat de soția sa Wendy, englezoaică, pe care a 
mutat-o în Anglia cu copiii lor, Răzvan și Alexandra. 
Nimic nu l-a putut convinge să plece din România. 
Ca atare, deposedat în 1948 de proprietățile 
moștenite de la familie, el a îndurat cu mult curaj 
domiciliul forțat la Câmpulung Muscel din 1949 
până în 1958 și procesul politic care i s-a înscenat 
sub titlul „Grupul Noica”, urmat de ani grei de 
detenție. A ieșit din închisoare în 1964.

A.S.: Iată că întrebarea dumneavoastră mă 
determină să realizez adevărul că Domnul Noica 
nu se referea în discuțiile noastre niciodată la anul 
petrecut ca bursier al statului francez la Paris, unde 
a studiat între aprilie 1938 și aprilie 1939. Cert este 
că el avea o inteligență sclipitoare și o cultură pe 
măsură, iar averea tatălui său îi asigura condițiile 
materiale spre a-și împlini un asemenea vis. Eu nu 
am cercetat ce va fi făcut el în inima Franței, mai 
ales că imediat apoi, după susținerea la București a 
doctoratului cu tema Schiță pentru istoria lui „Cum e 
cu putință ceva nou?”, va pleca în 1940 la Berlin ca 
referent de filosofie la Institutul Româno-German. 
Am înțeles că în perioada celor 4 ani el a asistat la 
seminariile filosofului Martin Heiddeger. Cert este 
că nimic nu l-a putut ține departe de țară, astfel că el 
s-a întors în România, spre deosebire de prietenul 
său Emil Cioran, care plecând cu bursă în 1937 nu 
s-a mai întors în România niciodată.

Rep: În ce împrejurări a ajuns Constantin Noica să 
facă studii în mari capitate ale Europei?

Rep.: Când a revenit în țară și care a fost atitudinea 
organelor comuniste față de Constantin Noica?

 Rep.: Privind din punct de vedere politic, ce orientări 
a avut Constantin Noica?



sub influența magistului său Nae Ionescu. Cert este 
că Noica nu a fost omul atras de jocurile politice nici 
verzi, nici roșii, ci era preocupat de planuri culturale 
la vârf. Așa l-am perceput eu, ca om al unor acțiuni 
culturale de anvergură națională.

Rep.: Despre relația lui Constantin Noica cu orașul 
de pe malurile Cibinului ce ne puteți spune? Cum a 
evoluat aceasta în decursul timpului?Ce activități a 
desfășurat Constantin Noica în Sibiu?

Rep: Atunci de ce a fost condamnat Noica la 25 ani 
de temniță?

A.S. Nu-mi amintesc să fi deschis vreodată în 
poveștile noastre prietenești un asemenea subiect. 
Discreția sa era recunoscută. Dar din cele citite de 
mine mai târziu am înțeles că la procesul din 1 
martie 1960, un eveniment justițiar de mare răsunet 
în epocă, socotit a fi cel mai important proces politic 
la Tribunalul militar din București. Acolo s-au 
invocat culpe imaginare. Noica a fost acuzat, spre 
exemplu, pentru că a corespondat cu Cioran, căci 
s-au găsit dovezi că el ar fi răspuns unei scrisori a 
prietenului său parizian. Altă culpă era faptul că 
avea intenția să traducă un eseu al lui Hegel, care 
urma să fie publicat la Paris cu ajutorul lui Cioran. 
Aducerea în țară de către regizoarea Marieta 
Sadova a cărții „Tentation d'exister” a lui Cioran, 
apărută la editura Gallimard în 1956, una dintre 
cele două volume răspândit între cunoscuți, a fost 
considerată ca „propagandă anticomunistă”. 
Trebuie să aflați că despre aceste aspecte ale 
biografiei nicasiene se vorbește anual la 
Simpozionul organizat din generozitatea dlui Emil 
Hagi la Câmpulung Muscel, ultima ediție fiind 
tocmai în iunie 2021, unde am ținut o conferință 
despre „Noica la Sibiu”, discursul fiind însoțit de 58 
de imagini fotografice. A fost un succes. Am lansat 
acolo și „Caietele Constantin Noica”, vol. 1, 2021, o 
ediție datorată profesorului Marin Diaconu, căruia i-
am dat și eu ajutorul necesar.

A.S.: În ciuda aberației că Domnul Noica ar fi avut 
domiciliu forțat la Păltiniș, (confuzia făcându-se cu 
anii 1949-1958, când el a fost obligat să locuiască 
la Câmpulung-Muscel), adevărul este că filosoful 
și-a ales Sibiul din proprie convingere. Pentru el 
Păltinișul cu aerul său ozonat și cu liniștea propice 
scrisului, a fost o oază de creație. El și-a constituit 
un ritual al plimbării matinale, după care scria cu 
spor, iar seara, atunci când avea persoane 
interesate, preda limba germană sau discuta 
temele zilei cu „mușchetarii” sosiți de la București. 
Și nu doar cu ei. Când se anunțau autorii unor 
creații de factură dramaturgică, care țineau să 
primească un atestat de valoare, Domnul Noica mă 
ruga să urc în Păltiniș, ca să-i dau o mână de ajutor, 

Rep.:Cum vă privea filosoful pe dumneavoastră?
A.S.: În generozitatea sa funciară, Domnul Noica se 

bucura de fiecare succes şcolar al meu. Mă 
încuraja în ceea ce scriam. În chiar primul an din cei 
şapte în care ne-a fost dat să comunicăm, mă 
aprecia epistolar într-o formă de-a dreptul 
memorabilă. Prima lui epistolă trimisă mie se 

Rep.: Ce a reprezentat pentru dumneavoastră, 
personal, Constantin Noica?

pentru că el nu se considera autorizat să rostească 
opinii critice în domeniul teatrului. În orașul Sibiu el 
era invitat să țină conferințe, cum a fost cea despre 
bătrânețe de la Societatea medicilor, cu sediul în 
Piața Mare a orașului, sau cea de la Congresul 
național al fizicienilor de la Sala Sindicatelor. Am 
participat la aproape toate prezențele sale publice, 
cu încântarea de a-i asculta discursurile, greu de 
egalat ca densitate a ideilor. În iunie 1984 l-am 
condus cu mașina mea la Festivalul Lucian Blaga 
de la Sebeș. Succesele lui de public erau 
excepționale, ca dovadă că intelectualitatea 
transilvăneană i-a intuit valoarea, indiferent de 
rezervele pe care le aveau oficialii partidului unic ori 
Securitatea care îl urmărea pas cu pas; era o 
inițiativă fără noimă și fără vreun rezultat dintre cele 
așteptate, așa cum se demonstrează și în cartea cu 
două volume a Dorei Mezdrea Noica și Securitatea.

A.S.: Cu timpul, Noica s-a impus în conştiinţa mea 
drept omul care întruchipa generozitatea 
intelectualităţii ajunse la valori absolute. Totul 
izvora la el din firesc, dintr-un firesc al atingerii 
esenţelor, pe care le ştia preţui şi valorifica. El 
cugeta, spre exemplu, afirmând că există „trei tipuri 
de adversitate: război-sport-dialog. În război 
trebuie să învingă unul. La sport, idealul e să nu fie 
învingători şi învinşi. Într-un dialog, se cuvine „să fie 
învinşi amândoi.” Îi sunt recunoscătoare pentru că 
m-a ajutat să înţeleg de ce „un cuvânt este ca un 
arbore” sau că verbul ESTE nu a putut fi definit cu 
adevărat vreodată. Îmi explica rostul tăcerii în 
filozofie şi în creaţie, în general. Mai târziu am 
realizat şi faptul că prepoziţia ÎNTRU, spre 
deosebire de ÎNTRE sau PRINTRE, în vecinătatea 
semantică a cărora se află, are valoarea unui 
operator. Aceasta este una dintre descoperirile lui 
Noica, folosită la fiinţa care devine întru, ca acţiune 
venită din interior. Discutam de ce SINELE este o 
lume mai vastă decât EUL INTERIOR. Chiar 
acţiunea lui asupra celorlalţi era menită să 
reinstaleze firescul, acel firesc deranjat de o forţă 
malefică, pe care el o intuia şi încerca să o 
contracareze. De altfel, cugetătorul Noica îndemna 
pe fiecare la meditaţie întoarsă spre sine, „spre acel 
sine mai profund decât eul.”
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A.S.: Ceea ce mi-a povestit el însuși este că pe când 
împlinea 60 de ani, a constatat că „mulți colegi de 

încheia astfel: „:Ştiţi versul: Semăna-ţi-aş numele / 
în toate grădinile…..” V-aş semăna râvna în toate 
şcolile.” Erau cuvinte încurajatoare scrise de el în 5 
martie 1980, iar azi recitindu-le înţeleg că ele m-au 
marcat. Este sigur lucrul acesta. El a citit atent două 
capitole din teza mea de doctorat, răsfoindu-le pe 
celelalte. Apoi mi-a făcut surpriza de a scrie un 
Scurt referat, care a fost citit la susținerea de la Cluj 
a tezei la 9 mai 1981. A încercat să mă ajute să plec 
cu o bursă ADDA în Germania, ca să-mi 
desăvârșesc studiile, el oferindu-mi formularele de 
înscriere, la care pe atunci se ajungea foarte greu. 
Dar eu depășisem vârsta de 40 de ani, care era o 
condiție prevăzută în documente. Aprecierile lui 
Constantin Noica au fost pentru mine mai mult 
decât o medaliere sau o premiere naţională, căci 
ele au funcţionat ca un atestat, cu rol propulsor în 
plan intelectual. În edificarea mea intelectuală am 
avut câteva personalități care au jucat rol 
modelator, mai ales în anii de studenție. Dar după 
Domnul Noica, socotesc că nimeni nu s-a mai 
ridicat la nivelul său de intelectualitate rafinată. Vă 
dau numai un singur exemplu. Parcă neîncrezător 
în cuvintele spuse prin viu grai când i-am oferit la 
Păltiniș un cadou, filozoful mi-a mulţumit în mod 
neaşteptat printr-o scrisoare datată 19 martie 1986. 
Am rămas uimită să constat că o epistolă avea 
pentru el importanţa clasică de dar şi de necesară 
confesiune. Iată textul: „Stimată şi iubită Coniţă 
Anca, După câteva încercări nereuşite de a vă găsi 
la telefon, îmi dau seama că este cu mult mai 
potrivit să vă scriu. Mi-aţi făcut o atât de mare 
plăcere cu darul D-voastră, Septuaginta, încât 
trebuie să vă exprim într-alt fel decât telefonic 
recunoştinţa mea. În fiecare seară – când ziua mi-a 
fost normală – citesc câte două pagini din Noul 
Testament, text grec şi latin. Septuaginta îmi 
lipsea şi mi-o doream! Îmi este cel mai frumos dar 
pe care-l puteam primi, iar faptul că, în ritmul în care 
o voi citi, îmi va lua 8 sau 10 ani, reprezintă, pentru 
mine, urarea Dvoastră mişcătoare de viaţă lungă şi 
neclătinată în cele ale gândului. Cum să vă 
mulţumesc? Poate spunându-vă că ori de câte ori 
mă voi gândi la D-voastră mă voi certa singur că nu 
voi fi ştiut să vă mulţumesc îndeajuns. Vă doresc 
toate împlinirile, pe măsura celor pe care 
înzestrarea şi vrednicia D-voastră le vestesc de pe 
acum.”

Rep.: Când și din ce motive a ales Noica să-și 
trăiască ultima parte a vieții în stațiunea Păltiniș din 
județul Sibiu? Cum l-au recepționat scriitorii și alți 
oameni de cultură de aici?

Rep: Când s-a sfârșit din viață Constantin Noica și 
unde își are locul de odihnă cerească?

generație apleacă steagul” și salvarea de 
amenințarea morții o găsea într-un mediu mai 
sănătos decât Bucureștiul, prea poluat și 
zgomotos. După o căutare febrilă, trecând din 
Snagov la Brașov și din Sibiu la Rășinari, el a decis 
să se stabilească în oaza de sănătate care este 
Pă l t in i șu l .  D in  re la tă r i l e  sa le  ma i  mu l t 
întâmplătoare, am aflat că doar câțiva universitari 
sibieni mai tineri, așa ca Didi Cenușer, îl vizitau la 
Păltiniș. Îmi amintesc de dorința colegei mele de 
catedră Sanda Odaie de a-l cunoaște pe Noica, 
drept care am urcat la Păltiniș, împreună cu prof. 
univ. Gavril Scridon de la Cluj. Cu vreo două 
săptămâni înainte de accidentarea sa, m-a 
convocat pentru o reuniune mai specială dedicată 
Caietelor Eminescu, a căror soartă îl nemulțumea, 
și știu că i l-am prezentat pe tânărul cineast 
londonez Liviu Tipuriță. Dar îmi amintesc cu 
plăcere că Noica în mod frecvent telefona din 
Păltiniș cu întrebarea: „Dacă voi coborî, are domnul 
inginer o tărie pentru mine? Oare ce dulciuri ați mai 
preparat?” Sigur că îl invitam la masă, uneori însoțit 
de Andrei Pleșu sau alți prieteni cu care ne vizita. 
Convingerea lui era că hrănirea trebuie să rămână 
o treabă intimă, nu publică. Uneori dormea la noi și 
consider că în biblioteca mea cu mobilă în stil 
Empire la loc de cinste este „patul lui Noica”. Scopul 
vizitelor lui era altul, desigur. În sufrageria noastră, 
pe care el o socotea „un salon literar”, întâlnea 
profesori ca Mircea Tomuș, Dumitru Chioaru, 
scriitori precum Mircea Ivănescu, Vasile Avram, dar 
nu mai puțin personalități sosite din alte locuri ca 
Andrei Marga, Eugen Simion, Laurențiu Ulici, 
Doina și Eugen Uricaru etc. Discuțiile care se 
închegau erau totdeauna legate de cărți de 
valoare, teme interesante, probleme de actualitate 
culturală. Realizam că ni s-au pus microfoane și 
niciodată nu se ataca vreo temă politică. Mai târziu 
din cartea Dorei Mezdrea am aflat că eram și eu 
urmărită de Securitate, dar exact cum reacționa 
Noica, m-am obișnuit să răspund și eu: „Ei și, ce 
puteau să afle urmăritorii?”, căci noi nu făceam din 
principiu politică. Esențial era că eu citeam și 
foloseam în analizele la clasă citate din 
„Sentimentul românesc al ființei” sau din 
„Introducere la miracolul eminescian”, unde 
filosoful îmi apărea dublat de un literat atent la 
motivele găsite în basme precum „Tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de moarte” sau în 
„Luceafărul” și atâtea alte poezii eminesciene, 
comentate într-o interesantă paralelă cu opere din 
literatura universală.



Permiteți-mi, domnule colonel Neghină, să citez pe 
Octavian Goga, un alt nume care face cinste 
orașului nostru. El scris articolul-evocare „A murit 
Caragiale”, amintind vizita pe care maestrul 
comediei românești i-a făcut-o în închisoarea de la 
Seghedin. Caragiale venea de la Berlin și se 
întorcea în Germania. Goga a socotit că se 
bucurase de o mare cinste, dar emoția lui a fost 
enormă când și-a dat seama că imediat apoi 
Caragiale s-a stins. Iată cum meditează Octavian 
Goga asupra stingerii acelui mare spirit al literaturii 
române: „… un Caragiale cu mâinile încrucişate pe 
piept, amuțit pentru totdeauna, niciodată nu mi-a 
trecut prin minte. Cum să se închidă pe vecie ochii 
lui cari pătrundeau sufletul și străluceau de departe 
ca două suliți de argint? Ce să facă pământul cu 
ei?… Cum să se împace cu repaosul de veci 
creierul lui pururi frământat, acest complicat și 
sensitiv seismograf intelect… „ comenta Octavian 
Goga. Evocarea se încheie cu o perspectivare a 
staturii scriitorului în posteritate: „Noi însă, cari am 
avut norocul să-l vedem şi să-l auzim, vom rămâne 
toată viaţa stăpâniţi de senzaţia că prin moartea lui 
Caragiale s-a deschis o prăpastie, s-a făcut un gol 

A.S.: Domnul Noica s-a accidentat căzând în camera 
sa într-o dimineață de noiembrie 1987, când îl 
enerva un șoricel, care îi ataca borcănelele cu iaurt. 
Așadar, pe un atât de mare gânditor l-a doborât un 
șoricel, cum îmi spunea cu un umor amar, atunci 
când îi duceam medicamente străine și mâncare la 
spital. Fractura de șold necesita o operație. Dar 
organismul său s-a dovedit prea slab pentru o 
asemenea intervenție și după o săptămână de 
tatonări la Spitalul din Sibiu, s-a stins în noaptea de 
3 spre 4 decembrie 1987. Dorința lui mai veche de a 
fi înmormântat la Schitul din Păltiniș i-a fost 
împlinită de Mitropolitul Antonie, care mi-a 
confirmat la telefon că acceptă încălcarea unei 
reguli, aceea de a înmormânta într-un asemenea 
loc sacru numai oameni ai bisericii. Nu uit emoția cu 
care am pus întrebarea: „Înalt Prea Sfinte Antonie, 
acceptați ca Domnul Noica să fie îngropat la Schit? 
A urmat un minut de tăcere, care mie mi s-a părut 
un ceas. Apoi rostirea mitropolitului a fost avântată 
și decisă: „Sigur că accept!” Au urmat din belșug 
cuvinte de mulțumire din partea mea. Eram la 
redacția revistei „Transilvania” și ne-am bucurat cu 
toții de asemenea veste. Abia mai târziu s-a întors 
la Sibiu din Păltiniș Gabriel Liiceanu, care zăbovise 
în camera filosofului de la Vila 12, de unde luase tot 
ce socotea să merită păstrat. El aflase înaintea 
noastră de acceptul Mitropolitului Antonie. În 
tristețea imensă care ne copleșea, vestea aceasta 
aducea un licăr de împăcare.

Urma să intre la autopsie. Da, nu mai era nimic de 
făcut. Mi-am amintit zisele lui „E foarte curios! Se 
moare de milioane de ani și lumea nu s-a învățat cu 

în natură, ca de-o perturbaţie cosmică. Cu cât va 
trece vremea, va creşte tot mai mult silueta lui şi 
vom rămâne totdeauna vrăjiţi de farmecul celui mai 
luminos creier românesc. Îi vom spune poveştile, îi 
vom repeta glumele. Se vor crea legende şi 
personalitatea lui va lua proporţii mitice. Generaţiile 
viitoare nici nu vor putea înţelege dacă din 
strălucirea unei minţi s-au întrupat vreodată astfel 
de raze orbitoare… Peste un sfert de veac, trecând 
cutare bătrân de-a lungul străzii, oamenii îşi vor 
scoate pălăria înaintea lui şi-i vor deschide drumul 
cu respect… „Cine-i moşul ăsta de-i faceţi atâta 
cinste”?, va întreba cutare băieţandru… „A 
cunoscut pe Caragiale”, vor răspunde cu toţii.” Tot 
despre o minte strălucită era vorba în 4 decembrie 
1987, când a trecut la cele veșnice Constantin 
Noica. Mă despărțisem de el în ziua precedentă, 
când i-am dus mâncare ce putea, spunea el cu o 
tainică speranță, să-l hrănească mai multe zile. Pe 
moment a servit doar laptele de pasăre. Ne-a 
mulțumit din suflet, mie și familiei, pentru tot ce 
făcuserăm pentru el. Probabil că simțea că ne 
despărțim. „Mâine mă operează”, repeta el. 
Medicul de gardă cu care am vorbit imediat, mi-a 
explicat că pacientul avea un suflu aspru, pentru că 
plecase un cheag de sânge spre inimă. Apoi m-a 
asigurat că nu se poate face nimic altceva decât cu 
o săptămână în urmă, când printr-un noroc cheagul 
acela a trecut cu bine de punctul critic. Spre seară 
au sosit Pleșu, Liiceanu și meteorologul Niculae. 
Pe la ora 23.00 bolnavul a fost pus pe aparate, ca 
apoi să se declare decesul în jur de ora 4.00 AM. 
Vestea morții Domnului Noica s-a răspândit în Sibiu 
de dimineață, dar eu nu puteam concepe o 
asemenea realitate, pentru că știam ce minte 
limpede avea filosoful. O seară înainte de 
accidentare se despărțise de Andrei Cornea, 
socotit un ucenic al său în traduceri din Platon. 
Ținea la el ca la un fiu, după cum mi s-a destăinuit. 
Câte mai erau de împlinit la Păltiniș, din care el 
făcuse un punct iradiant al culturii! Am alergat la 
morga Spitalului și acolo l-am văzut pe targă. Câtă 
liniște era acum în el! Dincolo de toate impasurile 
politice, care i-au fost date, înfruntate cu demnitate, 
acum răzbise solaritatea ființei lui. Un Noica al 
tăcerii, așadar. Mi-am amintit de „Cuvântul 
împreună cu rostire românească”, unde Noica 
afirmase: „La capătul ei, deci, rostirea devine, într-
un fel, tăcerea ființei.” După atâtea ziceri care m-au 
încântat, acum Domnul Noica mă întâmpina cu 
tăcerea lui.

Anul 16 · Nr 60



asta.” Am vorbit cu autopsierul, care cândva îmi 
fusese elev la Liceul „Gh. Lazăr”. Procedurile își 
urmau cursul firesc. Înmormântarea din 6 
decembrie 1987 a adunat la Schitul din Păltiniș, în 
jurul sicriului său, vechi prieteni de spirit ca Alecu 
Paleologu, Nicu Steinhardt, Mihai Șora, dar și mai 
tinerii lui emuli Pleșu și Liiceanu. Era acolo elita 
intelectuală a Sibiului, cu profesori, precum Leo și 
Steriana Köver și Nicolae Jurca, medici ca Maria și 
Vasile Moldovanu, Doina și Cornel Manta, apoi 
domnișoara Magdalena Abraham și familia lui Aurel 
Cioran, care a adus-o pe Mariana Noica, soția 
defunctului, unica dată urcând în Păltiniș. Predica 
Mitropolitului Antonie Plămădeală, aflat în fruntea 
soborului de preoți, care au oficiat slujba de 
înmormântare, a fost emoționantă în bogatul ei 
adevăr.

De atunci, am participat la slujbele de comemorare 
organizate de-a lungul anilor la Schit și nu cred să fi 
urcat vreodată în Păltiniș fără să mă opresc la 
mormântul filosofului, de obicei aducând acolo 
musafiri din țară și chiar din străinătate. Simt că 
este un popas ritualic de care nu mă pot lipsi.

Rep.: Despre activitatea Uniunii Scriitorilor din 
România, filiala Sibiu, privindu-l pe Constantin 
Noica, ce ne puteți relata?

A.S.: În anii săi păltinișeni, filosoful Noica era 
totdeauna binevenit în redacțiile publicațiilor 
sibiene. Eu mi-l amintesc venind cu bucurie la 
revista „Transilvania”, mai ales de când redacția s-a 
mutat din Piața Mică pe str. Ioan Rațiu. În presa 
locală apăreau articolele filosofului ca autor și 
articole despre el. Totdeauna unii dintre membrii 
USR-ului participau la conferințele lui Noica în 
Sibiu. Aceasta se întâmpla, ignorând ostilitatea pe 
care i-o arătau organele de partid, la care Noica nu 
le-a dat niciun motiv să-i reproșeze ceva. 
Dimpotrivă, în străinătate, unde în călătoriile sale 
și-a întâlnit vechii prieteni, adică pe E. Cioran, E. 
Ionescu, M. Eliade, pe Sanda Stolojan și pe alții, el 
le vorbea despre progresele și realizările României 
soc ia l i s te .  Reac ț i i l e  ace lo ra  dovedeau 
nedumerirea lor, ei considerând că… „Noica a 
înnebunit”. Încerc să cred că el nu era oportunist, ci 
chiar credea în ceea ce afirma. Același interes l-au 
dovedit în posteritate directorul Onuc Nemeș și 
colectivul Bibliotecii Astra, care au scos o carte 
semnificativ intitulată „Constantin Noica și Sibiul”. 
Ce le  8  sc r i so r i  pe  ca re  le  păs t rez  d in 
corespondența mea cu filosoful au fost solicitate 
atunci de domnul director, dar – surpriză! – ele nu 
au apărut în carte, din cauza unei răutăți colegiale 
mai vechi și total nejustificate. Dar ele au fost 
publicate și comentate într-o serie net superioară 

Nu este lipsit de semnificație faptul că în orașul Sibiu 
activează pe str. Oștirii Liceul Teoretic „Constantin 
Noica”, o dovadă că sibienii îl recunosc pe filosof 
drept o personalitate emblematică a orașului lor. 
Filosoful a mai dat numele Librăriei Humanitas, 
ceea ce ne încredințează că, deși nu a fost încă 
declarat cetățean de onoare al orașului, cum ar 
merita, Constantin Noica se bucură de o prețuire 
aleasă din partea intelectualilor sibieni.

Red: Fără a considera că am acoperit întreaga viață 
și opera lui Constantin Noica, propun să punem 
punct acestui interviu. Aceasta, nu înainte de a vă 
transmite cele mai sincere mulțumiri pentru 
amabilitatea cu care ați acceptat realizarea unui 
asemenea proiect de mare importanță pentru 
cititorii publicațiilor în care va apărea acest bogat și 
realist interviu.

ca ținută grafică și ca circulație, anume în Modelul 
Cultural Noica, apărut sub îngrijirea profesorului 
universitar Marin Diaconu la Fundația Națională 
pentru Știință și Artă, București (Vezi: vol. II, 2009, 
p. 530-564, vol. III, 2014, p. 372-419, vol. IV, 2019, 
p. 312-336.)



de singurătate

ca să-mi luminezi amintirile clar?
din crisalidă moartă,

MEMNON, 4

fumegând culori ireale
Urmele noastre în mâl

urmărind o moarte atât de graţioasă

de tărâmul acesta plin de scoici

au glasul lor care se aude în chioşcuri
Poeţii vorbesc încet

şi copacii care-i umbresc au frunze de argint

nici o gură nu surâde

De ce ai plecat din mine ca un fluture

Nici o inimă nu se cutează
urmărindi-mi acrobaţiile

Auzi banca suspinelor tale se depărtează

sunt mai triste decât orice singurătate

acelaşi lucru

Mâna ta ţesută din fulgere

Doar pânză de păianjen în care mă sbăteam

închideau semne care spuneau
alfabetele noastre diferite

Dar niciodată nu le-am putut citi

nu încheagă apele şi nu dezleagă nimic

era împletită din degetele tale
Pune degetul uşor pe buze
Şi spune peştilor să tacă
Mă duc în fundul apei să dorm
Somnul pe care niciun împărat
nu l-a dormit vreodată

(din volumul „Memnon”, Bucureşti, F.P.L.A., Regele 
Carol II, 1934)
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Soția, salvatorul de serviciu deci, m-a extras din necropolă după un puseu de panică, firesc pentru cele două 
ore în care am fost dat dispărut. Abia peste câteva săptămâni am început să povestesc prin ce mi se părea că 
am trecut…

Cu ceva timp urmă, pe când vizitam un muzeu, 
mai bine zis o necropolă, m-am trezit, undeva într-
o lume subpământeană, rătăcit printre sute de 
războinici așezați pe mai multe rânduri, înarmați 
până în dinți, așteptând parcă, de cam două mii de 
ani, un ordin de luptă. Mult mai înalți decât mine, 
cu priviri deloc binevoitoare, mă priveau destul de 
tăios cu ochii lor oblici și nu m-ar fi mirat dacă 
vreunul, cu una din acele mișcări pline de 
eleganță și grație, așa cum văzusem de multe ori 
în filme, m-ar fi spintecat, trecându-mă definitiv în 
lutul din care purcedem toți, însă fără nicio șansă 
de a mai fi ca ei, vreodată, statuie. Faptul că mai 
bine de două milenii trecuseră peste ei fără să le 
schimbe cu nimic înfățișarea amenințătoare și 
trufașă, îi făcea să semene cu niște zei 
necunoscuți, prin urmare, ignorați. Ori, se știe 
prea bine ce se întâmplă când ignori un zeu! 

Darămite, cele câteva sute în mijlocul cărora mă aflam! Un om normal ar fi fugit cât mai repede din acel loc. 
Cum nu trăim într-o lume normală, fiind noi produsele ei, spaimele mi-au provocat reacții paradoxale. Am 
început să mă învârt printre uriașii încremeniți într-un fel de nemurire, admirându-le caii cu harnașamentele lor 
(tot din lut), armele, coafurile, armurile și, în general, să mă uimesc până peste poate, de arta absolut 
necunoscuților artizani care îi imortalizaseră pe acești soldați, individualizându-i, ba mai mult, așezând pe 
figura fiecăruia un anumit sentiment, o grimasă, un fel unic pentru fiecare, așa cum erau, presupun, și în viață. 
După un timp mă obișnuisem cu înfricoșătorii luptători ai timpurilor intrate de mult în legendă și începeam să 
disting tot mai multe detalii ale incredibilei realizări. Aveam cumva tendința de a intra în lumea lor, ignorând-o pe 
cea în care, în mod inexorabil, mă aflam.

Și, poate această întâmplare ar fi rămas bine pitită pe undeva în imensitatea cosmică a creierului dacă, nu aș 
fi primit trei volume de poezie, cu tematică asemănătoare împărțite în trei părți, ale poetului, colaboratorului și 
prietenului Ioan Gligor Stopița. El însuși la fel de paradoxal precum acea, aproape incredibilă acum, 
întâmplare cu fioroșii de lut. Solilocviile eului, Ed. Cenaclul de la Păltiniș, 2013 și Puii veșniciei au mustăți, 
Ed. Eikon, 2014 au apărut în volume, al treilea volum Îngerul Ionduh, încă în manuscris aflat în curs de 
apariție. Autorul este un om cultivat, cu un fel de a te privi unic și de a te cântări, cu un umor ardelenesc de cea 
mai bună factură, poet cu o sensibilitate, cumva neașteptată, inimos și având mereu o vorbă de duh, foarte 
potrivită situației, pentru toți cei din jur, dar cu o poezie tulburătoare, de un dramatism pe care ai putea să-l 
consideri livresc, dacă nu ar fi atât de bine și evident ancorat în realitatea zilnică și, mai mereu, născătoare de 
stranii și dureroase interogații interioare, prin urmare, un poet autentic, deși îndrăznesc să spun, de o 
construcție interioară mult diferită de cea exterioară, senzorial perceptibilă.

Ultimul volum, ce va apărea în acest an, e și mai zguduitor, prin coborârea poetului în subteranele sale unde îl 
are călăuză pe îngerul Ionduh, ceea ce mi-a adus în memorie teribila (pentru mine!) întâmplare din necropolă. 
Am citit destule poezii publicate în revista Rapsodia, unde poetul e redactor-șef și unde eu sunt colaborator, 
redactor-șef adjunct de peste zece ani. Poeziile au parcă greutatea plumbului. Nu te lasă nici să abuzezi de 

Mihai BATOG-BUJENIÞÃ



Într-un anume mod, autorul seamănă cu acei maeștrii din străvechime care au imortalizat chipurile unor 
anonimi soldați și i-au făcut nemuritori. „Bădița” Gligor sau Ioan, cum îi spun prietenii, cioplește în sufletele și 
neuitarea noastră chipurile unor martiri pe care altfel nimeni nu i-ar mai recunoaște ca atare, durerea lui, 
zbaterile lui terifiante uneori, pentru ca inevitabilul colb al vremurilor să nu acopere definitiv cu veșnicia lipsei de 
aducere aminte, atât de caracteristică nouă, oamenilor. Aceste volume de poezie adevărată au parcă un fel 
aparte de a te ține încordat, de a te face să vrei a fi mai bun, mai îngăduitor cu cei din jur, deoarece, mai fericit 
este greu să te gândești că ai mai putea fi, iar asta ți se pare, acum, chiar inutil, împotriva sfaturilor pe care le 
primești, cu o dubioasă dărnicie, seară de seară pe micile ecrane. Citind, de mai multe ori cu lacrimi, poeziile 
cuprinse în această trilogie poetică, ai, la un anumit moment al lecturii, senzația că în spatele decorului poetic 
se furișează o umbră, un personaj, un înger, mereu același, fantomatic și trist. Trăiești cu impresia, un timp, că 
este, firesc, proiecția emoțională a autorului, dar vei avea, curând, o mare surpriză. Ești chiar tu, cititorul, cu 
amintirile tale, cu durerile și neîmplinirile vieții tale, ești chiar tu și nu poți să nu te miri că, poetul, pe care de altfel 
nici nu-l cunoști, te-a descoperit, știe că și tu ai trecut prin experiențe traumatizante, că și tu ești vinovat, alături 
de el, pentru tot ce se întâmplă și te provoacă la o analiză profundă, sau poate îți propune chiar exercițiul 
pocăinței, în sensul cel mai bun al conceptului, adică, cel inițial de: „pocca intens”, transformarea interioară, 
înălțarea în spirit, asumarea faptelor și, prin aceasta, dobândirea unei alte trepte de înțelegere.

lectura lor, nici să le reciți la vreo petrecere, nici să le abandonezi, dar nici să dormi după! Are el un talent aparte 
de a construi din diafanul cuvântului un vers încărcat de un soi de durere, de o apăsare pe care nu o poți 
mărturisi nimănui, fiindu-ți dată numai ție și, culmea, înnobilându-te parcă. Mesajul poeziei sale poate fi, într-un 
anume mod, asemănat cu acela al vestiților edecari ai lui Repin, cei care, într-o lumină dumnezeiască, par 
striviți de un efort continuu, dar colectiv, prin care își duc la capăt o misiune irevocabilă, în mod cert 
neaducătoare de cine știe ce foloase materiale, un alt fel de cruce pe care ei o poartă fără să se plângă, poate 
cu un ușor fatalism, dar și cu o nedisimulată mândrie, privind-o cumva ca pe o datorie care, odată împlinită, îți 
va oferi, probabil, un fel de senină libertate.

Universul poeziei lui Ioan Gligor Stopița este, normal, satul, locul nașterii și al copilăriei. Spun normal, nu 
numai pentru că acesta este obârșia asumată de autor, ci și datorită faptului că satul și lumea sa, ancorată ferm 
construcției cosmice, poate fi considerat univers, orașului lipsindu-i, din cauza superficialității viețuitorilor săi, 
acest nobil atribut. Găsim, firesc, amintirea unui tată, robind pentru pâinea cea de toate zilele, deloc vesel sau 
chiuind fericit pe la nunți și botezuri, o mamă neasemănată cu frumusețea și detașarea unei icoane, copleșită și 
ea de mulțimea grijilor și a nevoilor de tot felul, chipul unui frate, un înger osândit să trăiască doar câțiva ani 
(îngerul Ionduh) pe această planetă a durerii și care pleacă la cerurile din care fusese trimis, lăsând în urmă o 
durere adâncă, dar pe care nimeni nu este tentat să o facă publică. Oamenii au un fel al lor, aspru și reținut, 
indus de credința fermă că toate lucrurile în lume au logica lor, una mai presus de noi și, cu o admirabilă 
demnitate și tărie, își poartă și ei crucea, având credința de neclintit că acesta este drumul spre mântuire. 
Nimeni nu se vaietă, nimeni nu înjură ridicând pumnul spre cer și, deși Dumnezeu pare a fi plecat demult din 
mijlocul copiilor săi, nimeni nu simte nevoia ca din daturile vieții, așa cum sunt ele, bune, rele, să facă 
spectacol. Pentru că, acești oameni cred cu toată ființa lor, iar credința le dă întreaga tărie de a suporta o viață 
pe care, în lipsa credinței, ar fi tentați să o abandoneze, lepădându-și astfel ultima șansă de a birui întru 
eternitate.

Știu, se obișnuiește ca prin prezentarea unui volum sau mai multe, mai ales poezie, să se recurgă la citate, cu 
cât mai multe, aparent, cu atât mai edificatoare. Mă voi feri, voi evita această cutumă, deoarece consider că 
poezia lui Ioan Gligor Stopița trebuie citită, aș spune chiar asimilată, fiindcă numai astfel își va face înțeles 
mesajul. Există o nevoie de personalizare a ei, așa cum un parfum de calitate devine unic numai în contact cu o 
epidermă, unică în felul ei, deși, superficial privind, foarte asemănătoare celorlalte. Este posibil ca, după ce 
citim toate poeziile din cele trei volume, legate între ele cu fire nevăzute, să înțelegem acest gest al dăruirii de 
sine prin cuvânt, propriu poetului în general, iar lui Ioan Gligor Stopița în special, și poate, vom vedea și noi că 
trebuie să fim iubitori față de străinul care este aproapele nostru, să fim mai buni, sau poate chiar să facem ceva 
pentru a ieși din mocirla unei existențe de cea mai vulgară extracție, în care singura icoană a devenit, semn al 
prostiei și răutății, imaginea unei bancnote. Dar nici nu trebuie să ne mire această dorință a noastră și nici să ne 
sperie. Este, în fond, doar esența unei vieţi smerite.
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Adrian GRAUENFELS
Israel

În ultimii ani am căpătat o obsesie. Firesc sau 
nu, mă atrage traducerea poeziei moderne, cea 
în tranziție și evoluție. Trăind într-o singură 
cultură (sau limbaj) ignorăm produsul intelectual 
şi artistic al altor artiști care comunică folosind o 
limbă străină. În cazul meu este engleza. Am 
avut ocazia să descopăr numeroase talente – 
tineri poeți afro-americani, cubani, asiatici, 
germani, israelieni, care produc o poezie 
originală, dar cu o problematică globală, care 
atrage atenția și ne incită imaginația. Poezia nu 
mai respecta vechile canoane: rima, forma, 
aranjamentul vizual, strofe, paragrafe… sau un 
limbaj clasic ci se ramifică si exploatează hârtia 
sau ecranul la discreția autorului. De multe ori 
fracturarea sau segmentarea materialului 
devine parte din vizualul și implicit eufonia 
poeziei care poate începe ca un sonet și se 
termină în proză. Aceste libertăți ne uimesc dar 
sunt benefice înțelegerii felului de a gândi și a se 
exprima într-o anume cultură. Există mari 
diferențe între poezia asiatică, afro americană 
sau cea arabică. Ebraica fiind concisă și 
intuitivă prin construcție, permite hiatusuri și o 
altă sintaxă. Sarcina traducătorului este mai 
lejeră, de multe ori aleg să mă îndepărtez de 
miez în favoarea fluxului verbal, al fluidității și pe 
cât posibil fără să alterez prea tare intenția 
mesajului. Vă doresc o plimbare plăcută prin 
acest muzeu al multor poeți de valoare si 
meritată faimă, la a căror prezentare mă bucură 
să particip.

Traduceri
Obsesive
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,amenințând să mă desfășor

prin fiecare climat meridional și tot ar fi rămas

că nu se poate distinge verdele

Femeia împrumutată

Aș fi putut închiria Roma, aș fi putut călători

* Elizabeth Metzger

LA ÎNCEPUT iubirea a fost aproape de androginie

.nervi neîngrijiți, mâini ca foița de țigară

.Italia de văzut

,Dacă mă prefac că nu te-ai schimbat

din bronzul de odinioară, ce-ar fi atunci

,Dacă aș spune că sezonul dorului s-a încheiat
,că glicina și-a terminat răsucirea

.nu va mai fi nici un Tu din mine

Elizabeth Metzger este autoarea cărții The Spirit 
(University of Massachusetts Press, 2017), câștigătoare 
a premiului Juniper Prize for Poetry, și a volumului de 
capitole The Nutshell Studies of Unexplained Death 
(Horsethief Books, 2017). Poemele ei au apărut în The 
New Yorker, The Paris Review, Poetry Magazine, 
American Poetry Review, The Nation și în Poem-a-Day 
al Academiei Poeților Americani, printre altele. Proza ei 
a fost publicată recent în Conjunctions, Literary Hub, 
Guernica și Boston Review. Este editor de poezie la 

.The Los Angeles Review of Books

ceea ce vreau să spun este că

 Mark Strand
1934-2014

Poezie bună de mâncat

.Cerneala îmi curge din colțurile gurii

,Ochii lor se rostogolesc

.Am mâncat poezie

.Poeziile au dispărut

.Câinii sunt pe scările de la subsol și urcă

.Nu există fericire ca a mea

.Bibliotecara nu crede ceea ce vede

.Lumina e slabă

.și merge cu mâinile în rochie

.picioarele lor blonde ard ca niște perii

Ochii ei sunt triști

,Când mă pun în genunchi și îi ling mâna

.Mă zbengui de bucurie în întunericul cărturăresc

.

limba îi sare din gură ca o piatră de mormânt

”Cuvântul ei preferat este „farmacie

în timp ce ea mișcă timpul cu o privire

.Ea nu înțelege

.Sunt un om nou

Netedă ca cenușa

egală cu nicovala de ploaie

Manuel arturo abreu este artist, poet și critic  * *
dominican și autorul a două versiuni ale unui castel de 
piatră (United Republic of the African Diaspora Press, 
2022). Trăiește pe pământurile popoarelor Multnomah, 
Cowlitz, Clackamas, Klamath, Chinook, Kalapuya, 
Confederația Grand Ronde și Confederația Siletz, 
precum și ale altor popoare native din nord-vestul 
.Pacificului

În mila surorii mai găunoase

haina supărată a lui Quasimodo are răbdare

Mark Strand a fost recunoscut ca unul dintre cei mai  *
importanți poeți americani ai generației sale, precum și 
ca un editor, traducător și prozator desăvârșit. Stilul său 
se caracterizează printr-un limbaj precis, imagini 
suprarealiste și tema recurentă a absenței și a negației; 
colecțiile ulterioare investighează ideile despre sine cu 
un spirit ascuțit, adesea urban. Nominalizat poet laureat 
al SUA în 1990, cariera lui Strand s-a întins pe parcursul 
a cinci decenii și a obținut numeroase aprecieri din 
partea criticilor și un public fidel în rândul cititorilor. În 
1999, a primit prestigiosul Premiu Pulitzer pentru poezie 
pentru colecția Blizzard of One

Sunetul are urechi

*

.ea țipă

.Mă răcnesc la ea și latru

Manuel Arturo Abreu

o ceață senină de zi de luni stropită cu apă de 
prune

.de trei ori

Fericirea din mine este ca interiorul unei frici
care se topește

și mai departe, în plămânii de colindător
ai surorii goale

așa cum fac inimile

în timp ce mă conduce într-o râpă

învățându-mă să aud în tăcere



.cu rezultate la fel de incerte ca și vremea

Dorothea Tanning

Despre Cultură

,Cultivarea oamenilor poate fi dificilă

Câmpul meu de șoareci a fost un triumf al
.Încearcă stridii, suricate, napi, șoareci

naturii – nasuri roz care se înțeapă
…prin plăpumi de lut, alergând
.în șanțuri – până la cădere
(era perioada aceea a anului( Piticii
au început să aterizeze pe ogorul meu. Teama 
pentru

Eu atât de departe încât aproape că nu mă pot 
.distinge

.de șoareci perfecți pleacă spre oraș

penetrează secrete vinovate. În curând, ei

printre computere, și cu ei

Jesús Cos Causse

.”labe murmurând: „Nu aici

.Asunción, evantaiul ei, aranjându-şi fusta

Roberto, arătând spre niciunde

vor învinge agitația care definește

pentru strămoșii lor. Deja, acești

Acolo, și-au făcut mulți prieteni

.Pitici zdrobind familii de șoareci

Dorothea Margaret Tanning (1910 – 2012) a fost o  * *
pictoriță, gravor, sculptoriță, scriitoare și poetă 
americană. Primele sale lucrări au fost influențate de 

.suprarealism

recoltă m-a făcut să mă las în patru

Până dimineața, fiecare pitic, înnebunit

Privind la fotografii

.de șoarecii care mușcau au fugit de pe câmp

.Dagmaris îndepărtându-se pe plajă

Unghiile mele se agățau inutil de grăsime

Acum, la fel ca înainte, în fiecare zi, zeci

.Gloria, cu două zile înainte de a muri

.Apoi, de necrezut, s-a terminat

își dezvoltă abilități de neconceput

șoareci cultivați și computerele lor

.mă vor găsi, adormit în peștera mea
această întunecată dintre epoci. Și ei

.Idermis în spatele lui Oscar, după Jorge

.Bunica în zilele ei cele mai bune

.Tata beat din nou

de un tambor y otros poemas (Ediciones UNEAC, 
1987), câștigătoarea premiului Julian del Casal. A murit 

.la 23 august 2007

.Mătușa mea la fel de urâtă ca și cuvântul însuși

.Fratele meu risipind un zâmbet

.Bunicul cu o cravată festivă

Mama mea ca un parfum vărsat în depărtare

Jesús Cos Causse – poet, dramaturg și jurnalist afro- *
cubanez s-a născut în Santiago de Cuba. În timpul vieții 
sale, a fost vicepreședinte al Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba, precum și președinte la 
Taller Internácional de Poesía, care are loc în timpul 
Festivalului del Caribe din Santiago de Cuba. Este 
autorul mai multor colecții de poezii, printre care Balada

Oferim tinerilor poeți, pictori, artiști vizuali, care nu 
au un site personal si doresc sa fie descoperiți prin 
Google

Vezi de exemplu pagina editurii franceze 
!Constellations

spațiu de  )și de alte programe de căutare)
.expunere în site-ul JURNAL-ISRAELIAN.com

https: //www.jurnal-israelian.com/constellations
:sau pagina artistei Rely Schwartzberg
https: //www.jurnal-israelian.com/rely

Ofertă Editura SAGA

traduceri – Adrian Grauenfels, selecție din volumul )
„Traduceri Obsesive”, Editura SAGA Publishing 
2022

Expunem media, text de limbă engleză, 
.franceză, română
.Video, audio, imagini
contact: gadrian40@gmail.com

WhatsApp: +972 545 75 1946
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India
Bidhan DATTA

He doesn't know himself destruction

The lad is weeping alone on road as nimbusy 

All the political man charge and charge

The giant thinks so both are brace

My a gn el is no more.

Congeal in and the gin not yet mans

She slept at night on road like angel

The bod is inclement and is door of headsy 

The lu tful giant plunder body incessant serious.s

She outraged now she heaven its her gain
On the road the lady slept but no pain

The dissolute glance on her body as like hell

I can t recognize a man in a short time'

For the lady, city close and them mourn

Good looking his face and very shine.

She i limpid, dauntless and so good.s 

Fo the fare of public scandalr 

Angel

I move to seizing like as lime
How much day and the year after decade

I can't recognize a main in a short time

A lady slept on road at night poorly
I saw a man in side or her roamly
Neither she has dewlap dress nor the food,

Long the time like a liner exceeding.



cu ani și mulți bujori îndrăzneți de femei

eu, care-aș dori un singur cuvânt, să scriu cu un singur cuvânt,

descifrare de sens în nonsens.

cu mii de sensuri, cum ar fi Dumnezeu.

Și filmul rulează, copilăria se ascunde după dealul

ploaia ce nu încetează, cuvinte,
zăpada, cuvinte rare, mai albe în înțeles cu cât înțelegi,
chip de iubită albă zăpadă,

Ale cuvinte plouă și le adun în căușul mâinilor,

ce scutură plopii în amurg.

le sorb ca pe o frumusețe scăldată în mine, curgând prin vene
alte sensuri dezmierd, și mă las copleșit de cuvinte,

Neputință în junglă

pentru a colinda prin jungla cerului

moartea ce va cădea odată cu noaptea. (păcate văzute ca animale..păcate?)

și multiplicarea în zeci de alte ființe strălucitoare

și biata trestie bătută de vânt.

Un cuvânt cu mii de sensuri

umbra de cotropit orice hotar inventat.

de-a nu fi nicăieri, în timp suspendat rămân,

Ce-ar fi în filmul pe care-l rulez proiectat peste pădurile,

la jumătate de drum dintre ochiul divin

precum pământul înainte de a fi luat de Dumnezeu,
Mă rog de înger să mă lase singur,

Flori carnivore ciudate, ca un sex pregătit de plajă cărnii, la o margine

peste izvoarele și peste ochii mei cruzi doritori de culori
să cadă o ploaie de cuvinte, fiecare cuvânt să fie înălțimea
unei case, prin odăi să umblu, să cutreier podul casei de cuvinte, țigla de cuvinte,
vântul și chipul tău-cuvinte,

printre copaci și animale încinse de țipătul sălbatic de hrană

Pătrund în lumea cerului lăsat de copaci, tunel vertical,
mai sus de înălțimea mea, prin care sufletul ezită ca o pendulă

adusă pământului frământat stropit cu ochii lacomi de a urzi
de a ispiti și a hrăni rădăcina în alte explozii de laudă

Mihai PÃCURARU



întâmplări cu două personaje

dirijat de Dumnezeu.

cu recele alb,

nu vă imaginați că aș fi avut trupul învelit

înmuind penelul pentru a deplasa configurația

niciunul stăpân, niciunul sclav,

Dacă pruncia mea ar fi rămas curcubeu-derdeluș, cu toate

spre fluviul părului tău într-un ocean,
într-o coloană de lumină căzută în apă,

te chemam să mă aperi de iubirea

bucurându-se că a ajuns deasupra lumii

ci foc cu picuri de suflet

ca o zăpadă adunată-n troiene,

Te priveam povestind, ochii tăi treceau prin toate eresurile lumii,

Puternic spre a lua țara în brațe

și mă aduceai mai aproape de tine
din care tu ieșeai mereu învingătoare

o singură ușă de curaj

și strigând

urcate cu îndrăzneală de copil,

flacără rug pentru doi, noi amândoi,

Cu picuri de suflet

cu zâmbetul orizontului care-I deschidea

Nu am murit cu femeia iubită…

culorile lui, și fiecare ar fi fost un sân cu lapte,

în plăcerea de a picta privind,

vechiului făt în adolescent, în tânăr, în adult,
pe un panou cat Carul Mare,

omul ar fi trecut pe gamă de la o notă la cealaltă,

Laptele acela cu pudra de stele, romantic amestecată
în toate culorile și nuanțele luminii sparte, m-ar fi hrănit

aș fi luat țara în brațe și aș fi mutat-o în altă parte,
alături de părinți, de frați și de surori, ocrotind-o, cu toate
păsările cerului, de fulgere, rugându-ne cu toții de un alt Noe,
de un alt Potop al frumuseții de zidire.

înghesuită de altul ca pe o locatară de bordel.

de acolo admirând și înjurând după cum

până târziu, puternic, rouă având împânzită până la capăt,

fredonând aria unei opere de viață trăită de mine,

În parfum de cer și de pământ

Mâna îmi tremură ca un pește în căutare de apă,
ochii dictează prelung în sunete stoarse de prăbușirea pământului,

de dincolo de bănuiala prezenței tale, sângele meu se zbate și scrie -
ploaie de primăvară cade peste cadavrele aflate în iarbă,
și iarba fără de păcat continuă să crească.

Peste scrisul tău, Doamne, nevrednicul dictează epitaf adormit
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cu puțin suflet în el să caute pământ, sângele care a fost a rămas culoare

să năruim totul, și să facem un alt Babilon,

cu piele cu tot, să rămână scheletul albastru de la început,

să te văd cu uimirea din mine cum arată casa ruptă din pământ în altă casă,

să caute crucea, apoi să strige în ploaie lopata și groparul,

pe care Dumnezeu ni le-a făcut cadou,în parfum de cer și de pământ.

Lumea vrea să vadă când se strâmbă tramvaiul pe șine,

și sângele țâșnește spre candelabrele nopții,

ca o amintire de trecere a trupului său prin gratii de aur,

de câine păzitor de parc, visul meu aiurea, pocnet de pistol

În puterea mâinii și ochiului și creierului, scheletul meu

în joacă de culori, printre transparentele trupuri și ochi,
ca o strivire de măceșe coapte, prin care teama mă aprinde doar pe mine,
căutând o lumânare, căutând un om, căutând un butoi locuință,

ce-și arătă chipuri de om.

cu stele care să cadă ca fructele coapte, în ploaie,

Casa regelui cu cai și magie

călcând o umbră desprinsă din micul Babilon,

și cerul rămas, în noapte, gol, ca o gură căscată de mort,

descărcat în inima doritoare de viață într-o fântână arteziană

peste lava creierului, dedesubt focul ce aprinde și lasă

și doar el singur să plângă în durerea cărnii pierdute.

întunecând mai mult țipătul păsării care se zbate între colții

urme, lasă urme pe corpul meu, ca un tatuaj pe care l-aș rupe

Din noroi, în parfum de tămâie

în miros de tămâie, între doi porumbei

N-am să întreb dacă ajung până la tine, acolo unde sfârșește pădurea,

copilul desprins de pământ din alt copil, din chipul bătrân înaintând

Unde e casa ruptă din pământ, chipul desprins din copil și
curtea regelui cu cai și magia tinereții fără bătrânețe…

încremenită câțiva metri de la pământ. Așa a rămas. O fotografie de casă
cu suflete umbre în hoinăreala pe care o are orașul, fără aripile casei de acolo.

Casa zidită în blocul șters de tuful vulcanic este plesnetul sângelui în jeluire
de stele, cu ceva rădăcini, cu ceva pomi, dar cu mulți din aceia ce nu
merg la cosit, la adunat afine, la mângâiere nu e suflet între văi,
e șuvoiul în care mă rătăcesc și caut casa, și dau de casa ca o navă cosmică.
Nu mai înțeleg ridicând ochii spre şuviţele tale, vântul tulbură 

casă zidită/casă dincolo năruită în anii duși pe roțile fumului de oase;
apele somnului și mi-e dor de o singură casă, de câinii care urlă noaptea la lună;

nemângâiat de pale de vânt, ocolit de ploaie și ninsoarea neagră.

Casa acum s-a ridicat ca o navă cosmică pregătită de decolare și a rămas

ce poți să mai faci, când noaptea cotrobăie-n tine cu un șiș de călău…
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Noaptea sugrumă domol ziua, încet strângând gâtul victimei,
verdele ierbii scoate în relief galopul cailor albi și negri,

Într-o nouă întrupare

Editura „Neuma”, Cluj, 2022)

în scrisul meu, unghiile, pielea și sângele,într-o nouă întrupare.

nici cerul nu are lacrimi să plângă oasele albe

apele pletelor despletite în mătasea broaștelor ce se duc

ale trecătorilor și ale părinților mei trecători.

Îți lași mâinile în mângâiere ca un Iisus rătăcit…

sufletului doritor de a trece în vinul ființei.

să plângem, dacă vrei, împreună, până ce se vor contopi

secunde pe sub memoria în arc a pietrei cu inscripții

lor căzut în ruginiu, chinul boabelor, chinul
Podgorii se întind la picioarele mele și văd peste verdele

Lasă, suflete, stai încă în preajma focului din mine,

nici până azi descifrate, rune ale unei singure ființe.

(poeme din volumul „RUNE ÎN NOAPTEA MĂSLINULUI”

Lasă, suflete, tu nu ai lacrimi să plângi culorile,



pe care tu, doar tu le răspândești celor ce visează.

cutreieră un nor; solzi, gheare și-un vechi corn,

Cuibul

Întors din ceruri, agitat și singur, nu mai dorm
în iarba unde stropi de grindină dansează
iar gândurile strecurate dintr'un pom
plâng amintirile ciudate duse'ntr'un cioc de barză.

De-aceea urme grele din somnul pădurilor uitate
alunecă'n fiorul prin care-o caravelă'naintează,
rodite semne în livada de mesaje coapte

Pe-un stâlp e cuibul din care lacrimi torn;
din stele de mult mă scurg precum în zbor o oază

un avatar, cu aripi fluturând ca un fior

15 iunie 2022

Astfel este mesajul pe care'n așternuturi îl strecor

mă strâng drept o pierdută rămășiță dintr'o rază.

în somnul celor care încă mă visează.

iar tu să nu mă uiți când voi veni în cioc de barză

Liviu PENDEFUNDA
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Voichiþa TULCAN MACOVEI

 

„Există minți care nu pot să tacă. Ele caută și găsesc.
Chiar dacă știu că greu vor fi înțelese” 

(născut la 22 august, 1955, Miloșești, Ialomița)
Când jocurile copilăriei mai stăruie
Încă, obsedant, în ochii oamenilor,

Vasile Poenaru ne vorbește în versurile sale

„La nici șaisprezece ani împliniți

(Voichița T Macovei)

Despre un timp fertil al Bărăganului.
Care va fi evoluția ulterioară a acestui Poet?

Nu știm.

*

Ca un răspuns aici și acum, antologia de față are următoarea dedicație: „Dedic antologia aceasta poetului 
Petre Ghelmez – părintele meu spiritual – și soției sale, Ileana”.

Din start trebuie subliniat că domnul Vasile Poenaru scrie o poezie subiectivă în care eul liric are dorința, 
puterea și hotărârea de a se avânta într-o cunoaștere spectaculară a lumii, a Cosmosului. Această dorință 
emană adevărate radiații stilistice, uneori greu de descifrat. Căci metaforele, asocierile de cuvinte uneori 
insolite, răpesc sufletul cititorului și îl duc înspre locuri ale Universului, mai greu de perceput, oricât s-ar strădui 
omul pentru aceasta.

Și nimeni nu poate să știe… 

Volumul „101 Poeme” cuprinde cele mai alese poezii din volumele scrise de-a lungul timpului: „Nașterea mea 
în poezie” (1969); „Jungla marină|” (1971); „Muntele”(1975); „Investigații” (1984); „Sonete” (1999); „Ninsori în 
Bărăgan” (1999); „Cerbul lovit între coarne”. (1999).

Se pare că încă din tinerețe, eul Poenaru era total deschis spre cunoașterea și înțelegerea celor mai ascunse 
minuni din Univers. Incluzând aici și minunile Bărăganului său. Din această perspectivă, poezia domnului 
Vasile Poenaru este una vizionară.

Deși la altă scară și într-un alt timp istoric, prietenia spirituală dintre acești doi scriitori ne duce cu gândul la 
liantul camaraderesc puternic dintre un alt fiu al Bărăganului, cunoscutul Panait Istrati și marele scriitor francez 
Romain Roland.

Peste timpuri și vremuri, distinsul scriitor, domnul Vasile Poenaru se regăsește într-un spațiu special al 
culturii române construit cu grijă, devotament și drag față de literatură: împreună cu soția sa, distinsa scriitoare 
Michiela Poenaru coordonează renumitele deja edituri, devenite cunoscute în spațiul românesc și 
internațional: Coresi, eLiteratura, ePublishers. eDidactica.

(Petre Ghelmez, mai 1971)

Deși cuvintele au fost rostite de Petre Ghelmez în 1971, suntem convinși că distinsul scriitor al Bărăganului a 
urmărit (și a aflat) evoluția domnului Vasile Poenaru ca om și poet.

Ne amintim că marele Lucian Blaga – tot într-o poezie de cunoaștere a lumii – spune: „O, vreau să joc, cum 
niciodată n-am jucat!”

POETUL VASILE POENARU
EXPLORATOR AL BĂRĂGANULUI

„101 POEME”, Antologie lirică, editura eLiteratura, București, 2016.



Iată viziunea asupra acestui EU,exprimată prin îmbinări șocante de cuvinte, prin imagini stilistice insolite.

VREAU SĂ JOC!

Omul Vasile Poenaru se definește ca esență a FIINȚEI UMANE și nu oricum: o ființă puternică, asemenea 
unui conglomerat gigantic format din gingășia porumbeilor, norii așezați pe umeri, razele staminelor din flori… 
(„Autoportret” – vol. Nașterea mea din poezie)

formelor nevăzute.” („Dorința” – vol Nașterea mea din poezie)

[…]

Ca un curcubeu

Avem în față, evident, o poezie cultă, o poezie a revelației!

[…]
sângele meu poartă semnele

Poemele din acest volum au câteva teme supuse cunoașterii Cosmosului și vieții omului. Dintre acestea 
amintim: definirea eului poetic, natura – Cosmosul – Bărăganul, timpul, familia, iubirea.

tuturor marmorelor. Pustiuri negre,
nebănuite – abise.

Chiar din primul volum de versuri, care marchează începutul activității creatoare, Vasile Poenaru ne 
mărturisește un lucru esențial, marcând o trăsătură pe care o vom găsi în toate celelalte volume: omul și poetul 
vor străbate mereu atât în viață cât și în poezie, drumul drept! „Numai eu rămân același mereu / și merg pe 
dreapta cărare / cu fruntea brăzdată de un curcubeu,” („Eu” – vol. Nașterea mea în poezie).

Undeva, într-un loc demonesc

Mă înclin în fața ta, Zamolxe,

aprinse. Bucăți de infern șuierau necruțător
dezlănțuite. […]
Calul meu se carbonizase de câteva ori

Și face acest lucru, într-un mod absolut spectaculos!

Într-o spumă imensă de foc și apă. („Invocație„ – Vol Jungla marină)

Ca ființă puternică, poetul parcurge Timpul și Spațiul într-un „mod necruțător”, pentru a se descoperi, pentru 
a-și descoperi esența ca ființă umană. Versurile sunt subiective, dar în egală măsură depășesc subiectivitatea 
eului. Prin aceeași stilistică ni se sugerează că omul Vasile Poenaru se conștientizează a fi o parte a 
Cosmosului, o moleculă a Universului, un cosmosapiens.

Întreaga poezie a domnului Poenaru poartă o pecete anume, creația domniei sale stând sub semnul unei 
viziuni autoritare. Eul Poenaru se dezvăluie în toate cele șapte volume, chiar dacă prin metafore tainice, de 
multe ori abisale, care determină cititorul să caute personalitatea poetului în cele mai îndepărtate și ascunse 
zone ale Cosmosului. „..rechinii orelor mă purtau spre poezie / prin mările vorbirii, /tot timpul lovindu-mă de 
sunete / ca de niște stânci dureroase”. („Nașterea mea în poezie” – vol. Nașterea mea în poezie)

În acest context, noi credem că domnul Vasile Poenaru vrea mai mult decât „un joc”. Vrea să pătrundă, să 
înțeleagă și să descopere Necunoscutul. Raportându-ne tot la poetul filosof Lucian Blaga, am putea spune că 
Vasile Poenaru împinge cunoașterea luciferică, o forțează spre „luminarea” sufletului său.

și îți sărut smerit tălpile albe.

Forțe colosale m-au prins în căngi

Fără îndoială, poetul Vasile Poenaru s-a născut din dorul de cunoaștere, de atragere, cuprindere și contopire 
în versurile sale a întregului Cosmos, pentru a ști CINE ESTE EL, OMUL?! Acest DOR al poetului străbate 
Cosmosul, ajungând să se identifice cu elementele acestuia. Este o viziune colosală, care, cum spuneam, 
depășește „Jocul” din poezia blagiană. Căci dincolo de versuri, se simte suferința eului, neputința de atingere a 
unor cote absconse ale cunoașterii.

Și totuși… Setea sa de cunoaștere este neostoită!
„Silabe nezămislite se-amestecă-ntre frunze
cu vântul se-nfrățesc și cu pădurea

„Mă holbez de la etajul 2001
În hăul orașului

Privirea mea taie
Smogul irațional” („O tentativă de îmblânzire a cunoașterii” – vol Investigații)



Putem spune, fără a exagera, că domnul Vasile Poenaru se regăsește doar în natura patriei, special în locul 
nașterii sale, în fascinatul și miticul Bărăgan, câmpia istorică a Patriei!

Da, domnul Vasile Poenaru este un fiu adevărat al Bărăganului, prin trăire, simțire și speranțele de viață, 
întotdeauna împlinite – direct, sau prin visele poeziei. Întâlnim mai multe viziuni asupra naturii pe care poetul 
încearcă să o cuprindă în întregime, spre a se identifica în întregime cu aceasta. Vorbim, astfel, despre viziuni 
colosale asupra Lumii, asupra Cosmosului, poetul creator definind NATURA, într-un mod singular și superb.

Se poate observa, în dorința de cunoaștere, setea cosmică și grea a omului și poetului Vasile Poenaru, 
credința că în sinele său se contopesc toate. „Se războiesc morții în aer / Trec prin trupurile noastre / prin 
copacii noștri / prin pâinea noastră / prin respirația noastră, șuierând… „(„Joc de copii” – vol. Jungla marină))

Cât de tainice și greu de explicat rămân metaforele domniei sale!
„Înaintam păscând tăcuți iarba / carbonizată din șanțuri mocirloase; nu știam / cine mai călărește pe cine: nu 

știam / care e trupul / gândirii mele, dar / „cogito ergo sum” și cântam o fântână singuratică”. („Invocație”, vol. 
Jungla marină)

„Viscol al rănilor zilele vin / Zilele arbori de suflet sărat / Miorile sorții să prăpădim / La focul din inima ta 
fumegat”. („Viscolul”, vol. Muntele)

Bărăganul are un loc special în creația domnului Poenaru. De altfel, chiar numele îl leagă puternic de această 
câmpie a României, provenind de la cuvântul „poiană”. .În poemul cu titlu referenţial (Cosmosul necesar), 
poetul mărturisește: „Cum Bărăganu-I setea de care sunt înfrânt… „

În timpul și spațiul nesfârșit, uneori poetului îi este greu să se regăsească! „Era o ceață de necuvântat / Și 
setea plângea cu lacrimi de rouă / Și viața mea, parcă de mine s-a spart / Și începuse ninsoarea cea 
nouă.”(„Viscolul „ – vol. Muntele)

Putem admite citind (studiind) poemele domnului Poenaru că, în dorința sa de cunoaștere, a procedat 
luciferic dar… a tins spre paradisiac! Căci, în chip poetic, atinge toate elementele Cosmosului: soarele, bezna, 
aerul, copacii, omul, timpul, moartea, iubirea, totul.

Ca întotdeauna, versificația este supusă sensului. Iar sensul sprijină ideea contopirii omului – poetului cu 
Bărăganul ancestral. Fiecare cuvânt, fiecare vers scormonesc Bărăganul, creând legătura dintre acesta și 
poet, redând chipurile celor doi care se caută spre a se contopi. „Mireasa mea nuntită sub sânge de mioară / 
[…] Zdrobit de ploi ascunse voi arde sub pământ / câmpia ca un fulger va detuna afară / Și-i voi aprinde moarte, 
de flăcări să mă zvânt”. („Cosmosul necesar„, vol. Muntele)

Incontestabil, sentimentele domnului Vasile Poenaru față de Bărăgan – patria ființei sale, sunt mărețe. 
Volumul „Ninsori în Bărăgan” întărește faptul că întreaga sa scriere este o (re)crearea a propriei vieți printr-o 
multitudine de viziuni menite să configureze statutul de om și artist al autorului. „Scot apă. Cumpăna fântânii / 
Se-apleacă-ncet, sărută / Orizontul. În găleată, apoi / tot urcă, mai mult și mai mult / Spre ziuă / Propriul meu 
chip.” („Scot apă„, vol. Ninsori în Bărăgan). Un om puternic, energic și impetuos, născut din puterile 
Bărăganului.

Noi am spune că prin viziunile domniei sale extrem de complexe asupra Naturii, asupra Cosmosului și a 
Bărăganului, poetul Vasile Poenaru își transcende propriul eu, tinzând, de fapt, să contureze FIINȚA UMANĂ 
însăși, în raport cu NATURA din care s-a născut!

În mod natural și poetic, Bărăganul se leagă în conștiința și simțirea autorului, de familia sa, de aceia care i-au 
dat viață și care, și ei, s-au adăpat din „setea” Bărăganului. Din această perspectivă, poetul creează o 
emoționantă imagine a familiei adevărate, creștine, aceea în care sufletele sunt unite si își trăiesc viața în 
respect unele față de altele și, în egală măsură, față de generațiile anterioare. O lume ancestrală, adevărată, o 
lume românească!

O temă întâlnită în toate volumele este TIMPUL. Timpul este văzut de poet ca un copac al existenței. „Cu 
rădăcinile-n părinți / și cu ramurile în rădăcinile fiului său – / perpetuu curge un flux de lapte ceresc. / […] Timpul 
ne roade încet și sigur / prin perpetuare”. („Coloana infinită„ – vol. Nașterea mea din poezie).Timpul cuprinde în 
vâltoarea sa totul: lumea, viața, locurile lumii, totul.

Cum se manifestă Timpul, în viziunea domnului Vasile Poenaru? Ca „un vânt absurd, o junglă chomsky-eană 
de cu seară, / Mașini, hârtii și ierburi ilegale / Ce sfarmă caldarâmul pe furiș / O plasă de lumini și cabluri… 
„(„Apus în liniște” – vol. Investigații)

„Purtam pe umeri munții și mările în ochi și trupul / de aer îl sângeram cu privirile-ciocârlii. / Când am încolțit 
din nou și verde-mi trupul / fluiera / șal vântului / am îngenuncheat, m-am închinat și-am sărutat chipul / 
bunicului mort.”(„Naufragiu„ – vol. Jungla marină).
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Apar astfel evocate casa părintească, alături de chipurile celor care veghează, în timp, existența poetului: 
bunicul, mama, tatăl. Emoționează cititorul sentimentele de drag, de respect profund și de recunoaștere a 
rolului pe care părinții, strămoșii noștri îl au în formarea noastră ca oameni. Este dragostea față de locurile 
natale, paradisul copilăriei. Exemplificăm prin câteva versuri minunate!

****
NU E PĂCAT CA SĂ SE LEPEDE CLIPA CEA REPEDE CE NI S-A DAT…? („Stelele – n cer” – Mihai 

Eminescu)

O temă gingașă, descrisă de poetul Vasile Poenaru cu aceleași elemente stilistice profunde, prin tropi tainici, 
abisali, este și iubirea. Iubirea are și ea un loc anume în nemărginirea Cosmosului, fiind învăluită în mistere, iar 
autorul, îndrăznește să aspire la ea, prin aceeași cunoaștere prin care dorește să înțeleagă totul.

Se cuvine să mai adăugăm că în versurile 
domnului Vasile Poenaru întâlnim multe 
expresii, denumiri din literatura Antichității, 
precum și versuri, expresii aparținând Limbii și 
Literaturii engleze, domnia sa fiind și profesor 
de Limba Engleză.

„Cartofi fierbând în coajă sub cărbuni / De întuneric, vetrele luminii / Au copt în stele…”

***

„Tata punea-n taină / Soarele pe masă. / Mămăligă caldă din alt veac. / Așa controla el universul”.(„Soarele și 
tata” – Vol. Ninsori în Bărăgan)

Cu siguranță, numele VASILE POENARU 
va intra în patrimonial Literaturii Române 
alături de al marilor scriitori care își trag seva 
din pământul străbun și care reprezintă un 
elogiu pentru valorile autentice ale literaturii 
ca artă.

„Când dorm și luna-mi picură pe buze / Te 
văd cu pielea și te-ascult sunând / […]. Devin 
mănunchi de strune acordate / Pe trupul de 
furtuni al unui cer / În care pleoapa ta în ritm se 
zbate: Să cred, s-ascult, să uit, să plâng, să 
sper. / Și iele vin, vântoase, să mă-nșele / Cu 
gându-ți, tatuându-mi-l pe piele”. („Săgeți” – 
Vol Sonete))

“Bunicul meu, Gheorghe Poenaru, cunoscut în eternitate / Sub numele de tataia / A trăit să mă vadă pe mine 
și pe fratele meu / Să ne mângâie zilnic pe creștet… „(„Cunoscut în eternitate” – vol. Ninsori în Bărăgan)

„Cimitirul de la marginea satului / E chiar marginea lumii / Mama. / […] Vino repede, mamă, Ia-mă de mână, 
să mergem de-acum… „(„Marginea lumii” – vol. Investigații))

(„Vetrele„ – vol. Sonete)
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IOAN N. ROȘCA- 
O CONSTELAȚIE STILISTICĂ, 
LITERARĂ ȘI JURNALISTICĂ,
Editura UZP, București, 2021

Profesorul uiversitar dr. Ioan N. Roșca, poet și jurnalist de prestigiu, a publicat de curând o carte incitantă: „O 
constelație stilistică, literară și jurnalistică”, Editura UZP, București, 2021. Sunt adunate aici cronici și 
eseuri, studii, pe care autorul le-a tipărit, în timp, între 2011-2021. în diverse reviste din țară și din străinătate.

Autorul și-a ales teme importante și dificile, pe care le analizează cu înaltă competență, ca o provocare la 
meditație, privind rolul și rostul literaturii, al jurnalismului, ca „istoric al clipei”. Comentariile sunt profunde și 
demonstrează că profesorul de filosofie este și un foarte bun critic și istoric literar, dublat de un excelent 
jurnalist. El a făcut o selecție riguroasă a autorilor și cărților pe care le comentează, nu întâmplător, titlul cărții: 
„O constelație stilistică, literară și jurnalistică” și unde își propune, așa cum precizează în „Cuvânt 
înainte”, să analizeze, „sub cupola conceptului de stil”, „diferențele existente între valorile estetice, exprimate 
în limbajul literar-artistic și celelalte tipuri de valori și de întruchipări expresive, inclusiv deosebirile între limbajul 
artistic și cel jurnalistic”.

Interesantă constatarea autorului, conform căreia „toți autorii cultivă sau au cultivat, ca și Eminescu, nu 
numai literatura, ci și ziaristica”. El subliniază înrudirea dintre două domenii de activitate creatoare.

Autorul a urmărit, de asemenea, problemele de metodă, de compoziție și de stil specifice fiecărui scriitor și a 
încercat să surprindă „vocea distinctă a fiecăruia”.

Contribuția lui Buffon la definirea stilului cultural este fundamentală. Ea va fi dezvoltată ulterior de alți mari 
gânditori, ca Fr. Nietzsche, O. Spengler, Lucian Blaga.

A scrie bine înseamnă a gândi bine, a simți bine și a exprima bine; înseamnă a avea totodată spirit, suflet și 
gust. Stilul presupune reunirea și exercițiul tuturor facultăților intelectuale: ideile singure formează fondul 
stilului, armomia cuvintelor nu îi este decât accesoriul care nu depinde decât de sensibilitatea organelor”. „ 
Stilul este omul însuși”. 1. (Din volumul „Condillac, D`Alembert, Buffon despre științe, arte, filosofie, în 
texte traduse și comentate de Ioan N. Roșca, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015. (Le 
style c'est l`homme).

Primul studiu este dedicat conceptuloui de stil cultural, așa cum l-a definit naturalistul și biologul francez 
Buffon (1707-1788), personalitate complexă, matematician, cosmolog, filosof, scriitor, membru al Academiei 
franceze (în 1753), autorul celebrului „Discurs despre stil"

Pe de altă parte, există genuri ziaristice mai elaborate (reportajul, pamfletul, eseul, interviul, ancheta), care 
capătă valențe artistice deosebite (vezi marii noștri scriitori, care au fost și mari gazetari). Există, desigur, 
asemănări între cele două tipuri de limbaj, cel literar-artistic și cel jurnalistic. Ambele se raportează la aceleași 
realități și folosesc aceleași cuvinte, dar cu semnificații diferite.

Potrivit lui Buffon, stilul presupune ordine și mișcare pusă în gânduri., forța geniului, iar trăsăturile generale 
ale stilului sunt: noblețe, gravitate, candoare, rațiune, armonia cuvintelor, tonul elevat, înalt, sublim.

Poemele lui Eminescu Luceafărul, Scrisoarea I, Glossă, Rugăciunea unui dac, Oda în metru antic, de 
exemplu, poezii de profundă meditație filosofică despre viață și moarte, despre rostul și sensul lumii, nu sunt 
doar poezii de „reflecție”, ceea ce le-ar îngusta valoarea.

(O paranteză: profesorul Roșca sugerează ideea că „sintagmele folosite uneori în critica literară de poezie 
filosofică sau de poezie religioasă nu i se par feicite și că „mai potrivită” ar fi formula de poezie reflexivă. Aici mă 
despart de Domnia Sa. Toți marii critici literari(G. Călinescu, Tufor Vianu-cartea Filosofie și poezie, Alexandru 
Tănase, cartea Lucian Blaga, filosoful-poet, poetul-filosof, E. Lovinescu ș.a.au vorbit despre poezia 
filosofică, văzută ca o categorie distinctă a poeziei, față de poezia religioasă, poezia erotică, poezia naturii 
(peisagistică), poezia socială (patriotică) etc.

Din această perspectivă, autorul analizează „Frumosul literar și artistic în raport cu alte valori 
spirituale”. El subliniază diferența dintre limbajul artistic, care apelează la imagini artistice (epitete, comparații, 
metafore, personificări, hiperbole etc.) și limbajul ziaristic, informativ, lipsit de podoabe literare.



Opera literar-artistică este ficțiune, invenție, pe când opera jurnalistică se raportează permanent la realitate, 
chiar dacă, uneori, ea folosește și mijloace literare (reportajul, de exemplu).

Fragmentul invocat pentru susținerea ateismului eminescian este cunoscutul vers din poezia „Împărat și 
proletar":"Religia- o frază de dânșii inventată”, fără a se ține seama că este vorba de discursul proletarului 
revoluționar, rupt din context. Pe de altă parte, numeroase alte poezii îl invocă pe Dumnezeu (Rugăciunea 
unul dac, Luceafărul etc) sau sunt compuse sub forma unei rugăciuni (Rugăciune), sau conțin cuvinte din 
sfera religiei.

Cât privește teza unui pesimism radical al poetului, Theodor Damian aduce în discuție publicistica lui 
Eminescu, în care critică vehement clasa politică, liberalismul. Eminescu a apărat cultura specifică poporului 
român, a prețuit rolul bisericii ortodoxe, deci pesimismul său este relativ.

Concepția lui Maiorescu a artei pentru artă, ca autonomie în raport cu alte forme ale culturii (știința, morala, 
politica) este de actualitate și se impune ca o judecată de valoare în aprecierea operei de artă, pentru a 
descurja impostura și non- valorile.

Un alt studiu important, „Limpiditate și profunzime în poezia lui Eminescu”, demonstrează calitățile 
exemplare de critic literar ale lui Ioan N. Roșca. Autorul subliniază marea accesibilitate a poeziei lui Eminescu, 
simplitatea ei,, dar, dincolo de acestea, (un prim nivel de receptare), se află și alte straturi de profunzime și 
înțelegere, accesibile unui cititor avizat.

Desigur, poezia filosofică este o poezie reflexivă, dar nu putem integra poezia erotică, de exemplu, în 
categoria poeziei reflexive, deși ea s-ar putea să conțină elemente de „reflecție”.

O comunicare susșinută la Seratele „Eminescu, jurnalistul” analizează „Substratul creștin al poeziei lui 
Eminescu în interpretarea lui Theodor Damian”.

Un excelent eseu este cel despre Nicolae Labiș, văzut de criticul literar Ioan N. Roșca cu un ochi proaspăt, 
nedeformat. Autorul analizează cu mare atenție poezia lui Nicolae Labiș, subliniind năzuința spre armonie și 
puritate încă din primul volum antum, Primele iubiri (1956), unde elogiază armonia naturii, viața vegetală și 
animală.(Începutul, Primele iubiri).

Criticul literar analizează fără prejudecăți poeziile dedicate Partidului, Comunistului, subliniind aceeași 
idee a armoniei, prin credința sa sinceră în idealul comunist, care promitea pace, desăvârșirea omului, 
restabilirea unității pierdute. Așa se explică prezența unor poezii ca: Lui Marx, Manifest, Schițe pentru 
umanism proletar etc.

Poetul, teologul și filosoful Theodor Damian, în cartea sa „Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu”, 
infirmă ideea ateismului poeziei eminesciene și acreditează influența religiei ortodoxe asupra acesteia.

Totodată, poetul a înregistrat și dezarmonia naturii, precum și cea din societate. Capodopera Moartea 
căprioarei este un excelent exemplu de dizarmonie în planul natural, iar poeziile despre război (Zurgălăul, 
Rapsodia pădurii, Pe obcinele Stânișoarei) de dizarmonie socială.

Amintesc, în treacăt, celelalte studii și eseuri: poezia lui Ion Horea, a lui Dumitru Ichim, care se află în 
„căutarea poetică a mântuirii”, Creația poetică a lui Theodor Damian la confluența cu celelalte valori spirituale, 
a lui Dan Anghelescu, „mefient postmodernă în stil postmodernist”, a Passionariei Stoicescu, a Mihaelei Albu, 
„o personalitate polivalentă”, aflată în „sfera poeziei intertextuale”, a lui Octavian Mihalcea, aflat între „lumini 
crepusculare și un nou răsărit”, a lui Marius Daniel Mihu, „un căutător al luminii”, a lui Sorin Ivan, „poet 
whitmanian al Renașterii din vremi pandemice”, a lui Virgil Diaconu, care reprezintă „Direcția critică în 
cercetarea biblică”, proza lui Florentin Popescu, „Povestitor între realitate și fantezie”, a prozatorului Dan 
Ghițescu, a romancierului Iulian Chivu, a romancierului George Vlaicu, a romancierului Mihail Diaconescu, a 
publicisticii interbelice a lui Vintilă Horia, a jurnalului cultural newyok-ez al lui Theodor Damian, a jurnalelor lui 
Mircea M. Ionescu.

Spirit al adâncurilor, poetul se retrage în lumea lui interioară („Trăiesc în altă lume decât voi” și caută liniștea, 
armonia interioară, trăind, totuși, neliniștea și tensiunea din planul real.

Pe această temă, a curs multă cerneală în literatura română. Este cunoscută polemica Gherea-Maiorescu 
privind ideea artei pentru artă și a artei cu tendință. Nu reluaă acum argumentele pro și contra din celebra 
polemică.

Într-un alt studiu, „Actualitatea concepției maioresciene a artei pentru artă”, profesorul Roșca readuce în 
discuție ideea autonomiei artei în raport cu alte forme ale culturii, aplicând considerațiile teoretice ale lui Titu 
Maiorescu la analiza poeziei și prozei românești, a dramaturgiei, pentru a evidenția marile valori și a le 
diferenția de pseudo-valorile, de falsele valori.

Nicolae Labiș rămâne „buzduganul unei generații” (Eugen Simion), care anunță următoarea generație de 
poeți: Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu ș.a.

În această cronică, nu mi-am propus să analizez fiecare eseu al autorului, ci să subliniez înaltele sale calități 
de teoretician, de critic literar și de jurnalist cultural, de „istoric al clipei”, care înregistrează cu obiectivitate și 
empatie fenomenul cultural și literar al contemporaneității, adresându-ne o invitație la lectură, o provocare 
intelectuală.

Poetul a descoperit ulterior disonanțele majore între teorie și practică și le-a blamat cu o mare forță 
pamfletară (Poemul Omul comun).
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Ada STUPARU

Caiete CIORAN – Ediþia 2021
Coordonator Anca Sîrghie, Editura D*A*S, Sibiu, 2022

Deschiderea volumului printr-o chemare Pe urmele lui Emil Cioran la Rășinari îi revine primarului Bogdan 
Bucur, cel care izbutește de fiecare dată să facă din renumita comună o generoasă și primitoare gazdă, 
promovând neobosit moștenirea culturală din Mărginimea Sibiului. Cu totul emoționantă este și Prefața 
semnată de Simona Modreanu, intitulată Dacă într-o noapte de toamnă, un călător…, o descriere poetică a 
întâlnirii domniei sale cu Rășinariul, cu Colocviile Cioran, cu filozoful însuși, prin opera sa, așa cum a fost 
receptat din diferitele perspective în comunicările prezentate. Cele cuprinse în primul capitol al lucrării, 
debutează viguros cu intervenția tânărului drd. Vlad Bilevsky de la Institutul de Filosofie și Psihologie 
„Constantin Rădulescu-Motruˮ al Academiei Române, care își propune să lumineze un aspect important al 
formării filozofului de la Paris, prin lucrarea Adeziunile științifice ale tânărului Cioran: Immanuel Kant și 
Intuiționismul. Investigând momentul în care, la vârsta de 20 de ani, Cioran se apleacă asupra problemei 
cunoașterii la Kant, cercetătorul semnalează și perspectiva intuiționistă din care se face analiza critică.

Urmând criteriul alfabetic, coordonatoarea volumului prezintă lucrarea Antoniei Bodea, Emil Cioran – 
Negativismul sublimat, care subliniază prolificitatea filozofului ale cărui meditații existențialiste se disting prin 
stilul expresiv, impecabil. Autoarea decelează dimensiuni fundamentale ale acestei personalități contradictorii: 
mereu pe poziții nihiliste, moralistul sceptic respinge ideea de sistem în filosofie și îmbrățișează îndoiala ca 
instrument de lucru. Spre completarea acestui profil, Mariana Pândaru-Bârgău prezintă în textul intitulat Pe 
urmele unui document epistolar inedit două scrisori păstrate în arhiva familiei, aducând mărturii despre Emil 
Cioran, de la cei care l-au cunoscut din vremea adolescenței. Tot despre aceste documente inedite vorbește 
Anca Sîrghie în studiul său Dintre tainele biografiei lui Emil Cioran, deslușind legăturile de prietenie dintre tinerii 
rășinăreni, care își împărtășesc peste timp – scrisorile datează din anul 1996 – opiniile despre consăteanul lor 
ajuns la Paris, pe care îl consideră cel mai mare om de cultură oferit omenirii de neamul românesc.

Riguros structurat sub coordonarea universitarei Anca Sîrghie, volumul Caiete Cioran – Ediția 2021 
consemnează desfășurarea colocviului, ilustrând preocuparea pentru conservarea și difuzarea lucrărilor 
prezentate de reputați scriitori și filozofi din țară și de peste hotare, cadre universitare și critici literari de 
prestigiu, dar și de tineri cercetători, interesați de cunoașterea aprofundată a operei cioraniene. Cuprinsul 
lucrării este revelator pentru diversitatea formelor în care s-a desfășurat evenimentul, indicând Studii de 
filosofie și istorie literară, Eseuri, Lansări de carte, Ecouri, precum și o Retrospectivă Cioran în imagini.

Ajuns la a XXVII-a Ediție, Colocviul Internațional „Emil Cioranˮ, desfășurat la Rășinari în 13 și 14 noiembrie 
2021, a reușit să perpetueze o manifestare științifică de înalt nivel și să probeze interesul pentru cercetarea 
vieții și operei filozofului plecat din Mărginimea Sibiului, pentru a străluci în Orașul Luminilor. Devenind o 
tradiție, publicarea cercetărilor și a intervențiilor prezentate cu această ocazie s-a concretizat într-un amplu 
volum – 290 de pagini – apărut la Editura D*A*S din Sibiu, o realizare editorială de excepție, proiect cofinanțat 
de Consiliul Județean Sibiu. Se cuvine menționat efortul organizatorilor de a asigura o bună desfășurare a 
evenimentului, atât prin forma prezenței fizice, cât și a celei online, în condițiile sanitare de restricție impuse de 
evoluția pandemică.

Universitarul Marin Diaconu pune față în față în cercetarea sa Emil Cioran și George Bălan cele două 
personalități, semnalând vocația amiciției pe care filozoful o avea, așa cum se reliefează mai ales în bogata sa 
corespondență. De data aceasta, autorul se oprește asupra vieții și operei muzicianului filozof George Bălan, 
din a cărui prietenie și prețuire pentru Cioran a rodit un interesant schimb epistolar. O sistematică cercetare 
propune dr. Marius Dobre, în Lupta cu Dumnezeu. Pe urmele divinității cu necredință, unde evidențiază 
preocuparea lui Emil Cioran pentru raportul dintre om și Divinitate. Distingând un soi nou de teologie, 
cercetătorul identifică specificul viziunii cioraniene despre credință și religie, o atitudine diferită de ateism sau 
agnosticism, care va șoca încă din tinerețe.

Venind de la Institutul de Filosofie și Psihologie”Constantin Rădulescu-Motruˮ al Academiei Române, dr. 
Titus Lateș își centrează studiul Cioran în jurnalele contemporanilor pe surse extraliterare, care însă aduc un 



Contribuții importante aduce și Ion Gligor Stopița, care îl prezintă pe Emil Cioran – trăitorul privilegiat celor 
inițiați în zone abisale, având drept motivație un citat din Gabriel Liiceanu despre spațiul montan cu rol 
modelator în personalitate. Aceasta s-a dovedit, afirmă autorul capabil de subtile metafore, dar și de tăioase 
observații asupra contemporaneității, și în cazul celui legat de Coasta Boacii, alungat definitiv și irevocabil din 
rai, pentru a trăi în macrocosmosul său, unde a construit o sinteză filozofică singulară. Aducând informații 
inedite despre modul în care Cioran se raporta la reperele fundamentale al culturii noastre naționale, prof. dr. 
Ioan Radu Văcărescu prezintă în studiul Eminescu și Cioran, articolul Mihail Eminesco, publicat de filozof, în 
limba franceză, desigur, în revista „Comoediaˮ, apărută la Paris, în 16 ianuarie 1943. Configurată deja, 
viziunea gânditorului găsea în Eminescu, recunoscut ca cel mai mare poet român, un exemplu al eșecului, 
stând sub semnul fatalității, al unui destin căruia nu reușește să i se sustragă. Important este textul cioranian și 
sub aspectul convingerilor despre poet și esența poeziei, instituind incompatibilitatea absolută dintre poezie și 
speranță. Al doilea text publicat în aceeași revistă, la 4 septembrie 1943, Les secrets de lʾâme – Le dor ou la 
nostalgie, indică preocuparea lui Cioran pentru pătrunderea unor esențe de trăire românească, glosând în jurul 
noțiunii intraductibile de”dorˮ.

O interesantă asociere realizează d.na prof. dr. Ada Stuparu, în comunicarea Emil Cioran și Ion D. Sîrbu – 
ipostaze ale exilului, ambele personalități evocate trăind în condițiile unui exil asumat, unul la Paris, celălalt la 
Craiova, unde amândoi simt apăsarea dezrădăcinării, dar au șansa libertății de gândire și de creație. O 
modalitate pe care o găsește Emil Cioran de a trece peste limitele imposibilului este subliniată de Claudia 
Voiculescu, masterandă la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhulˮ din București, care îl 
prezintă pe Cioran – cel care vedea realitatea nevăzută, având ca punct de pornire controversatul volum 
Lacrimi și sfinți. Sunt revelate îndoielile și răzvrătirile, haosul lăuntric care însă nu rup legăturile cu Dumnezeu 
și îi permit să sondeze cu curaj neantul existenței.

Un amplu studiu consemnând Interviuri în contemporaneitate despre Emil Cioran propune d.na conf. univ. dr. 
Anca Sîrghie, care creditează această formă de dialog cu atributele care pot răspunde dorințelor de informare 
ale contemporanilor. Interesată de interviurile cu cei care l-au cunoscut pe Emil Cioran, autoarea este în 
măsură să răspundă de ce fratele mai mic, Aurel Cioran, a fost cel mai solicitat. Reține apoi cele două voci 
feminine, una de la Paris. Cornelia Groshenny Isac, și alta din Sibiu, Eleonora Cioran, soția lui Aurel, ambele 
reușind evocări emoționante ale filozofului. Nu este ignorat nici interviul despre Emil Cioran cu filozoful Dorin 
Stoica, de la televiziunea canadiană.

plus în registrul autenticității. Devin adevărate mărturii paginile de jurnal aparținând unor personalități 
cunoscute de Emil Cioran, cu care va menține legătura prin scrisori și după 1941, când se va stabili definitiv la 
Paris. Deschideri spre alte orizonturi de receptare a singularității destinului cioranian sunt oferite de prof. univ. 
dr. Simona Modreanu, meditând în Cioran, luntraș prin kairos despre acest maestru al contradicției și al 
paradoxului. Dominantă, tema eșecului este discutată în raport de noțiuni ce se instituie ca piloni ai concepției 
filozofului despre existență. Un alt unghi din care este privită personalitatea gânditorului este deschis în textul 
purtând titlul Cioran Creștinul, aparținând conf. univ. dr. Pr. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie”Sf. 
Andrei Șagunaˮ din Sibiu. Propunându-și să treacă de nivelul aparențelor, părintele Necula descoperă 
aptitudinea rășinăreanului de a pune întrebări în cheia literaturii despre problemele teologiei, ceea ce nu 
îndreptățește a se vorbi despre un anticreștin.

Capitolul intitulat Eseuri surprinde prin diversitate. Primul text aparținând poetului Victor Albu este o sintetică 
intervenție Despre Cioran, marcată de sensibilitate și trăire autentică. Contemplarea nostalgică, în tăcere, a 
locurilor copilăriei filozofului, îi amintește de primele lecturi din vremea școlii, îndrumat de dascăli devotați spre 
cunoașterea lui Cioran, de la care a învățat să prețuiască clipa. Stând, de asemenea, sub semnul poeticului, 
intervenția doamnei Alina Diaconu din Buenos Aires, Argentina, Unas pocas palabras, în traducerea 
hispanistei Gabriela Banu Câteva cuvinte, remarcă apropierea spirituală și puntea trainică dintre Argentina și 
Emil Cioran. Se evocă întâlnirea acestuia cu Jorge Luis Borges, o reciprocă prețuire a unor mari spirite, precum 
și volumul „Dragă Cioranˮ, în care scriitoarea argentiniană descrie prietenia care a legat-o în timp de filozoful 
de la Paris, căruia îi dedică un portret în versuri. Cunoscutul critic și istoric literar Aureliu Goci meditează în 
comunicarea sa intitulată Inconfortabilul Cioran?Emil Cioran, un Iov fără lepră și fără Dumnezeu, asupra 
evoluției scriitoricești a lui Cioran, pornind de la revigorarea filozofică adusă de prietenia acestuia cu Alina 
Diaconu. Scriitorului Emil Cioran i se urmărește apoi devenirea până la asumarea condiției de Iov, dar fără 
credință și fără Dumnezeu, rămas totuși”în curtea preotului ortodox din Rășinariˮ. O pagină de autentică 
literatură izbutește Paula Romanescu care configurează un periplu imaginar De la Paris la Rășinari: pe urmele 
umbrelor-lumini, în treceri surprinzătoare de la real la ficțiune, de la viață la moarte. Toposul este cel adecvat 
unui asemenea demers, cimitirul Montparnasse, orașul umbrelor, unde distinsa poetă evocă prezențe 
românești de mare rezonanță în cultura lumii, al căror destin s-a legat, într-un fel sau altul, de Orașul Luminilor, 
pentru ca în final să ajungă la lespedea de marmură neagră, fără cruce, care străjuieşte mormântul lui Emil 
Cioran, studentul etern locuind în mansarda din rue de LʾOdéon.



O conexiune à rebours realizează Ada Stuparu prezentând recenzia la Caiete Cioran – Ediția 2019, volum 
realizat sub coordonarea Ancăi Sîrghie. Remarcând consistența capitolului Comunicări și conferințe, precum 
și a celui de Eseuri, autoarea indică multitudinea aspectelor atinse de cei care au înțeles să se apropie de 
scrierile acestui original gânditor. Aceștia izbutesc an de an să lărgească universul receptării operei cioraniene, 
marcând interesul crescând pentru gândirea românească, în țară, precum și în lume.

Document testimonial, Programul manifestării din toamna anului 2021, care s-a deschis cu slujba de 
pomenire a lui Emil Cioran la Biserica”Sf. Treimeˮ din Rășinari, imortalizează conținutul și calendarul lucrărilor 
Colocviului Internațional”Emil Cioranˮ, unde momentele de elevație intelectuală ale cercetărilor științifice au 
fost urmate de ecoul livresc al lansărilor de carte și de delectarea produsă de spectacolul de teatru Exerciții de 
admirație Emil Cioran, susținut de Teatrul „Aureliu Maneaˮ din Turda, și de momentul artistic Lumina care cade 
pe Coasta Boacii, lectură din opera cioraniană, susținut de Cătălin Emil Neghină, actor la Teatrul 
Național”Radu Stancaˮ din Sibiu. Proiectată, vizita la Păltiniș și la Șanta, Pe urmele lui Emil Cioran și ale lui 
Constantin Noica, din păcate nerealizată, ar fi constituit un emoționant corolar al evenimentului organizat de 
Primăria Comunei Rășinari, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, Liga Culturală 
Sibiu și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Un aer de prospețime aduce volumul Caiete Cioran – Ediția 2021 prin capitolul dedicat lansărilor de carte, 
îndeplinind cu consecvență scopul de a aduce în prim-plan noi apariții editoriale de marcă. De data aceasta, 
Adrian Dinu Rachieru zăbovește cu încântare asupra lucrării Simonei Modreanu, volumul bilingv Cioran ou la 
chance de lʾéchec / Cioran sau norocul neîmplinirii, o realizare originală pornind de la gravurile Wandei 
Mihuleac, însoțite de citate alese de artistă împreună cu Cioran. Comentariile autorului punctează provocările 
cărora Simona Modreanu încearcă să le răspundă privind acest om misterios, apăsat de scepticism, 
un”apostol al ratăriiˮ, așa cum îl denumește.

Ca un necesar feedback, se constituie capitolul Ecouri, care se deschide cu un reportaj realizat de prof. univ. 
Ileana Costea din California SUA, intitulat Cioran dezvăluit mie și, sunt sigură, multora… Puternic marcate 
subiectiv, impresiile autoarei despre personalitatea lui Emil Cioran întâlnit la Paris pregătesc descrierea 
evenimentului de la Rășinari la care a avut șansa de a participa grație posibilităţilor oferite de aplicația zoom. 
Impresionată de varietatea comunicărilor, românca americană consideră că cel de-al XXVII-lea Colocviu 
dedicat lui Emil Cioran este o modalitate de a-i cunoaște opera, dar și de a onora un mare gânditor. De peste 
Ocean a venit și intervenția lui Dorin Nădrău care a trimis din Michigan SUA Noi exerciții de admirație la 
Rășinari, unde apreciază acest eveniment cu semnificație identitară pentru Sibiu, bogăția și diversitatea 
intervențiilor și excelenta organizare a acestei manifestări devenite tradiţională. În acest context, menționează 
acordarea Premiului „Emil Cioranˮ doamnei Anca Sîrghie „pentru întreaga operă literară și publicisticăˮ. Din 
Sibiu, Maria Daniela Pănăzan cuprinde într-o privire sintetică desfășurarea Colocviului Internațional”Emil 
Cioranˮ – Rășinari, 13-14 noiembrie 2021, consemnând o reușită științifică și culturală de înaltă ținută.

Schimbul de mesaje între participanții la Colocviu cărora li s-au alăturat alte prezențe din țară și din 
străinătate, urmat de un grupaj de imagini stau mărturie pentru reușita unui eveniment de excepție.

Anul 16 · Nr 60



Interviu cu Sfinția Sa Preot Dr. Cătălin – Ionuț Grumeza
Slujitor al Parohiei Balta Albă, 

cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Nu de puține ori Dumnezeu, care ne cunoaște fiecare gând, fiecare întrebare ce ne macină mintea, ne 
împovărează sufletul, ne accelerează bătăile inimii și la care am dori răspuns, ne trimite în cale ființa în fața 
căreia ne putem confesa cu toată încrederea și de la care putem fi siguri că vom afla răspunsul atât de mult 
așteptat.

Am avut deosebita plăcere să întâlnesc, prin intermediul unei prietene minunate, un suflet frumos ce 
sălășluiește în persoana Sfinției Sale Preot Doctor Cătălin – Ionuț Grumeza, căruia i-am cerut permisiunea să 
îmi acorde câteva zeci de minute din prețiosul timp al domniei sale, în vederea realizării acestui interviu, având 
ca temă importanța și misiunea femeii creștine în societatea contemporană.

Maria NICULESCU

Maria Niculescu [M.N.]: Sfinția Voastră, întorcându-
vă cu gândul la Geneză, ne puteți spune câteva 
cuvinte despre cum și pentru ce Dumnezeu a creat 
și femeia, după ce a creat, mai întâi, bărbatul?

Pr. C.I. Grumeza [Pr. C.I.G.]: „Și a zis Domnul 
Dumnezeu: Nu este bine ca omul să fie singur;să-I 
facem ajutor potrivit pentru el”(Facere II,18). 
Dumnezeu a creat femeia egală bărbatului, fiind 
luată din coasta lui Adam. Ceea ce Dumnezeu a 
unit în Rai, omul nu trebuie să despartă. Dumnezeu 
a făcut pe om ca bărbat și femeie, deci cel ce se 
unește cu o femeie, se completează în mod total cu 
ea alcătuind o unitate, formând amândoi un trup 
(Facere: 2 – 23,24). Cuvintele acestea ne arată 
indisolubilitatea familiei, căci trupul devenit unic nu 

M.N.: Credeți că femeia a fost și este ispită? 
Considerați că are o vină în a provoca bărbatul care 
se lasă ușor  pradă tentaț ie i ,  pur tând o 
vestimentație sumară, fardându-se excesiv, 
împodobindu-se exagerat cu „mijloace diavolești”?

M.N.: Sunteți de părere că, și acum, precum în Evul 
Mediu, în concepția Bisericii, femeia a însemnat și 
înseamnă doar obiectul din casă care se supune 
întru totul bărbatului, îi face copii şi îngrijeşte de 
gospodărie?

Pr. C.I.G.: Femeia nu a fost creată de Dumnezeu ca o 
ispită pentru bărbat, ci a fost un ajutor pentru 
acesta. Femeia creștină are un comportament 
decent, iar scopul ei nu este de a provoca ci, prin 
comportamentul ei îl mărturisește pe Dumnezeu, 
arătând astfel din ce tagmă face parte. Calendarul 
Ortodox este plin de modele de femei creștine 

Pr. C.I.G.: Principalele caracteristici ale unirii dintre 
un bărbat și o femeie sunt, cum am mai spus, 
unitatea și indisolubilitatea. Femeia, atât în epoca 
primară, cât și în Evul Mediu, nu a fost niciodată 
o”slujnică”în concepția creștină, ci ea a fost egală 
bărbatului. Bărbatul a fost înzestrat cu anumite 
daruri, iar femeia cu alte daruri, de pildă”naștere de 
prunci”.Femeia creștină a trebuit și va trebui să 
săvârșească binele, încât să dea naștere unei 
frumuseți morale desăvârșite.”Podoaba voastră să 
nu fie cea din afară, ci omul cel tainic al inimii în 
nestricăcioasă podoabă a duhului blând și liniștit, 
care este de preț înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru: 
3, 3 – 4).

poate fi împărțit. Iar această unitate o creează 
puterea harului Duhului Sfânt, care se dă prin taina 
cununiei.



M.N.: Este acest comportament un motiv al 
nenumăratelor agresiuni în continuă creştere, 
violenţe împotriva femeilor, a copiilor, a femeilor în 
vârstă?

M.N.: Tinerele/femeile momentului, ca și cele din 
Evului Mediu, nedându-și seama de valoarea lor, 
își doresc să devină vedete, savurează filmele 
erotice visându-se a fi eroinele acestora, duc o 
viață ușoară, sunt cu ușurință ispitite. Biserica și-a 
exercitat rolul său important, prin inspirarea 
cred in țe i ,  în t ru  sch imbarea concepț i i lo r 
nesănătoase?

începând de la copii, de exemplu Sfânta Filofteia, 
Sfânta Elena, adolescente – Sfânta Împărăteasă 
Teodora, Sfânta Varvara, mame creștine: Nonna, 
mama Sfântului Grigore de Nazianz, Sfânta 
Monica, mama Fericitului Augustin, sau Sfânta 
Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare. „Dați-mi o 
generație de mame bune, creștine, și voi schimba 
fața lumii” (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Pr. C.I.G.: Încă din epoca primară Sfinții Părinți au 
încercat să le îndemne pe tinere și pe femei să ducă 
o viață virtuoasă, având model suprem pe Maica 
Domnului. Încă de la crearea lumii, vrăjmașul diavol 
a încercat, prin femeie, să-i creeze fantezii, 
spunându-i că, chiar dacă va mânca din pomul 
cunoștinței binelui și răului nu va muri, ci va fi ca 
Dumnezeu, iar de aici au apărut primele scenarii pe 
care femeia și bărbatul și le fac: „Oare cum este să 
fii ca Dumnezeu?” Nu trebuie să ne facem scenarii 
și iluzii deșarte, pentru că planurile noastre nu sunt 

Pr. C.I.G.: Ne place tot timpul să aruncăm vina pe 
celelalte dar, de fapt, cauza ești tu, deci violența 
apare din neînfrânarea poftelor tale. Dumnezeu i-a 
dat omului rațiunea pe care are datoria să și-o 
folosească și nu trebuie să-și urmeze instinctele 
s a l e  a n i m a l i c e .  M e n i r e a  o m u l u i  e s t e 
îndumnezeirea lui, nicidecum dezumanizarea lui. 
Bărbatul creștin are principii creștine, având ca 
model pe Cristos, care ne spune: „Doar dacă ai 
privit-o și ai poftit-o în inima ta, ai săvârșit adulter.” 
De aceea, bărbatul virtuos vede doar lucrurile bune 
și frumoase, nejudecând pe nimeni. Sfântul Vitalie 
mergea în case de toleranță și vorbea despre 
Cristos. Cuviosul Vitalie le plătea pe acele femei, 
pentru ca în acea noapte să nu păcătuiască. Multe 
dintre ele, văzându-l cum se roagă, își schimbau 
viața. Trupul, care este Templul Duhului Sfânt, 
trebuie îngrijit, dar tot ceea ce este excesiv și 
exagerat nu este plăcut nici lui Dumnezeu, nici 
celor care duc o viață plăcută înaintea lui 
Dumnezeu. Totuși, aceste persoane care se 
„sulimenesc” sau se împodobesc excesiv nu 
trebuie judecate, deoarece duc cu ele o mare 
povară și anume afecțiunea și atenția celorlalți.

M.N.: Este motivat refuzul femeii de a face copii 
datorită faptului că nu este înțeleasă de societate, 

Pr. C.I.G.: Într-o lume necreștină există această 
dorință de emancipare a omului, dar cei care duc o 
viață în Cristos își păstrează acest echilibru 
sufletesc, luptându-se cu patimile și cu viciile lor. A fi 
creștin înseamnă a fi liber, iar această libertate ne-a 
dat-o Cristos. Fericitul Augustin spunea: „Iubește și 
fă ce vrei, dar ceea ce faci să te ducă Acolo, în 
Împărăția lui Dumnezeu!” O tânără și-a întrebat 
într-o zi tatăl, anume cum ar trebui să danseze 
(dacă ar fi invitată la o petrecere). Tatăl i-a răspuns: 
„Dansează să te simți bine, dar simte-te bine în așa 
fel încât, întorcându-te acasă, în camera ta, să mai 
poți privi icoana Domnului, să-I mulțumești și să nu 
te rușinezi să-l privești în față.”

și planurile lui Dumnezeu. În El trebuie să credem și 
atât. Trăim într-o societate în care modelele de 
viață ne sunt expuse prin mijloacele massmedia, 
nefiind cele sănătoase, ci cele anormale. De aceea 
mulți tineri, nefiind ghidați cum se cuvine, ajung să 
ia ca model personaje negative, ducând astfel la o 
depersonalizare a omului.

M.N.: Acum femeia se bucură cu adevărat de 
libertate, devenind din acest punct de vedere egală 
bărbatului, nu mai este obligată să nască nedoriții 
copii, nu se mai ajunge la avort, existând mijloace 
de contracepție. Credeți că această libertate va 
putea dăuna, în timp, va schimba mentalități 
sănătoase? Și-a aflat răspuns dorința de 
emancipare?

M.N. Nimic mai frumos și mai înălțător pentru o 
femeie decât calitatea de a aduce pe lume noi 
făpturi! Nu de puține ori, însă, am avut ocazia să 
aud de la tinere femei totala dezaprobare a 
împlinirii sacrului act, pe motiv că sarcina le-ar 
deforma, iar aceasta ar însemna să-și bată joc de 
trupul lor. Ar putea dispărea acea dorință de a purta 
dulce, suavă și sfântă greutate, acea dorință a 
inimii de a-și uni bătăile cu cele ale fătului?

Pr. C.I.G.: Cea mai mare bucurie pe care o poate 
avea un om este de a aduce viață în lume și 
această viață este o împreună lucrare a omului cu 
Dumnezeu. Viața și moartea o dă și o ia numai 
Dumnezeu. Educația copiilor este întotdeauna 
opera mamei, iar aceasta poate fi dovedită și pe 
temeiuri solide ale rațiunii. Datoria mamei este să 
cerceteze sufletul copilului, să-l învețe să fie un om 
bun și cinstit. Copiii sunt comoara cea mai de preț a 
unei mame. Femeii îi revine sarcina imensă a 
inițierii pedagogice, ca fiecare copil zămislit să 
devină o ființă aparte. Prin nașterea de fii, mama se 
va mântui. Destinul lumii noi se află în brațele 
mamei, spune, magnific, coranul: „Paradisul este la 
picioarele mamei
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nu este încurajată financiar spre a asigura 
întreținerea acestora? Biserica se implică în vreun 
fel, inițiind proiecte și răspunzând la nevoile 
materiale și emoționale ale celor neglijați de 
societate?

M.N.: Biblia vorbeşte despre atribuțiile bărbatului, 
respectiv ale unui soț în căsnicie, indiferent de tipul 
de activitate al femeii. Credeți că sunt îndeplinite de 
aceștia? Considerați necesară încurajarea lor? 
Cum și în ce fel ar putea-o face Biserica?

M.N.: Uniunea Europeană a făcut progrese mari în 
direcția asigurării egalității dintre femei și bărbați. 
Generații la rând s-a tot vorbit despre atribuțiile 
femeii în viața de familie, iar vremurile erau de așa 
natură încât de cele mai multe ori bărbatul era cel 
care muncea; acum, femeile muncesc cot la cot cu 
bărbații, făcând carieră și având responsabilități în 
egală măsură cu aceștia. Ce ne mai puteți spune 
despre  impor tan ța  femei i  în  soc ie ta tea 
contemporană și, legat de aceasta, despre 
importanța căsătoriei și a familiei creștine?

Pr. C.I.G.: Acolo unde dragostea creștină este 
îndeajuns de puternică, ea devine garanția unei 
căsătorii fericite și a stabilității familiale. În 
dominantele ființei sale, masculinul este Hristofor, 
femininul este Pneumatafor. Mântuirea nu va veni 
decât prin sfințenie, iar aceasta este mai lăuntrică 
femeii; în condiția vieții actuale .pentru că orice 
femeie are o intimitate înnăscută, în Dumnezeu, 
existența coincide cu ființa, iar femeia este mai aptă 
să unească în sfințenie ființa și sfințenia prin 
puterea smereniei. Situată la polul opus al 
egalitarismului și revendicării, smerenia (arta de a fi 
la locul tău) este strălucirea cea mai firească a stării 

Pr. C.I.G.: În ceea ce privește datoriile soțului, sunt 
mai puțin detaliate, dar, în esență, ele sunt 
aceleași, el este îndemnat să-și iubească soția, să 
nu fie aspru cu ea, să trăiască înțelepțește cu 
aceasta. Dacă soția este datoare soțului cu 
ascultare, soțul îi datorează în schimb iubire și 
sprijin (I Corintieni, VII, 14). Femeia, în societatea 
contemporană, va salva lumea doar cu condiția să 
primească, adânc cutremurată”,slujirea fecioarelor 
înțelepte”din parabola evanghelică astfel ca”,pline 
de har să devină cu adevărat, urmând-o pe Maica 
Domnului”, Poarta Împărăției și chip călăuzitor.

Pr. C.I.G.: Sfântul Vasile cel Mare a creat Vasiliada, 
adică centrele de bătrâni, orfelinatele de copii, 
primele” bolnițe” (spitale). Primele școli, primele 
cărți și tipărituri au fost în tinda bisericii. Tot timpul 
biserica s-a ocupat de educația social – morală a 
credincioșilor săi și s-a aplecat mai mult și către oile 
cele pierdute. La ora actuală, Biserica Ortodoxă din 
România a continuat și va continua activitățile 
sociale, culturale și educaționale.

M.N.: Ce atitudine are Biserica față de legiferarea 
căsătoriilor între persoane de același sex, care este 
posibilă în 13 țări din Uniunea Europeană și în 
câteva din afara Uniunii? Considerați că pot fi 
ajutate, îndrumate, iertate, având în vedere păcatul 
comis? Cum vede Biserica dreptul lor de a înfia 
copii normali care, sigur, vor deveni victime datorită 
climatului dintr-o asemenea „familie” anacronică?

Pr. C.I.G.: Biserica Creștină Ortodoxă nu este de 
acord cu legiferarea căsătoriilor între persoanele 
de același sex. Dumnezeu iubește omul dar urăște 
păcatul. Dacă o persoană LGBT se căiește de 
păcatul său, el este iertat, cu condiția să nu mai 
facă. Niciodată biserica nu va fi de acord cu înfiatul 
copiilor de către persoanele de același sex. „Jean 
Giraudoux, în „Sodoma și Gomora”, afirmă că 
vremea în care femeia nu mai știe să iubească și să 
se dăruiască este sfârșitul lumii.

Pr. C.I.G.: Este îngrijorător numărul divorțurilor, sunt 
alese substitute ale căsătoriei precum concubinajul 
sau așa numitele căsătorii de probă, formele 
aberante ale cuplurilor de același sex și, mai nou, 
posibilitatea ca acestea să poată înfia copii. 
Consider că suntem datori să tragem un acut 
semnal de alarmă pentru ca societatea să se 
intereseze direct de conținutul biologic și sociologic 
al unirii conjugale. Însă, atâta timp cât omul îl va 
avea pe Dumnezeu, nu va dispărea niciodată 
dragostea dintre un bărbat și o femeie, pentru că 
însuși Dumnezeu este dragoste.

harismatice. Frumusețea va salva lumea, dar nu 
orice frumusețe, ci a Duhului Sfânt, cea a femeii 
înveșmântată în „Soare”.

M.N.: Credeți că va dispărea purul, tainicul sentiment 
al iubirii dintre bărbat și femeie, așa cum 
Dumnezeu a lăsat să fie pe pământ?
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Voichiþa TULCAN MACOVEI

PILDE CARE VORBESC DESPRE 
ÎMPÅRÅºIA LUI DUMNEZEU

Pilda fiului risipitor (Ev. după Luca, cap. 15, vers. 11-32)

Pilda cu oaia rătăcită (Ev. după Matei, cap. 18, vers. 10-14)

Dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi nu are margini. Dumnezeu a iubit până la capăt, până la jertfa 
îndeplinită de Fiul Său pentru noi, oamenii. Îndurarea Lui este asemenea iubirii. El este îndelung răbdător, 
iertător, și așteaptă ca fiecare dintre noi, să-L căutăm, să Îl ascultăm, după cum un copil își ascultă tatăl. În 
egală măsură, Dumnezeu este drept. Dar dreptatea Sa nu este precum dreptatea (justiția) oamenilor. Pentru 
că dreptatea Sa cuprinde în ea iubirea și îndurarea deopotrivă. Cineva spunea că dacă Dumnezeu nu ne-ar 
iubi atât de mult și ne-ar pedepsi pentru mulțimea păcatelor noastre, atunci cu siguranță, n-ar mai exista 
oameni pe pământ. Așa este. Însă mila Sa întrece orice măsură și pentru aceasta trebuie să-I mulțumim 
neîncetat.

Întrebarea se pune însă: vrea cel rătăcit de Dumnezeu să se întoarcă la El? Se întorc ochii celui rătăcit spre 
Stăpân spre a-L vedea și spre a găsi din nou calea cea bună? Situațiile diferă în funcție de oameni. 

Atunci când o găsește, pilda ne spune că se bucură mai mult decât de cele 99 care nu se rătăciseră. 
Concluzia se află în versetul: „Tot așa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești 
micuți.” Este cu adevărat minunat și dumnezeiesc! Trebuie să înțelegem de aici grija pe care Dumnezeu, ca 
Tată, o poartă fiecăruia dintre noi, din momentul în care acceptăm să facem parte din familia Lui. Atunci când 
greșim, când ne abatem de la cuvântul Lui (de la pășunea Sa) să știm că El nu ne-a uitat și nu ne-a abandonat, 
ci ne caută pentru a ne aduce din nou în „turma” Sa.

În această pildă, Iisus Hristos face o comparație cu multe conotații. El asemuiește legătura dintre Dumnezeu 
și cei care L-au acceptat drept Stăpân al vieții, cu legătura dintre un stăpân și oile lui. Această comparație are la 
bază faptul că în timpul Său, păstoritul era cea mai răspândită dintre preocupările oamenilor. În al doilea rând, 
comparația se bazează și pe dragostea păstorului față de oile lui și pe responsabilitatea pe care acesta o are 
pentru fiecare oaie în parte, de a nu se pierde, de a nu ajunge pradă lupului. „Ce credeți? Dacă un om are o sută 
de oi, și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți, și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă i se 
întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie de ea, decât de cele 99 care nu se 
rătăciseră.” Remarcăm aici frica stăpânului pentru ca nici una din oile sale să nu rătăcească de la pășunea care 
îi fusese pregătită, apoi dragostea și responsabilitatea de a o găsi pe cea pierdută. Chiar dacă i-au mai rămas 
99, stăpânul suferă pentru cea dispărută; le lasă o vreme singure pe acestea în pășunea pregătită, și pleacă el 
însuși în căutarea celei pierdute.

Este extraordinar să ajungi să trăiești sub supravegherea, sub grija lui Dumnezeu. Consider că este o mare 
onoare, o adevărată cinste pentru noi, oamenii, să ne putem crea o relație cu Dumnezeu, să putem veni la El, 
ca la Cel Atotputernic, Conducătorul Suprem al vieții. Așa cum este amintit de nenumărate ori în Biblie, El este 
ca un tată pentru copiii Lui: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer.” (Ev. după Luca, cap. 11, vers. 13) Cum este un 
tată adevărat pentru copilul lui? Îi vrea binele, luptă pentru realizarea lui în viață, îl iartă totdeauna, certându-l și 
arătându-i greșeala, îl mângâie și este alături de el în momentele grele, îl apără de dușmani; este cu alte 
cuvinte bun, iertător, iubitor, iar uneori dur, pentru ca cel mic să știe totuși că el – tatăl – este cel care îi conduce 
viața până când, la rândul său, va deveni matur. Nu degeaba Biblia face o astfel de comparație. Ar trebui să 
înțelegem că, într-adevăr, dacă ajungem să-L acceptăm pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru ceresc, va trebui 
să-I dăm si ascultarea cuvenită. Altfel, rostim degeaba cunoscutele cuvinte din rugăciunea „Tatăl nostru”.

Pilde despre iubirea, îndurarea și dreptatea lui Dumnezeu



Intervine aici reacția tatălui. Acesta a înțeles că fiul său se căiește sincer, că înțelege cu adevărat greșeala pe 
care a făcut-o. De aceea, poruncește robilor săi: „Aduceți repede haina cea mai bună, și îmbrăcați-l cu ea; 
puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduce-ți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne 
veselim; căci acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut și a fost găsit.” A început apoi o mare petrecere.

Exista și posibilitatea ca fiul să se întoarcă acasă într-o stare rea, cerând tatălui alți bani pe care să continue 
să-i folosească în lume. (Sau, cum se întâmplă astăzi între oamenii care trăiesc fără Dumnezeu, chiar să-l 
omoare.) Așadar, bucuria tatălui a fost întărită de schimbarea gândirii, de faptul că fiul său a înþeles că și-a 
supărat părintele și s-a căit pentru aceasta.

Fiul cel mic a cheltuit însă tot ce avea și a început să trăiască în nevoi. Pentru a scăpa de foame, s-a angajat 
argat la porci. Pilda spune că, deodată, tânărul și-a venit în fire și zis: „Câți argați ai tatălui meu au belșug de 
pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: «Tată, am păcătuit 
împotriva cerului și împotriva ta, – și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi.»” 
Hotărându-se să facă astfel, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Acesta l-a văzut de departe, „i s-a făcut milă de el, 
a alergat de a căzut pe grumazul său, și l-a sărutat mult.” Fiul cel mic și-a recunoscut în fața tatălui starea de 
păcat: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.”

Pilda ne spune că la ceasul acela, fiul cel mare era la muncă, pe câmp. Când s-a apropiat de casă, a auzit 
muzică și jocuri. Nedumerit, l-a întrebat pe un rob ce se întâmplă în casa lor. Acesta i-a povestit despre 
eveniment. Reacția fratelui a fost însă alta decât a tatălui. Devenise atât de mânios, încât nici nu vroia să intre 
în casă, luându-și la rost tatăl: „Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca; și 
mie, niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei.” Răspunsul blând și înþelept din 
partea tatălui a venit prompt: «Fiule, tu întotdeauna ești cu mine, și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne 
veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.»”

Dumnezeu ne primește pe toți la El cu aceeași bucurie: ne îmbracă în haine curate demne de „casa” Lui, ne 
dă pecetea Duhului Sfânt, oferindu-ne în locul pribegiei noastre prin lume, răsplata mântuirii. Nu este deci 
important pentru fiecare dintre noi să înțelegem învățătura lui Hristos, și să încercăm s-o aplicăm în propria 
noastră viață?

În ce-l privește pe celălalt fiu, tatăl îl liniștește spunându-i clar: „Fiule, tu întotdeauna ești cu mine, și tot ce am 
este al tău”. Amândoi sunt, într-adevăr, copii și frați, dar numai acesta i-a fost credincios tatălui. Dacă primul fiu, 
cel care s-a întors a avut parte doar de iubirea tatălui, de reprimirea în familie, celălalt, care i-a fost devotat și l-a 
slujit o viață întreagă, a primit ca răsplată toată averea acestuia. Se cuvine deci să nu ne îndoim niciodată de 
dreptatea lui Dumnezeu, de hotărârea Lui față de noi. Pentru că toți oamenii de pe pământ au dreptul la 
mântuire. Chiar El ni l-a dat. Răsplățile Sale pentru cei care L-au slujit în toată viața lor sunt, însă, neprețuite, iar 
credinciosul le va primi chiar din mâna lui Dumnezeu la vremea judecății.

Pilda celor poftiți la cină (Ev. după Luca, cap. 14, vers. 16-24)

Cred însă că trebuie să subliniem starea de smerenie, de umilinþă cu care fiul s-a întors acasă. Din 
experiențele sale în lume, acesta a înțeles greșeala săvârșită: că departe de casă, de tatăl său, printre străini, i-
a mers rău, că dragostea de tată la care a renunțțat nu a găsit-o niciunde. Starea sa este deci una de umilinþă, a 
unei conștiințe care și-a dat seama că a greșit, fiind gata să-și ceară iertare și, în egală măsură, să primească 
iertarea. Mulțumirea părintelui este dată atât de întoarcerea fiului, cât mai ales de faptul că acesta și-a 
conștientizat propria slăbiciune (păcatul).

Este una din cele mai complexe pilde ale lui Iisus Hristos referitoare la dragostea, îndurarea și dreptatea lui 
Dumnezeu. Ni se spune că un om avea doi fii. Ca în cele mai multe familii pământești, problema averii și a 
libertății personale îi măcina pe frați. Astfel, fiul cel mai tânăr i-a cerut tatălui său partea de avere, apoi a plecat 
într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea „ducând o viață destrăbălată”. Celălalt a rămas cu tatăl, l-a ajutat, 
fiindu-i alături la bine și la rău.

Nu este minunată această învățătură de viață? Relația de familie dintre cei trei membri se înțelege din 
contest. Important pentru ceea ce Iisus Hristos a vrut să ne transmită, este legătura, atitudinea tatălui față de 
fiul plecat, care îl părăsise și îi pierduse o parte din avere. Când acesta s-a întors, tatăl nu l-a certat, nu l-a 
întrebat ce a făcut în anii pe care i-a petrecut departe de casă, ci s-a bucurat cu o bucurie nespusă.

Sigur, acesta l-a răsplătit pentru întoarcerea acasă: i-a dat hainele cele mai bune, i-a pus în degete inelul (o 
pecete, un semn al apartenenței la familie) și bineînțeles, s-a bucurat cu toți prietenii. Iisus Hristos sugerează 
prin această pildă bucuria pe care Tatăl din ceruri – Dumnezeu – o are întotdeauna când un om, tânăr sau 
bătrân, lasă lumea, se oprește din a mai rătăci prin viață, conștientizează că este singur fără El; se smerește 
acceptând starea de pocăință, și se întoarce acasă, adică la Dumnezeu. Oricând, azi sau mâine (cât însă va 
mai ține starea de har),



Invitația la cină (relația, comuniunea) cu Dumnezeu, prin Fiul Său, este valabilă și astăzi: să venim în biserici, 
să ascultăm cuvântul Evangheliei, să ne stabilim prin Duhul Sfânt o relație funcțională cu Dumnezeu. Să 
încercăm să nu găsim și noi scuze, refuzând chemarea; sunt scuze oa recare, de multe ori, fără substanță. 
Pilda ne spune că, refuzat de oaspeți, stăpânul se mânie. Este normal să fie așa, deoarece a făcut pregătiri, a 
investit dragoste și multă dăruire pentru noi. Concluzia învățăturii este și de data aceasta, clară: „Căci vă spun 
că nici unul din cei poftiți, nu va gusta din cina mea.” Ea subliniază, din nou, dreptatea lui Dumnezeu, la care se 
cuvine să medităm. Căci dacă refuzăm și azi, și mâine ofertele Sale, este posibil ca într-o altă zi, odaia de cină 
să fie plină, iar noi să nu mai avem loc. Și ce ne vom face atunci?

Iisus Hristos ne spune despre un om care a dat o cină mare la care a poftit pe mulți oameni. La ceasul stabilit, 
omul acela a trimis pe robul său să spună celor poftiți: „Veniți, căci iată că toate sunt gata.” Dar, toți care au fost 
poftiți s-au îndeletnicit cu alte preocupări, legate de propria persoană și au refuzat chemarea la cină. Unul s-a 
scuzat spunând că și-a cumpărat un ogor și trebuie să meargă să-l vadă; altul spune că și-a cumpărat cinci 
perechi de boi și trebuie să-i încerce; un altul se scuză, spunând că tocmai s-a însurat și nu poate să vină.

Biblia subliniază că: „Frica de Domnul este începutul înțelepciunii” (Psalmul 111, vers. 10).

Cuvântul este minunat: Dumnezeu Însuși cheamă oamenii la o cină (o relație specială) în care totul este 
pregătit chiar de El. Oamenii nu trebuie decât să răspundă chemării. Din conținutul pildei, observăm însă că cei 
dintâi poftiți la cină (poporul lui Israel în frunte cu preoții, fariseii și fruntașii neamului) nu au răspuns invitației. 
Pilda avertizează că „nici unul din cei poftiți” nu va gusta din cina pregătită. Deoarece au refuzat invitația, 
stăpânul îi va pofti în casa sa, pe cei săraci, orbi, șchiopi, pe cei aflați în piețe sau pe ulițele cetății; mai mult, 
ajunge până la cele mai ascunse drumuri sau garduri.

Pilda aceasta completează învățătura care tratează despre dreptatea lui Dumnezeu, precum și despre 
chemarea la mântuire adresată tuturor oamenilor. Se referă la cazul poporului Israel, la relația acestuia cu 
Dumnezeu, Iisus adresând plida în principal învățătorilor Legii și fariseilor care nu acceptau Lucrarea Sa; se 
poate aplica în egală măsură tuturor popoarelor lumii, și fiecăruia dintre noi în particular.

Robul s-a întors și a spus stăpânului cele pe care le-a aflat. Stăpânul s-a mâniat și a zis robului său: „Du-te 
degrabă în piețele și ulițele cetății, și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.” Robul a făcut precum i s-a 
poruncit, dar tot a mai rămas loc la masă. Atunci, stăpânul a zis robului: „Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce-
i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți, nu va gusta din cina 
mea.”

Chemarea se îndreaptă acum către cei pe care întâii invitați i-au dispreþuit. Prin puterea Duhului Sfânt 
înțelegem că invitația la cină, la o comuniune cu Dumnezeu este adresată acum tuturor oamenilor de pe întreg 
pământul, celor care apreciază oferta Stăpânului. Mesajul învățăturii este deosebit de profund: invitația este 
Vestea cea Bună a lui Iisus Hristos – Evanghelia Sa. Deoarece evreii au respins la începuturi lucrarea 
Evangheliei lui Hristos (vestea cea bună din partea lui Dumnezeu) prin Iisus Hristos, dragostea și dreptatea lui 
Dumnezeu, aceasta se va întinde dincolo de hotarele poporului iudeu, dincolo de drumuri și garduri, adică 
înspre ținuturile cele mai îndepărtate ale neamurilor.

Adevărul acesta este subliniat de mai multe ori în Evanghelie. Adresându-se evreilor din Antiohia, Pavel și 
Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu îl 
primiți, și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri.” (Faptele ap., cap. 
13, vers. 46) Apostolul Ioan întărește și el mesajul pildei: respinsă de evrei, Evanghelia avea să străbată cerul 
și pământul spre a sluji la salvarea tuturor neamurilor: „Și am văzut un alt înger care zburase prin mijlocul 
cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei 
seminții, oricărei limbi și oricărui norod.” (Apocalipsa, cap. 14, vers. 6)

Aș dori să mai insist puțin asupra imperativului „silește-i”, prin care stăpânul insistă ca cei chemați să intre în 
casă, spre a ocupa locurile la masă. Cred că imperativul nu are în vedere obligativitatea, ci urgența ca cei poftiți 
să ia loc la masă: totul este gata, pregătit, stăpânul și-a îndeplinit datoria faþă de invitați, așadar, e timpul ca 
aceștia să răspundă chemării.

Omul care a pregătit cina Îl simbolizează chiar pe Dumnezeu. Cina este momentul păcii, cea care 
pecetluiește relația de dragoste, de bună învoire, de împărtășire (destăinuire, schimbare de opinii) între 
membrii unei familii adevărate. Dumnezeu și-a chemat, prin Fiul Său Iisus Hristos, copiii la cină, cu scopul 
întregirii familiei Sale. E poate greu de înțeles pentru noi, oamenii, că într-adevăr, chiar Dumnezeu, Tatăl nostru 
din ceruri, a pregătit pentru noi o casă, acolo cu El, și o cină. „În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar 
fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ev. după Ioan, cap. 14, vers. 2-3) Acestea 
sunt chiar cuvintele lui Hristos adresate ucenicilor Săi, înainte de ridicarea la cer. Același Hristos, le spune 
apostolilor cu prilejul ultimei cine luate împreună: „Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al 
viței, până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în Împărăția Tatălui Meu.” (Ev. după Matei, cap. 26, vers. 29)
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maica lui îl ține în brațe, ți-l suge sângele de pe deget…

La urmă, în firida dinspre soare, se izvodește

Ei își rup lacrimile și-adună sticlele risipite,

un copil ce se-nțeapă în spinii trandafirului;

o stea de iarbă roșie li se dă apoi să facă

dar odată ce-au fost puși să-l spele, să-i curețe odoarele

de alb, de roșu, de galben, de toate culorile.

În catedrala florilor cade vitraliul vechi,

și-adorm târziu cu sacul de pâine sub cap.

își dau seama că nu-i locașul lor acela,

le șterg de funingine și de lâna păianjenilor –

îl dor ochii, de toate cioburile;

mai are cineva încredere în rostul lor;

– mâna țăranului scutură fereastra colorată,

fiecare ciob de culoare e pus la rostul lui.

De cât stau ei îngenuncheați în toate felurile,

pe pământ se vedea păstorul cu mielul brațe,

Se scoală țăranii și se scutură de pământ prin orașe

sunt prea bătrâni să mai poată învăța altceva;

până la genunchi bagă piciorul în pământ,

ies la fântânile arteziene de se spală pe mâini,

seara se dădeau câțiva pași înapoi;

le-adunau în căciulă, le scăpau în găleata cu lapte,

îi mai lipsea o floare galbenă din aureolă,

dar mai cu seama când plantează alții calzi și sănătoși

îi dau și lui câte-o fărâmitură de pâine

Țăranul și florile

de pe unde i-a vărsat primăvara cu trenurile;

în grădinile de-acasă le intrau primăvara oile,

angajați la bursa pâinii lucrează și ei ce se pricep,
din amintirea de bătrâni gospodari;

le-mprăștiau florile cu copite,

stăteau în genunchi așezându-le ciob lângă ciob;

între unghiile copitei;

și urechea lor prindea risipă de pietre colorate;

nu i-o mai putea smulge și țăranul punea lacrimi în locul 
florii…

berbecul șchiopăta cu piatra mozaicului

Acum fac meserii ce nu mai au căutare pe-acasă
unul după altul cosesc iarbă prin parcuri;

la căile le-au crescut cazmalele de grădină,

sforăie de plăcere și se dezbracă de cămăși;

își iau pachetele de mâncare grămădite pe bănci
suflă furnicile de pe hârtia unsă de grăsime,
dintr-o dată începe să urle vântul pe jos;

pe care se-ncaieră cu frunzele și furnicile…

Pe lângă stâncile de marmoră ale instituțiilor cruciale
dezgroapă arborii de tisă, tund cu foarfeca de vie
castanii și boschetele, după cum le spune cineva;
dezgroapă butașii nerodnici, de trandafiri,
îi aruncă în carele trase de cai pieptănați

stau în genunchi de dimineața până seara.
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parcă să spulbere tot greul pământului

Spre ochiul din zare.
Lasă drumul deschis

Izbeşte vântul în oblonul ferestrei

ce stau la uscat
pe pietre încă încinse

Ochiul din zare

Singurătatea iese prin zid

cuvintele albe
înflorind ventuze-capcană

Dinspre câmpie bate miros de aronia

Numai o mică pasăre
cu trilul ei agitat

Departele meu

Ca o minge de foc
gândul meu se rostogoleşte spre tine

Eşti cerul şi inima mea laolaltă

încă să mă desprind

Eşti poemul început şi neterminat
ca un cântec fără sfârşit
risipit printre umbrele serii

Privesc peisajul cu irişi
– lumânări albe
în nemărginirea verdelui

Tu eşti Departele de care n-am reuşit

primăvăratec…

o vrabie, Doamne!

şi-n acelaşi timp Aproapele
Departele meu

Fără de moarte.
se contopesc într-o singură Taină

şi zbor necuprins
născută din cântec

Culesul roadelor

Fă-mă, Doamne, o vrabie,

Mariana PÂNDARU-BÂRGÃU

îşi reazămă umbra ei rozalie

risipindu-se întruna

a celui ce sunt

să-aştept răbdătoare

Pasărea flamingo

de-a învinge fantasmele

în calea trecerii

fiecare mişcare

culesul Roadelor Tale.

– în flăcări

din imediata apropiere

văzduhului…

de toate încercările mele

şi învaţă-mă când şi unde

Pasărea Flamingo
– înger venit din cer
pe cărare de ape

de arşiţa verii

cu inima cât o alună

Fie-ţi milă

Păsărea Flamingo
stă maiestoasă

urmărind atentă

– intrusul
pe neaşteptate apărut
în nemărginirea de ape –
Dar flautul cuvintelor mele
îmblânzeşte până şi inima
acestei păsări exotice
acceptându-mi liniştită prezenţa…

Salcâmii

Salcâmii tăi au înflorit

Tu însă

Mirosul lor cutreieră lumea

ca o umbră înaltă
te strecori printre ramuri

căutându-te…

într-o adiere uşoară



Retrăind cea mai adevărată
dovadă de neuitare
a ceea ce ai lăsat
în povara cuvintelor.

Lumina cade, mistuită de flăcări

peste cuvânt, peste cuvânt…

peste rotundul asfinţitului blând

Purtători de seminţe

tu, umbră
şi din ochii noştri izbucnesc flăcări

Oră de oră

ca o inimă trezită-n emoţie

adunăm iluzii de pe câmpul deschis

devenind purtători de rare seminţe

eu, oglindă
Stăm faţă în faţă

vinovaţi de tot ce se-ntâmplă

Şi dintr-odată

înspre noapte.

Noapte senină de mai

Abia acum înţeleg

pariul cu viaţa
E ca şi cum ai privi fulgerul

sub aprigă şi târzie ninsoare
să treci pe malul înverzit

Emoţie

fascinat de mirajul luminii

cât de uşor se poate câştiga

şi-ai prinde curaj

în loc de cuvinte.

ne strecurăm tăcuţi

Pe masa cuvintelor mele

nopţii senine de mai

se-ntinde taina unui vis

Şi în curând vor veni

amintindu-mi frenezia zborului lor
cărăbuşii de mai

– ca o adevărată invazie

când peste lume

sub clarul de lună

de toate culorile

Mă îngrozesc atâtea ispite

stau risipite sentimente

venit tiptil din pustie…

Lăsate poruncă în grija

Simt inima vie

de dorul celor plecaţi
să culeagă cuvinte

Simt inima cum se agită

în sfere înalte

Simt inima vie

şi fără suspine

ce-mi invadează

toţi dau semnale discrete
de apropiată prezenţă

Sfânta zi de Duminică.

Din lumea lor fără dor

(poeme din Antologia editată de Academia Română, în 
seria „O sută și una de poezii”, 2022)

în vâltoarea amintirilor
bătând ca un clopot
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Obsedat de ideea neantului, scrie poezii scurte, dense, de o arară sensibilitate, ce deschid perspectiva unui 
univers ce amintește cititorului de cel al marilor filosofi, Iată, spre edificare, următoarele versuri:

Stăpân e, peste lume, blond soare ce străluce,

Poezia domnului Denis Buican surprinde prin diversitatea ideilor, profunzimea gândirii, se simte o adâncă 
iubire pentru cuvântul scris, respect pentru natură și viață.

Sunt de admirat inițiativele domniilor lor Doru Dinu Glăvan, Miron Manega pentru curajul de care au dat 
dovadă, recunoscând adevărata valoare a domnului Denis Buican, savant și „tovarăș întru poezie cu Mihai 
Eminescu”.

„Pământul e un lacăt care atârnă în haos, / În lumea fără capăt și fără de repaos, / Iar omul ar fi cheia menită 
să cunoască, / De-ar descuia ideea, un lacăt fără broască.”

Trebuie să dăm importanță sufletului, să-l prețuim, doar așa se pot rezolva atât de multe și mari probleme 
ivite în cale, iar sufletul domnului Denis Buican are într-însul acea sclipire din Duhul lui Dumnezeu. Domnia sa 
conștientizează faptul că trebuie să se îngrijească de acea licărire dumnezeiască, făcând-o să crească, ci nu 
să o stingă!

Sfântă melodie

E sfântă melodie ce, îngeri, o intonă
Din depărtări se-aude un cânt duios de carmă,

În creația poetică observăm arară sensibilitate, cum și o stare de iluminare, provoacă la lectură și analiză și, 
coborând în conținut, ies la iveală valențele artistice. Este folosit un limbaj artistic echilibrat.

Dumnezeu ne încearcă pentru că ne iubește, dar nu ne dă mai mult decât putem duce. Fiecare din noi luptăm 
împotriva vicisitudinilor vieții, dar luptăm mai cu seamă cu răutatea oamenilor, folosind armele pe care le avem. 
Iar noi, scriitorii, avem drept armă pana/condeiul fermecat. Când ofranda rubinie plânge cu lacrimi de sânge de 
la zeci și zeci de răni cauzate de ură, patimă, invidie, înmuiem pana și ne scriem durerea, o dată și încă o dată, 
nu cu gând de răzbunare, ci să convingem și să ne convingem că bunătatea și dreptatea vor ieși învingătoare 
mai devreme sau mai târziu. Să nemurim scrierile noastre pe filele timpului, nemurindu-ne.

În fiecare om există o lumină. Dar pentru fiecare trebuie să vină clipa rânduită de Sus, când va să ne vedem 
așa cum suntem și să-L căutăm pe Cristos. Dumnezeu ne iubește pentru ceea ce este în noi Lumina, pentru ce 
avem bun, nu pentru păcate, pete, întunecimi. Iubind cu adevărat, fiind oameni cu adevărat, putem răspândi în 
jur lumină și pace.

Neprețuire sacră în clipa monotonă,

Tristețe, suferință, dor, însingurare, sunt sentimente evoluând în frumoase și interesante versuri; desigur nu 
lipsesc întunecimea, invidia, abisul, dar, întotdeauna, Lumina este triumfătoare. Răii și răul nu știu că Lumina 
din sufletele mari și atât de frumoase înlătură orice pată nedorită.

acrostih

Iar nori mofluzi și leneși la-al ei auz se sfarmă.

Brodat cu miozotiși e cerul, cât albastru!

Iar barza, cu-ai săi puii, spre alte țări se duce.
Creația-Ți divină înnobilează firea,
Ah, cât aș vrea, PreaBune, să-mi știi iubirea pură,
Născând în al meu suflet cu fără de măsură!

Un porumbel ca neaua îmbucură un castru,

Seceriș târziu
Maria NICULESCU

 



Sebastian DOREANU
SUA

Cu două cărți publicate până acum, un volum de eseuri (Incursiuni 
sentimentale) și o monografie (Istoria Mănăstirii „Adormirea Maicii 
Domnului” din Michigan), scriitorul Dorin Nădrău, avocat într-o viață 
anterioară, adică înainte de a se strămuta în Lumea Nouă, în statul 
Michigan, a recidivat de curând cu un nou volum: „Exerciții de 
gimnastică a minții” (Editura de Vest, 2021), un titlu pe cât de 
neobișnuit pe atât de incitant, inspirat, ar putea spune unii, din regula 
de bază a comerțului, cum că firma ar atrage clientul, dar eu cred, 
mai degrabă, în experiența lui de publicist versat în jocurile de 
cuvinte, autor a numeroase articole în ziarele și revistele româno-
americane (New York Magazin , Curentul International , 
Observatorul, Destine Literare) sau din țară (Vatra Veche).

Umberto Eco spunea undeva că poți să-ți dai seama dacă o carte 
merită să fie citită, au ba, doar răsfoind câteva pagini, ici și colo, și 
eventual bibliografia. Cartea lui Dorin Nădrău nu are bibliografie dar, 
deschisă la oricare dintre capitole, te prinde în vraja verbului. Până 
la urmă, o carte nu trebuie decât să-și facă auzit cântecul de sirenă, 
care să-l atragă pe Ulise, cititorul pierdut pe sau între valurile filelor 
parcurse.

Fără să fiu un cititor de talia semioticianului italian, cred că un autor 
este citit din două considerente (lăsând deoparte, bineînțeles, pe cel 
de a fi la modă sau pe val, cum se spune mai nou): atunci când el, 
autorul, are ceva nou de spus, important pentru cultura universală, și 

atunci când aduce la lumină trecutul, așternând pe hârtie evenimentele la care a fost martor și depănându-și 
amintirile despre persoanele pe care le-a cunoscut. Dorin Nădrău, cu acest recent volum, se încadrează în 
acest tipar, al cărților care, cum se spune pe aici, prin America, must be read, merită să fie citite.

Chiar dacă am avut ocazia să citesc unele dintre eseuri, publicate anterior în varii reviste, adunate acum, 
între coperțile acestui volum, am realizat că ele formează un tot unitar și dau seamă de larga respirație 
intelectuală a autorului. Cele adunate în prima secțiune, ne vorbesc, de exemplu, despre emigranții români în 
America până la începutul secolului al XX-lea (Primii români în America și literatura de călătorie transatlantică 
pănă la 1900), despre strămoșii autorului, care s-au numărat printre acești emigranți, din generația „drumul și 
mia” (Pe urmele strămoșilor mei la Ellis Island) sau despre participarea românilor din America la Unirea din 
1918, așa cum este reflectată în volumul publicat recent de preotul Remus Grama, volum care dă și titlul 
articolului (Românii americani și Marea Unire din 1918). Despre primul episcop al românilor din America și 

Cum (încă mai) știu să manevrez o carte, am deschis cu interes volumul lui Dorin Nădrău și am descoperit, 
chiar din Cuvântul înainte, că sunt pe aceeași lungime de undă (mentală) cu autorul. „Scopul declarat al 
scrisului meu”, citesc pe prima pagină, „este de a provoca ecouri recurente în mintea cititorului”.

Volumul este conturat în cinci secțiuni: 1. Românii în Statele Unite și Canada; 2. File din istoria, cultura și 
credința românilor; 3. Portrete neretușate de artiști memorabili; 4. Recenzii și referințe critice; 5. Gânduri, 
reflecții, amintiri și opinii necenzurate.

Volumul incită încă de la… copertă, cum am menționat mai sus. Titlul poate părea incorect politic, într-o 
vreme în care, a-i cere cuiva să citească o carte – horribile dictu – tipărită, și mai mult, a-l invita la „exerciții de 
gimnastică a minții”, te face pasibil de ofensă sau, mai rău, te lipești „ca marca de scrisoare” de o etichetă la 
modă: conservator, elitist, fascist. Câțiva ani în urmă, o caricatură mi-a atras atenția, puțin înțeleasă atunci. 
Niște tineri, cu ochii la o carte găsită pe jos, se mirau și se întrebau: How it works? Oare cum funcționează?

Sanus Cogitandi 
(Gândire sănătoasă)



despre inima spiritualității creștine în Lumea Nouă vorbesc două articole distincte („Exilat în propria țară: 
Policarp Morușcă, primul episcop al românilor din America”, și respectiv „Vatra Românească la 80 de ani”) 
pentru ca următoarele două articole („La Câmpul Românesc” de la Hamilton, Canada”, urmat de „Trei zile în 
Mica Românie din Canada”) să descrie vizitele autorului în inima vibrantă a culturii românești pe teritoriul nord-
american, la Câmpul Românesc de la Hamilton, iar ultimul capitol din prima secțiune să fie dedicat magistrului 
spiritual al acestei oaze de cultură românească, preotul poet Dumitru Ichim („Mă urmărește un gând: o 
biografie Dumitru Ichim”).

A doua secțiune se așează în umbra portretelor de mari români, personalități istorice, politice sau culturale: 
Regina Maria – mai româncă decât mulți români, din vremea ei sau de mai târziu, Domnița Ileana, Andrei 
Mureșianu, Iosif Vulcan, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, a unor străini de seamă, care au avut legături sau 
au scris despre români: Contele de Saint Aulaire, Henri Berthelot, William Culbertson, a unor evenimente 
importante din istoria contemporană a României, cum ar fi Constituția din 1866 sau a unui monument istoric, 
Castelul Martinuzzi, ce l-a impresionat pe autor.

Artiști, români sau străini, sunt cei care ne sunt aduși la rampă în a treia secțiune a volumului. Fie că este 
vorba de Anda Călugăreanu sau de Florian Pitiș, de Dorin Liviu Zaharia (iată un personaj care merită să fie mai 
mult cunoscut; trecerea lui meteorică prin viață a atins cu aripile geniului său pe mulți), de Radu Gheorghe ori 
despre Florin Piersic (articol augmentat cu o fotografie a celebrului actor, cu dedicație către autor) sau Bob 
Dylan, se citește printre rânduri admirația și dragostea autorului pentru acești muritori cu har artistic, care au 
făcut mult mai frumoasă viața a milioane de oameni.

Despre cărți, autori sau cenacluri literare, cititorul găsește informații folositoare în a patra parte a volumului. 
Cartea soților Will și Ariel Durant, „Lecțiile istoriei” este urmată de prezentarea unei alte cărți, ce merită a fi mai 
bine cunoscută, cel puținde către românii din America. Este vorba de volumul „Statele Unite ale românilor”, sub 
semnătura lui Dorian Branea, actualul director ICR New York. La fel și volumul „Kogaion. Cercetari 
multidisciplinare la sanctuarele dacice din Munţii Orăştiei”, al istoricului și cineastului Timotei Ursu, care vine cu 
noi argumente arheologice în reactualizarea importanței centrului sacru al dacilor. Interesul pentru teritoriul 
sud vestic al României, pentru Banatul de unde își trage rădăcinile Dorin Nădrău, este deplin ilustrat în eruditul 
eseu dedicat unui volum despre vechiul teritoriu românesc: La centenar: Granița Banatului 1918-2018, semnat 
de doi istorici redutabili: Sorin Berghian și Dinu Barbu. Tot cu pana muiată în dragoste scrie Dorin Nădrău 
despre doi poeți pe care-i are aproape de inimă: Dumitru Ichim și Mircea Ștefan, respectiv despre poemele 
haiku ale preotului poet din Canada și despre volumele Zero Absolut și trilogia „Dincolo de singurătate, Vinovat 
de septembrie, Înțelepciunea bufonului”, ale poetului echinoxist mutat în Ohio. Și tot admirația îl împinge să 
scrie frumoase pagini despre o monografie închinată unei personalități de exceptie, scriitoarea și, în același 
timp, sufletul multor activități culturale româno-americane, profesor doctor Anca Sîrghie, imortalizată într-un 
volum publicat de curând de către cercetatoarea Ada Stuparu.

Ultimele două eseuri din această secțiune, mulțumiri autorului pentru menționare în acest volum, sunt 
dedicate Cenaclului „Mircea Eliade” din Colorado, pe care am onoarea să-l moderez, de mulți ani, împreună cu 
Simona Sîrghie, colega mea, în mijlocul comunității de români din statul de la poalele Munților Stâncoși.

Diversitatea temelor abordate în eseurile din ultima secțiune a volumului, arată încă o dată, dacă mai era 
nevoie, interesul pluridisciplinar al autorului, cu deschideri în varii direcții culturale, însoțite de fine observații 
critice sau chiar sarcastice, acolo unde își găsesc locul. Subiectele abordate, Imperiul Bizantin și Uniunea 
Europeană, vizita la o bibliotecă americană sau o călătorie de o zi în Santo Domingo, reflecții pe marginea 
legendei mititeilor, a șmecheriei la români sau a ștruluibatice lingvistici actuale, își găsesc locul alături de 
gânduri scrise la aniversarea poetului Tristelor, la recitirea critică a gazetăriei eminesciene sau pe marginea 
disperării cioraniene.

Libelli habent sua fata, cărțile își au soarta lor, spunea maurul Terentianus, două milenii în urmă. Și avea 
dreptate. Depinde însă, în ce mâini ajung cărțile dar mai ales la ce minți.

Dorin Nădrău tocmai ne-a trimis o invitație la exerciții de gimnastică a minții. R.S.V.P.

Anul 16 · Nr 60



cum mă azvârle ea-ntre roțile mişcării

viaţa mi-o-ncetinează

genunchii
sau poate şi mai departe

Spațiile somnului

ţara nelocuită

neputinţei ei laolaltă

cu trupul acesta al meu

lauda forţei şi

vocala inimii bate

unde visul îşi creşte

se poate spune atât de puţin

cu mine însumi

despre cum se merge
despre cum se cade

dintr-un adânc obscur

despre cum se clătină capul

de la dreapta la stânga
pe două ciolane încrucişate

între alte două vocale

poezia începe să scrie

cum poezia sta şi scrie
între aprinşii
drepţii îngeri lumânări

ochii îmi explodează în gerul cosmic

de la stânga la dreapta

şi maiestuoase goluri neputând atinge

trec astfel fără cuvinte

mai strâmte-ntâmplări
nu se mai poate muta în mine nimeni

pe tot mai nebune

cei mai dăruiţi pentru-o oră

spusă de mult

poate doar pentru o clipă unii

numai cuvânt
zugrăvit pe o gură
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Vasile IGNA

abia ieşită din ou

umbrele aşezându-se peste

închizând ferestrele

cad, iar poamele mor îngheţate.

o oglindire a unui obraz

Doar ea a văzut pasărea

şi apoi

stea căzătoare

popasu-n Grădină e astăzi

Din cei trei doar el ştie drumul

într-o margine

cel ce orbecăie, cel ce rămâne

unde numele lor e părăsit printre

e dată uitării, fără folos sunt

Se apropie paznicul

ceilalţi se obosesc de pomană, ajung

mai scurt
pe buza Văii e casa vameşului
ferestrele-s deschise
luminile gata aprinse.

vrednic de laudă e

Faţa-n oglindă surâde, coaja

Din cei trei

dovezi echivoce şi pedepse mărunte.
Unul e coaja, ceilalţi sunt miezul,
roza cea albă a nopţii ce vine,

întreg până la capăt.

frunzele care de-atâta saţietate

Doar ea

zburând pieziş

străzi şi oraşe pustii

cu mâna uscată a vântului.
Acum e doar o nălucă

Şi nici lumina nu e lumină
ci părul ei fulgerat de o

dintr-o poveste abia începută.

de greier abia trezit
de ecoul râsului ei de demult.

urma fosforescentă a unui cântec

s-a născut la 4 martie 1944 în Ardusat, 
Maramureș.

absolvent al Facultății de Filologie a Universității 
din Cluj (1966)

Scurtă prezentare:

După ce a fost trei ani profesor de limba română 
la o școală din Câmpia Transilvaniei, a lucrat, 
timp de 25 de ani, la Editura Dacia din Cluj, ca 
redactor de carte, șef al secției de literatură 
(1969-1990) și director (februarie 1990-
octombrie 1994).

În perioada 1994 – 2007, a fost diplomat, 
însărcinat cu afaceri culturale, la Paris, Berna 
și Ministerul Afacerilor Externe din București.

A debutat cu volumul Arme albe (1969) urmat de 
alte douăsprezece cărți de poezie, cea mai 
recentă fiind Periscop (2019)

PROZĂ: Ora morilor de vânt, proză scurtă 
(1978); romanele: Andante (2006), Camera 
obscură (2013), Ora închiderii (2016). În curs 
de apariţie, romanul Paragina.

CĂRȚI PENTRU COPII: Poveștile ariciului 
Păpădie (1999), Pisoi mai mari, pisici mai mici 
și un castel cu cinci pitici (2009)

ESEURI: Naufragiu în bibliotecă (2000), 
Subteranele memoriei (2001), Marx contra 
Isus (2003).

POEZIE: Arme albe (1969), Fum și ninsoare 
(1972), Provincia cărturarului (1975), Starea 
de urgență (1981), Grădina oarbă (1984), 
Insula verde (1986), Orbite (1989), Călăuzele 
oarbe (1999), Urme și semne (2004), Lumină 
neagră (2008), Animale domestice (2011), 
Locuri pustii (20013), Periscop (2019). În 2020 
a publicat antologia de autor Cartea din vis.

premiul Cartea anului, acordat de A. R. I. E. L. - 
Asociația Revistelor Imprimeriilor și Editurilor 
Literare. )

laureat al mai multor premii literare. În anul 2020 
a fost distins cu Premiul Național Tudor 
Arghezi, pentru Opera omnia.

Este membru al Uniunii Scriitorilor și PEN club



Haide, spune-i pe nume

las-o să zboare pieziş
şi apoi aşteaptă noaptea

spune-i păsării pasăre

să împodobească străzile
ce mai păstrează
urma paşilor ei.

El venise

El venise dar nu
l-au văzut
el zburase dar nu
avea decât aripi de lemn

pământul se făcuse

Tigridia

date în pârg deodată cu ochii

cotropită de licurici

apoi s-a întors spre

de aceste sărace şi efemere

purtată-i ca orbul de mâna

ca un ştergar de cânepă

subsuoară

ţesut pe întuneric şi ros

perforat de lăstuni
cu clonţul de os

o primăvară ce urcă odată cu

de febre auguste şi albul

dar el venise demult

ocean de catran

vorbele lui erau pe dos

'n zadar şi-ntr-o doară
cu o cruce de var

el coborâse dar

lutul ţărm scorburos

el vorbise dar

de blânda stea Hesperos

asfinţitul biciuia
răsăritul plângând

fără folos

a rămâne în locul acela

de mai an

Cine vede vede ceea ce vede

abia plecase de-acolo

pursâgele trupului ei
dar nu înfloreşte ca dalia

şi viespi de pripas

a aprins flacăra când

ci dăruieşte fructe bine ascunse

deodată cu iarba părului ei

limfatic al brumei.
Departe-aproape-i acum

lucruri din preajmă

ocupând casa întreagă

prin poiana pustie a zorilor

moare în cântecul lui

şi mi se pare

Episod II

cântă-i în strana pustie

cu moartea.

auzi-o cum bate tocmai acum

O, tot mai aproape aud ecoul lui

că e inima ei ce acoperă

piază cu limba tăiată.

ai fost fericit.
Acolo umbra ei se preumblă

la poarta din spate a casei

pal al Grădinii.

în care viaţa e soră

cuprinde în braţe

un râu trece mai jos, tot

ce duce spre casă, o, Doamne,

se întâmplă să trăiesc şi

ce desparte viaţa în ani şi

Apă, livadă, fân proaspăt cosit

trunchiul stejarului pe care-l

se întâmplă să trăiesc şi

şi văd păianjenii coborând

rosteşte aceleaşi cuvinte

ea nu ştie încotro e drumul

cât de departe-aproape e cucul

bolborosit, repetat ca o

asta ajunge.

mai jos de pădurea în care

din colţul camerei şi

orizontul cu sângele meu care

prin care intră somnul
şi urmele lui
iepurii galbeni pe verdele

Priveşte-o în ochi şi

o rugă minoră

Şi dacă mai stai, cuprinde,

Se întâmplă

tremurândă a înserării.
O, şi neîncrezătoare
ca o fereastră
pe jumătate deschisă
prin care lumina aşază umbre
subţiri de funigei
pe irisul ei cu promisiuni
de explozii stelare.

Se întâmplă să trăiesc
şi aud greierii încercând
ţiterele după-amiezii



vino mai încet decât poţi

inima de sare a mării.

mijind cu soarele ei
îl întâmpina ziua

ce tresare ca o inimă
abia repornită. Prin mijlocul ei

Nimic nu mai scrie în Carte.

Într-un colţ se roagă un felinar

vino opreşte-te

şuieră vântul şi şerpii

acesta este

ori mergi mai departe.

Peste vârful munţilor

Târziu foarte târziu

într-o dungă.

atunci acesta este

unde izvoarele susură ca

Apoi povesteşte.

cu bărbile negre
comete nebune de august
cu pletele pline de mărăcine.

dacă aşa arată Raiul atunci

dacă aşa arată Infernul

De causis

cu sticla afumată, cu facla de jar

soseşte cel de pe urmă.
De acolo, din spatele norilor,

Ca o perdea sfâşiată

e noapte e dimineaţă
e aproape viaţă

de vânt se înalţă, ca o
pleoapă ce face loc lacrimii.

si umbrele ei crestate-n
usucă uitarea

acesta este.

memoria scoarţei.

Dacă aşa

cu o carte închisă în mână.

„Questo affannoso e travagliato sonno/

Cu ochii deschişi

Che noi vita nomiam …”

Dacă aşa arată Raiul atunci
acesta este

 (Giuseppe Leopardi)

dacă aşa arată Iadul atunci

Te furişezi pe arterele lor
şi stingi rugul pe care

aşează-te apoi sub crengile lui

au ars fecioare şi ispravnici

a remuşcării, fântâna

Se îndreaptă de spate

umplând cămara secretă

Apoi se opreşte.

simte frigul în piept

Pare straniu să-nveţe din nou
ceea ce ştie deja: înseamnă

dragul unor amintiri dubioase.

abia mai pâlpâie
în pustiul frenetic al ierbii.

e cel de pe urmă

E un soare de iarnă afară.

tocmai când flacăra ei

E mai bine acum

e dimineaţă e seară,

La bar cu rândunele-n cuibar
Servim:
Vrăjitoare le proțap
și carne de țap
Ochiuri de oameni
cu cartofi rumeni și mărar

mâloasă a umilinţelor.

Şi va vorbi despre fericire

rareori noapte curată.

că va supravieţui de

Meniu

furată din lună

cu sânge
de pitic șchiop.

să nu uiți să pleci.
.Plăcinte cu șerpi

Aripi de Phoenix
la preț fix

Bere cu spumă

Banane-n sirop
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Hai să pălăvrăgim despre nimicuri, alea de ne umplu existenţa. Cum ar fi frica. (De ce trebuie să plouă?! 
Probabil că se va stinge lumina şi voi fi nevoită să vorbesc pereţilor despre cît de drepţi sînt şi ce frumos au fost 
spoiţi astă vară).

Să presupunem că astăzi n-ar fi duminică (duminica părîndu-mi-se cea mai neghioabă zi din săptămînă), să 
zicem că mă aflu în avionul care, de acolo de sus, tocmai îmi arată cît sînt de mică şi să mai zicem – nu ne costă 
nimic – că muzica infernală de pe celălalt mal ar fi încîntătoare şi disc-jockey-ul nu ar fi prea vorbăreţ, iar lumina 
suficient de puternică pentru a-mi putea dezvălui gîndurile şi, desigur, să mai presupunem un lucru extrem de 
important: că această noapte, la a cărei naştere tocmai am asistat, nu e înţesată cu umbre, voci, paşi, monştri 
şi, mai ales, cu linişte. Desigur, la miezul ei va sosi prinţul șarmant, căruia îi pasă de imaginaţia mea şi va dori să 
o vegheze.

De fapt, să vegheze, ce?! Spaimele mele care sînt mai cuminţi decît orice copil cuminte din lume?

Dar, desigur, nu asta era important, nu asta voiam să spun.

Oare cît de mult vrem să uităm? Ne retragem cuminţi în coşul nostru de răchită, cu ochiuri dese, împletite cu 
grijă şi mărunţim realul pînă la anulare, făcînd din frică sentimentul nostru preferat.

Nu. Lumina nu s-a stins, dar D.J.-ul a devenit enervant. Obositor. Ce ştiu ei despre oboseală? Despre timp şi 
viaţa veşnică? Ei dansează (cum s-o fi chemînd muzica sau ce o fi asta?), ori, în fine, se mişcă (“move your 
ass”, zice cîntecul) şi viaţa e atît de frumoasă, viaţa asta, bineînţeles, la ce bun să se gîndească la cea veșnică, 
pînă una alta flirtează cu prietenul prietenei (ce naiba! les amis de mes amis sont les amis de ştiţi voi cine), își 
umplu de invidie duşmanii cu jaca de blugi pe care şi-au tras-o de la buticul din colţ şi, ce mai, o seară mişto, 
cool sau poate beton şi atît. Nici măcar de cuvinte nu e nevoie, oricum ar trebui să urle ca să se audă, nu doar 
fiindcă vorbesc demult limbi diferite, dar volumul difuzoarelor este atît de tare, încît… Încît, ce? Ce contează. Şi 
ce voiam, de fapt, să spun!? Dar cine mai ştie? Şi dacă ştie, parcă are vreo importanţă! Ah, da! Cît de mult vrem 
să uităm? (Pînă să aflăm răspunsul, uităm ce-am vrut să uităm).

Eu, de exemplu, vreau să uit că dimineaţă am stat prea mult la soare şi mi s-a cam făcut rău în barcă. Dar 
deloc nu vreau să uit că am văzut nuferii galbeni. Nu ştiu dacă i-aţi privit vreodată, dar vă asigur că sînt frumoşi. 
Şi galbeni. Ei bine şi ce-i cu asta?! (Ar trebui să-mi fac un carneţel în care să notez tot ce trebuie să nu uit. Sau 
ce trebuie să uit. Nu m-am hotărît încă). Depeş mod – aşa se scrie, aşa se cîntă – dîndu-se la maxim 
difuzoarele, proaste şi, desigur, mici, dacă stăm să ne gîndim (şi stăm) la distorsiunea care zgîrie timpanele. Şi 
stăm, stăm, ce să facem altceva? Dacă ar fi doar deformarea sunetului şi încă te-ai mai obişnui cu zgomotul, 
dar sînt atît de multe dedicaţii, încît din muzică nu a mai rămas decît anunţul de la început. Şi ce dacă Iulian 
dedică Nicoletei această piesă, probabil frumoasă? Că altfel de ce i-ar mai dedica-o? Adică de ce „de ce"? 
D'aia!

Deocamdată, mă pişcă îngrozitor ţînţarii. Și se mai declanşează brusc și alarma de la vila firmei Ampex, 
Impex, Stirex, S.R.L., P.N.L., C.F.R., aşa ceva. Parcă eu ştiu?! Parcă mă priveşte pe mine ce denumire are! 
Şuierături, ţiuituri şi alte sinonime. Plus lumini disperate, care se aprind şi se sting. Doar-doar or atrage atenţia 
cuiva. Cui, Doamne?!, că nimeni nu trece pe acolo! Supărată pe această situaţie degradantă pentru condiţia ei 

Mai departe. Mai departe, scrie-n carte. Care carte și ce scrie în ea, habar nu am și nici nu mai contează.

A UITA, UITARE
Dana OPRIÞÃ

SUA



Se pare că Făt Frumos nu are de gînd să mai vină. Aşa e în basme, nu? Noroc că noi trăim în realitatea asta 
atît de reală! Şi totuşi, nimic nu mă opreşte să sper, mai ales că ar fi fost tocmai momentul potrivit. Se cîntă un 
blues şi toţi se strîng în braţe. Care cum apucă, el cu ea, ea cu el, el cu el, ea cu ei, D.J.-ul cu microfonul… Cert 
este că nu se mai aude nici o dedicaţie. Sînt prea ocupaţi.

Frica s-a cuibărit în coşul ei de răchită, bine împletit, cu grijă şi ochiuri dese. Eu sînt acum frica ei. Frica lipsei 
de frică. Mai bine să oferim piesa care urmează, lui Doctoru'. Simţi cum se înfiripă?

de alarmă, se potoleşte singură, deranjată de propriul zgomot. Oricum, cu hărmălaia de la discoteca de pe 
celălalt mal al lacului, tot nu s-ar fi sinchisit nimeni să alerge în ajutor, dacă cineva ar fi auzit-o. Poate doar eu. 
Poate doar vîntul.

Iar eu ce făceam? Îmi aprindeam (cu greu din pricina vîntului, nu şi a ţigării) un Kent style. Tuşesc (din pricina 
ţigării, nu a vîntului) şi-mi pun la loc ochelarii pe nas. Să văd că mi-e frig, că-mi ascund frica şi groaza că s-ar 
putea ca ploaia să nu se mai sfîrşească niciodată, să număr cochiliile părăsite ale unor melci cam ciudaţi şi 
nucile verzi, încă nedesfăcute.

O altă pagină. Pe asta cu ce s-o mai umplu?! (De parcă mă obligă cineva s-o fac? De parcă citeşte cineva? 
Cineva mai citeşte altceva decît bill-urile? Bill ăsta e un scriitor foarte bun. Scrie zilnic nenumărate chitanţe, pe 
care le pune frumos în plicuri şi le expediază miilor de oameni, deloc fericiţi că el le scrie atît de des). Revin. Să 
mă vaiet că nu pot să sufăr fulgerele, pe care stafia apei – cred – mi le dăruieşte din plin acum, că de aia mi-am 
adus aminte sau poate ar trebui să mărturisesc, din nou, că nu-mi place orezul, dar nici sarmalele nu intră în 
preferinţele mele, că port 35 la pantofi şi trei numere mai mult la bluze, dar asta nu vă priveşte pe voi, ci doar pe 
mine. Așa cum, acelui Mihai, care îi dedică din abundenţă piese (muzicale) prietenei lui, Raluca, îi sînt demult 
cunoscute numerele de la sandalele şi fustele ei.

Greieraşii greieresc, inofensivi. (De n-ar intra vreunul în casă!) Şi totul este atît de frumos, încît regret că am 
la dispoziţie doar această noapte pe care să o împart cu singurătatea mea. Ne iubim atît de tare. Sincer! Avionul 
care trece acum prin dreptul Carului Mare zboară – ia să vedem – spre Abu-Dhabi, să zicem. Ei, acolo, printre 
abudabidezi, trebuie să fie mai frumos decît aici, pe malul lacului S. Undeva în Europa. Sau aproape de ea. 
Deși…

Cum să vreau eu să uit? Ce să pun deoparte pentru amintiri şi ce să arunc la gunoi? Faptul că exist ori 
neghioaba asta de frică? O ţigară face bine în cazuri de-astea. Dar „tutunul cauzează grav sănătăţii”. Citesc 
asta pe fiecare pachet de ţigări. De înţeles, am înţeles mult mai tîrziu, cînd m-am şi lăsat de fumat. N-am 
aşteptat să-mi cauzeze grav sănătăţii.

Şi totuşi e duminică. Să recapitulăm: nimic din ceea ce mi se întîmplă acum nu este întîmplător. Trebuia să 
existe şi această noapte, să se consume aşa cum vă spun, face parte din amintirile mele – cele transcrise pe 
lista albă, cu litere mici, ca stelele din Marele Trei, cocoţat în partea dreaptă, printre picături. E ca şi cum ar 
ploua cu stele, căci cu soare ar fi cam greu, la ora asta tîrzie. Oricum, nu m-ar mira să fie un curcubeu pe aici pe 
aproape. Mă uit cu atenţie în jur. Mai nimic. Întuneric. Ce să mai fie altceva? "I want to break free”, zic cei de la 
Queen. Ploaia rămîne suspendată deasupra mea. Probabil că am febră, probabil că din pricina asta stropii se 
topesc, se evaporă în jurul meu. Cu multă dragoste pentru Gabriela, din partea lui Marcel. Şi alt solo de chitară 
se aude distorsionat. O altă alarmă s-a trezit din somn, deranjată şi ea de prea multul zgomot. Dedicaţie de la 
Gabriela pentru prietenul ei, Marcel. Nimeni nu mai aude altceva, decît cum o sparge liber Freddie Mercury. 
Săracul.

Negrilă, prietenul meu cu patru picioare și blana de culoarea numelui a plecat dimineaţă plin de dispreţ şi de 
salam de Sibiu. Era răcit. Sper că nu a făcut febră şi zace cine ştie prin coteţul cărei căţeluşe înduioşate şi mă 
va lăsa, deci, singură în această noapte. Noroc că vin gîndacii. De unde, poate ştiţi Dumneavoastră.

Se bate miezul nopţii! Cu zgomot de farfurii sparte şi de pahare golite pe îndelete. Am nevoie de dragostea ta. 
Eşti jocul meu favorit, printre lanţurile înfăşurate în jurul bărcilor părăsite și al farurilor ce se zăresc, dincolo de 
colină, ca un apus de soare. Undeva, departe de neliniştea de aici, cineva îşi îneacă sufletul în valurile călduţe 
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S-a întors Negrilă. Deşi şi-a primit porţia de mîncare şi de mîngîieri, totuşi îmi arată colţii. Reuşesc să scap, 
furişîndu-mă-n casă. El îşi reia – slava Domnului – locul pe prag. Sper să rămînă acolo toată noaptea. Aşa ne-
am vorbit. Contractul e foarte clar şi, pînă acum, respectat cu stricteţe de ambele părţi.

Ultima noapte în pielea asta ridicolă de muiere prăpăstioasă e pe sfîrşite. Salvatorul n-a mai venit 
(binecuvîntată-ţi fie alegerea, probabil a crîşmei, altfel, cine ştie?, poate aş mai fi rămas să merg în două 
picioare prin această lume neghioabă).

Noapte bună.

În ritmuri de cea-cea şi rumba, părăsesc definitiv terasa, îmi iau ţigările, bricheta (recuperată de pe fundul 
lacului, unde, cu o graţie desăvîrşită o scăpasem), frica (deşi, cu Negrilă alături, parcă s-a mai împrăştiat, ca 
stropii de ploaie sub mişcările monotone ale ştergătoarelor de parbriz) şi mă pregătesc să aştept. O nouă 
melodie, o altă zi, un alt soare şi o altă viaţă. Asta de acum mă cam plictiseşte. Am stabilit să fac un mic schimb 
cu Negrilă. Am unele obiecţii asupra numelui, dar cred că se poate aranja. Aşa s-a întîmplat şi rîndul trecut, cînd 
cu iapa. Săraca. Jad-ul a fost cel mai simpatic, mai ales că urma după afurisita aia de poveste cu orhideea.

încă, la ora asta tîrzie din noapte, îşi zdreleşte genunchii, cerînd o amînare, un regret, o uitare… Farurile se 
apropie. Cine crede în uitare? Cine nu are amintiri pe care le dispreţuieşte şi le închide – atunci cînd se poate – 
la cîteva mii de leghe sub mări (poate chiar douăzeci), punîndu-le la colţ, pe coji de nucă – nicidecum verzi, ci 
tocmai bine uscate –, cine crede că destinul e lipsit de memorie, cine mai speră că trenul va sosi la timp şi va 
opri în gara în care ne aşteaptă reuşitele vieţii, banii, fericirea, etc., cine mai încearcă să construiască vise cu 
floricele şi avioane care ne duc la Paris, doar închizînd puţin ochii, fără să te doară nimic, fără să oboseşti 
alergînd după bilet, fără să te enervezi că îţi lipsesc cîţiva lei ca să-ţi achiţi drumul, dar tu eşti demult în Saint-
Cloud, cu focul aprins (ba nu, aia e în Bois de Boulogne şi, oricum, nu este cazul).

Bagajul e pregătit. Cu sau fără amintiri liniştitoare.

Şi ce spuneaţi despre uitare? Cu stimă şi respect, pentru Lavinia din Ghermăneşti. Să trăieşti!

(1992)

ION ÞUCULESCU · TOTEM
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Marius SIMON

la umbra copacului absent.

își așteaptă cuminte sfârșitul.

6. La flacăra luminărilor

3. Adorm

fluturii de noapte

prin muzeul femeilor dezgolite.

îmi țese umbra.

1. Mă înec
în râul din mine.

Pseudo poeme

Nici o scăpare.

2. În lan,
porumbul

4. Dimineața
devreme

cocoșii sparg ferestrele nopții.

5. Oră tăcută.
bunica toarce razele de lună.

pe masă au rămas
7. Cuvinte, istorii trecute.

perele uitate de Eva în Paradis.

8. Mă plimb

9. Cred că am orbit
deși, văd lucrurile și oamenii din jur

Trupuri albe, negre și miros de tămâie.

dar în oglindă
chipul meu a dispărut.

de toți cei care mă așteaptă
în lumea fără timp.

11. Am greșit cavoul.
Va trebui să uit lumina.

12. Aveai un trup alb
dar, lași

10. Mi-e dor

am fugit în noaptea din noi

Cerul s-a spart.

13. Mă târăsc pe străzi
niciodată văzute sau călcate.

14. Furnica
a obosit să mai cutreiere prin lume.



Ecleziastic
Selecție de haiku

(poeme nepublicate)
(17 februarie 2022)

Radu ªERBAN

3. Buruieni în jur,

1. Liturgic melos –
sub scocul catedralei

puii de lăstun

2. Străpuns de iederi,
zidul abației vechi –

puterea rugii

biserica pustie;
zbor de cucuvea

4. Tăceri de clopot
coboară cu ninsoarea:

furnicând degetele;

ceața plutind peste gând –

ruine cu iederă –

10. Lut, râu, foc, vânt, cer –

pe tămâia din naos –

pagodă cu cinci caturi;

un amvon celest

7. Clopote lipsă,

6. Al psalmului dom

11. În ritmul vieții

9. Clopotul de crin,

lemnul șușotind

clapele orgii

5. Sub Pantocrator

8. În zori lângă lac

cădelnițare
sfântă stare de spirit–

templul inimii

copil în genunchi

clopotul sună timid –
templul inimii

doar un pițigoi

keys of the organ

in ivy drapped church ruins –

wild weeds all around it;

under Pantocrator dome –

silent flight of owl

the old wall of the abbey –

in the rhythm of life

the whispering wood

pulpit of sky dome

swallow chicks chirping
under the cathedral porch

prayer power

the deserted church

liturgical songs –

the big bell's silence

pierced by the ivy

saint state of spirit

swaying of censer

the dome of the psalm

falling down with the snowflakes:

tingling my fingertips;

missing tower bells

just a tit

morning by the lake
fog floating over the thoughts –
pantheon of heart

lily flower bell
over the incense in the nave –
kneeling child

a five-storied pagoda;
land, water, fire, wind, space –

timidly the bell rings –
heart sanctuary

Membru al British Haiku Society



cuvânt – candelă

în corola de clopot –

din lacul sacru

15.Mângâind cerul,
petala își atinge

bondar rătăcit

cu licăriri divine
12.Altarul cărții

13.Căutând nectar

14.Respect cerului –
căprioara bea stele

mormântul de jos.

16.Prima zi din an

vântul sorcovind.
la biserica din deal –

17.Pe clopot – bruma;
fatală-mbrățișarea

razei de soare

18.British Library,
senin altar de suflet –

sala lecturii

cad cu fulgii de omăt:

19.Polen de clopot –

după catapeteasmă:

dangătul rugăciunii

23.Tăceri de clopot

British Library

21. Altarul minții

dar nu atingi pământul –

20.Sfeșnic de stejar

muguri – lumânări

22.Cobori genunchii

cules în suflet.

sub cupola cerului –

amvon de ceruri.

un Cer magnetic.

with divine glittering

in bell's corolla

a lost bumble bee

deep bow to the sky
mirrored in the sacred lake:
deer drink the stars sap

in the book's altar

the candle – word

looking for sacred nectar –

of the sunbeam

first day of the year

the petal will soon caress
caressing the sky,

a magnetic sky

wind's best wishes

Get down on your knees

at the church on the hill –

reading room silence

altar of wisdom

fatal the hug

British Library

The big bell's silence

but don't touch the ground –

bare oak chandelier

behind iconostasis:

falling down with the snowflakes:

bell pestle pollen –

British Library

in celestial minster –

the ding-dong of a prayer

mist on the bell;

its tomb on the earth

candle buds

spiritual pulpit light –

collected in soul

pulpit of sky dome
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Reporter: Omagiind memoria scriitoarei Gabriela 
Verban ați adus în atenția lumii multe din scrierile 
contemporaneităţii.

R.: Practic, „Festival Internazionale dei Due Mondi di 
poesia e narrativa – GABRIELA VERBAN” a oferit 
fiecărui participant un: „PREMIO DELLA PACE 
FRA I POPULI”.

S.G.: Gabriela Verban este mai puțin cunoscută în 
țara natală. Firesc, pentru vremurile trecute, când 
scriitoarea dizidentă a pătimit în închisorile 
comunista mai bine de trei ani. Plecând în Italia a 
organizat și promovat o serie de scriitori de marcă 
din diaspora românească. Această primă ediție a 
Festivalului a dat glas unor scriitori de pretutindeni, 
să-și exerseze libertatea de exprimare întru frumos 
și să celebreze armonia și buna înţelegere între 
toate popoarele planetei.

Sorin Grecu: Cei doi copreşedinţi ai Festivalului, 
poeta Mirela Duma (România) și poetul napolitan 
Enrico del Gaudio (Italia), cărora li s-au alăturat o 
seamă de importanți scriitori italieni și români au 
făcut din prima ediție a Festivalului un adevărat 
succes.

La Castellammare di Stabia, Italia:
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ „Gabriela Verban”

Interviu cu scriitorul clujean Sorin Grecu, membru al juriului
Românii au iubit-o. Italienii au venerat-o. Așa că, firesc, „Festival internazionale dei due Mondi – Gabriela 

Verban” de la sfârșitul lunii august a.c. a avut o audiență deosebită în lumea literară a peninsulei italice.

S.G. Este și motto-ul sub care s-a desfășurat 
concursul. Iar conferințele prof.univ. dr. Ioan Chirilă 
de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca 
și scriitorul și jurnalistul Valeriu Barbu, președintele 
Cenaclului de la Roma au potențat valoarea 
literelor românești și italiene în concernul mondial 
al literaturii contemporane. Din cei peste 600 de 
participanți, scriitori din Franța, America, Ungaria, 
Argentina, Canada, România, Italia, ș.a. au fost 
aleși câștigătorii, iar rezultatele s-au concretizat 
într-un frumos volum (335 de pagini), editat cu 
generozitate de „Oceano Edizioni – Collona 
Editoriale SENECA”.

S.G.: La secțiunea „Poesie in lingua rumena” – Radu 
Cristian Constantin (Actorii); Coppa Premio de la 
Giuria – Cezar Florin Cabica (Passe-partout); 
Medaglia simil oro – Migliore Metrica – Felix 
Marțian (Sonet pacifist); La „Racconti in lingua 
rumena: Georgeta Rada (Casa); Medaglia simil oro 
Migliore Soggetto – Radu Vida (Sensei); Premio 
della Giuria – Marius Balo (Revelația din pușcăria 
chinezească); Premio Citta di Castellammare sulla 
Pace tra i Populi – Valeria Bilț (Ultima oră); Premiul 
pentru „Haiku in lingua rumena” a fost acordat lui 
Cezar Florin Cabica, Premio della Giuria lui Mihai 
Moldovan, Premio della Presidente Mirela Duma 
pentru Bishnu Prasad, iar Premio del Presidente 
Enrico del Gaudio – Licia Cezara.

Delegația scriitorilor români a cucerit și alte 
numeroase premii II și III (40 la număr n.n.), fiind 
prezenți în cartea coordonată de Enrico del 
Gaudio.

* * *
Ediția din 2023 a Festivalului Internațional de 

Literatură „Gabriela Verban” se va organiza în România, 
județele Cluj și Maramureș.

A consemnat:
Anca RĂDULESCU-BĂȚANI

R.: Ne puteți spune câțiva dintre românii ajunși pe 
podiumul laureaților?

FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE LITERATURÃ „GABRIELA VERBAN”

DELEGAÞIA ROMÂNÃ LA FESTIVAL
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Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring

(Lee Hazlewood, 1967)

Furia din ochii instructorului opri avalanșa de cuvinte, rostite, altfel, de un glas dulce, ca mierea din fagurele 
toamnei.

Dinache întră în holul întunecat.

Locul acela îngust, unde se schimba „trupa” era prost luminat. În semiîntunericul de aici zări însă o făptură 
gingașă. Păr lung, blond, ochi mari, de un albastru sidefiu, picioare lungi, ce se înfigeau temeinic „în solul 
patriei”.

My summer wine is really made from all these things

2)Îi plăcea mirosul acesta combinat ce venea din sala de antrenament – tatami , chimonouri, trupuri. La 
muncă! Salutul acela, mai mult ca o formă de respect atât pentru practicanţi, cât și pentru sensei, încălzire 

3)
generală, lupta în picioare și cea de la sol, randori … Multă muncă pentru rezultate la concursuri. Pentru sine.

Era un fel de egoism copilăresc.
Nu-l interesau succesele pentru că se bucurau copiii, părinții și, mai ales, conducerea clubului. Nu-l interesa 

nici boala de care a fost diagnosticat. Totul era pentru el. Doar pentru el.
Instructorul de judo se mândrea și că a fost campion republican „la 66 kg.”, și că a bătut Europa 

„ciomăgindu-i” pe unii dintre cei mai buni judoka de pe continent, și că progeniturile lui – toți trei – l-au urmat pe 
tatami. Arunca, din când în când, câte o privire și la vitrina cu trofee, dar se bucura și de rezultatele de excepție 
ale celui mai mare dintre flăcăii lui, demn urmaș, credea el, întru tehnici de sacrificiu, atât de dragi lui, când se 
afla în focul luptei pe saltea. Nimic însă nu-l fericea mai tare decât „o centura tot mai colorată, în drum spre 
negru cu 9 dan”, cupele de sfârșit de an ale învățăceilor sau diplomele cu scris caligrafic ale entităților sportive 
„de sus”.

– Tu?
– Am venit să mă bat. Să învăț, mai bine spus, să…

– Judo nu înseamnă bătaie, spuse mai apăsat decât ar fi vrut.

– E doar spiritul care învinge. Și-l înalță pe adversar la superbul grad de competitor. Egal cu sine însuși. Vrei 
bătaie? Hai afară! spune un vechi îndemn golănesc. Pe stradă, la box, la ketch. Afară, printre semeni, uitați tot 
ceea ce facem aici. Și, umil, încerci să-i areți că ura și folosirea forței nu are nici o valoare. Omul trebuie să se 
ridice deasupra acestor sentimente venite de undeva din negurile timpului. Să uite. Și să se bucure de 

4)frumusețea a tot ceea ce este și nu este.Nu aici, însă, nu în sala lui jihan Jigoro Kano . În chimonoul alb ca 
maestrul maeștrilor! Aici „te bați” cu eul tău. Să-ți dovedești că cel mai adesea trestia e mai tare decât pumnul.

În inima Amaliei clincăni un clopoțel de argint.
„Nu pot să mă dau la ea. Diferența de vârstă e ca de la cer la pământ. Și cu toate astea n-am mai întâlnit o 

ființă atât de diafană și, totuși, atât de puternică”, gândi Sensei Dinache. „Aș pierde, cadă aș avea, oareșce 
pinteni de argint pentru ea”.

„Numai când îl privesc pe tata simt ceea ce simt acum. Dar cu el m-am obișnuit de când lumea”, spuse în 
gând Amalia.

N-a fost iubire ca între tată și fiică. Ci o încrâncenare pentru a ști mai multe din tainele japonezilor cantonați 
la Kodokan, și o cursă pentru medalii, legate cu centuri tot mai întunecate. Simplu. Fără procedee de sacrificiu. 
Doar cu minte și trupul subjugat de dorința de a fi mai bun. Cel mai bun!

Apoi, mai calm, pentru că reuși să se oglindească în lacul ochilor ei fără fund:

Numai că, zice-se, lumina n-are umbră, așa că a venit și ziua când porțile Clinicii III s-au închis, ascunzând 
după un separeu trupul trudit al chinuitului antrenor de judo. Nimeni nu avea voie să-l viziteze. Dar când 

1)Sensei
Radu VIDA



La plecarea lui Sen-sei
crengile de cireș ostenite închid

genele nopţii – tatami uriaș –

soarele, asemenea centurilor mai marilor judoka din lume, când soarele, zic, se ridică pentru ultima oară peste 
pervazul alb precum chimonourile din bobițe de orez pe care le-a iubit atât de mult, boarea de afară a adus cu el 
bilețel de adio:

Înainte însă, de sărutul îngerului

a Festivalului Internațional de literatură „Gabriela Verban”)

8)În legănatul dansului, Amalia avea impresia că, undeva în Hikawa-masu , Jigoro Kano zâmbește din 
eternitate.

„Fammi adormire

Mi-ar place, zise răsuflarea, mi-ar place ca Italia să fie mai aproape. Nu de suflet, ci, așa, geografic. Aș 
putea, ca sensei, să merg la nunta aia și să-i spun. Evident că n-ar avea nici o importanță. Eu – sfârșitul, ea – 
începutul. Dar ar putea afla ce și cum. Cât de greu e, spre exemplu, să canalizezi forța în dragoste. Lupta în 
serenitate. Ucigania în floare de cireș. Numai așa, unul mic și sfrijit poate să-l învingă pe unul mare și puternic. 
În acel gentle or yiedling way, despre care vorbesc toți marii judoka ai lumii.

învălmășeală de sutemi-waza

Sala de nunți.

trace kinezie de „Missa Solemnis”

– Festival Internazionale dei due Mondi – Gabriela Verban”, 

se nasc imense lumânări

* * *

Abbraciato un poco con te”.

în Capela sixtină coruri nevăzute:

6)
urmat fulgerător de un Ura Nage  hotărâtor.

prăvălește bolțile din dojo

Casetofonul scârțâi de vreo două ori și vocea lui Nancy Sinatra umplu sala de dans: “Strawberries, cherries 
and an angel's kiss in spring / My summer wine is really made from all these things / Take off your silver spurs 
and help me pass the time/ And I will give to you summer wine”.

(text premiat la secțiunea La „Racconti in lingua rumena”, 

Numai că uke – soarta îndărătnică –

inima a hotărât să execute

Ed. I, august, 2022, Castellamare, Italia. (

peste sodomuri albe, peste suferinţe

* * *
„Medaglia simil oro Migliore Suggetto (Medalia pentru cel mai bun subiect) 

5)
un ultim Kata-Guruma  elegant,

împotriva firii din întuneric

Primarul din Carini era de o veselie molipsitoare, nuntașii stânjeniți pentru că aflaseră întâmplător că 
cererea mirelui a fost acceptată „din prima”, iar Amalia privea la albul rochiei semănând acum cu umbra 
fâlfâindă a unui cortegiu funerar din altă parte a lumii. De la centura albă la cea neagră și, mai apoi, la cea roșie 
e cale lungă. „Ca din Câmpia până în Sicilia”, zise. Muncă, sudoare, muncă și iarăși sudoare, pe urmă lumină, 

7)și dragoste, și bucurie… Conștientiza exact că nu se va mai întoarce niciodată în Dojo .

6) aruncarea inversă

4) fondatorul judo-ului modern

2) suprafață de luptă
1) Învățător, îndrumător

3) acțiuni cu intensitate redusă

5) roata peste umăr

8) locul nașterii lui Jigoro Kano
7) sala de antrenament
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Italia
Mirela DUMA

stea căzătoare –
câmpul luminat de

*

sfârșit de toamnă –
bunicul cântă blând

câteva flori

Haiku

mână în mână –
amândoi cuprinși de

o emoție

*

*

Ave Maria

pe cărări amintirea

flori de cicoare –

Editura DOTA, Cluj 2022

lumina zilei –

voalul miresei

în privirile tale

sfârșit de vară –

emoția divină în

toate culorile

flori de mușcată –

pașilor tăi

zbor de cocori –

în goblenul bunicii

unduindu-se-n vânt

Din volumul „Lumini din amurg”

*

*

singurătatea

orice lucrare

*

*

MINE MIKOZE, Președinta Societății de Haiku 

din Japonia, despre opera poetică a Mirelei Duma: 

„Haiku-ul Mirelei este foarte frumos, este simplu și 

cu unul dintre cele mai profunde mesaje care se 

pot scrie. El poate să fie un exemplu pentru haiku-

ul japonez și pentru oricine scrie haiku în 17 

silabe.”

Pentru mine a scrie haiku, este o întoarcere la 

sacra identitate, o mare responsabilitate dată de 

Dumnezeu, căruia doar îi sunt răspunzătoare 

pentru ceea ce scriu. Prin acest dar și har oferit 

mie, cu fiecare haiku scris, inima mea cuprinde 

întreaga lume – de la Facere la ultimul meu ceas 

petrecut pe acest pământ, încercând prin tot ce 

fac, să calc pe urmele sfinților, ei înșiși autori de 

poezie, urmându-le credința.

Născută în 1963 la Bistrița (Chiochiș), membră 

a Cenaclului „George Coșbuc” Bistrița din anul 

1980, rezidentă în Italia, consultant onorific al 

editurii CentoVerba Italia, studii zootehnice și 

socio-umane, autoare a patru volume personale 

de poezie (două de haiku, în România și Italia, 

unul în pregătire în Japonia) și peste zece volume 

colective publicate în Italia, Japonia, USA, Franța, 

România. În anul 2019 și 2020 am fost desemnată 

haijina nr. 1 în Italia, de asemenea printre primii 90 

ai lumii, iar anul 2021 mi-a adus mari satisfacții 

literare, materializate în: Diploma de Onoare – 

PRIX DE LA FRANCOPHONIE – oferită de 

Asociația Europeană de Poezie, în urma 

concursului organizat de UNICEF (director Joel 

Conte), prezența în antologia de haiku pentru 

copii, „1 Iunie”, coordonată de Maria Oprea și 

Andreea Maftei, prezența în importante publicații 

de haiku din Italia, pregătite de Eufemia Griffo și 

Kyoko Bengala și  locul  I I  la Concursul 

International „Jurnalul israelian” nr.63 din 2021, 

organizat de Adrian Grauenfels. Totodată, public 

în numeroase țări: de la Italia, Africa de Sud, SUA 

și până la India, Tibet sau Maroc…



Mâna albă a

ștergare de borangic

floarea de lotus
gheișei gingaș atinge

Mătase fină

Zbor, nu aripă,

Dans de călușari –
sunet de clopoței în

Speranța țese

ritmuri alerte

Glas la ceruri înălțat,
Rugă fierbinte

Câine ciobănesc
turma păstorește, stâlp
stânei sub stele

în pacea nopții

tulbură liniștile

coamele valurilor

sufletului trist

pe pervaz străluce, far
spre timpi ferice

Dulce gutuie

Reci frici se preling

Gânduri răzlețe

din spatele măștilor

Luna dezmiardă

curg anxietăți

(poezii premiate in decembrie la Concursul international 
de Haiku, organizat de Jurnal Israelian)

Milena MUNTEANU
Canada
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Cum Nina Cassian a scris multe cărți pentru copii, care, cu siguranță, vă vor bucura să le citiți, am selectat și 
câteva poeme în limba română, pentru a vă familiariza cu ele.

Dragi copii, e vremea să învățați o nouă limbă străină. Nina Cassian, poetă, eseistă, traducătoare și 
compozitoare, unul dintre creatorii valoroși ai literaturii române, a născocit această formă de expresie artistică 
despre care vorbesc. Așadar, vă invit să cunoașteți limba spargă. E drept că, din punct de vedere lingvistic nu 
este o limbă în adevăratul sens al cuvântului, deci nu are reguli proprii prin care se definește, ci este limba 
română în care o parte din substantive, verbe și adjective sunt înlocuite de cuvinte inventate de poetă. O 
invitație la a descoperi poezia într-un alt fel sau, mai degrabă, a înțelege că în lumea ei, totul este posibil.

D.O.

Rondel

Tot mitigând, cărbosul fic

Tot mitigând, cărbosul fic

Printre volinci şi poroşic,

Neînstrufat şi cam sugic,

Plăvea în grabă şi ţârchic.

S-ar fi crâmbat, dar nu cu blină.

De-atâta şampă arbazină.

unde ţi-e corinul ult?

În fine, zborul de vremină

Şi hurbălea ca un sfiric

Tot mitigând, cărbosul fic

Lane, lane, gors de bendă,
Făligată foarte mult.

Se rumestise cu brezină.

Se-morbobozase în ceplină

Se rumestise cu brezină.

Poezie în limba spargă

Dar zumbăreala ghioală, încă trează,
A cropoţit aproape, în cordac:

Mi-ai bosfroholojit stroholojina!
Ţichi-mi-ai sima simibleagă!

Morala: în lanţuri apa să se tragă!

Baladă

A cţipitat un ptruţ, ce-i drept cam bumbarbac,

Gorsul îşi astrige dagul,

Şi şomoiogul meu cu zdrolociţă,

În câmpul ce iţea de buturează,

neurcit, nemirunit.

Ce pisindreaua mea de brutuşlează,

Făligată-i craia vendă.

surf pe care l-a ţonit.

S-a plevins cu spină ţargă
din căţie şi vlara.
Vâricând pe Chilnic Margă,
chilnicul arlise: „Gra!”

Jos, sub magăre, -i vereagul



– Eu să vă frec aș vrea, pe spate

Cum pot să ies din plapumă?

La urma urmei, nu mă scald!

Şi dulceața zice: ia-mă!

Nu-i deloc așa ușor!

Ei, așa mai merge, zic,

Vine-o tavă cu dulceață

– Cum doriți să fiți spălat?
Uite-așa, culcat în pat!
Cum doriți să fiți lăut?

Când mă scol de dimineaţă,

Însă gura s-o deschizi,

Iar acum, prosopul cel pufos

Și-un pahar cu apă rece.

Dar e timpul să fac baie!

Totu-mi este pe măsură.

Apa intră în odaie

Şi paharul zice: bea-mă!

– Ajutor! Ajutor!

Ușor de zis!
Ia-mă! Bea-mă!

Lingurița, grijulie,
Îmi deschide gura mie.

Dacă mă ajuți un pic!

Cu volanele-i albastre.

În țara lui Mură-n Gură,

Nu la șapte, ci la zece,

– Ne-adresăm domniei voastre!

Uite-așa, în așternut!

Se înclină, moale, până jos

– Nu, vai de mine, nu se poate!

Afară-i frig, în pat e cald

Întreabă-te și întreabă-mă

În țara lui Mură-n Gură,

cozimiream pe-o şaită de gopaşi.

Atâtea alne strămătând, estrave…

Doar vit şi astrichie-n telehuns.

Atâţia venizei de bori mărgaşi…

Nicicând gulniul arfic, bunuraşi,

Sonet

n-a tofărit atâtea nerucoave.

Au înmorit drumatice miloave
sub rocul catinat de nituraşi.

Era, pe când cu veli şi alibave,

Dar azi mai turmărie-mi pare stena
cu care golful feric m-a clăuns
şi zura-i nedă, mult elenteena…

Îmi zurnuie, sub noafe, melidena
Şi linful zurnuie, răuns, prăuns…

În țara lui Mură-n Gură

Tot ce vrei și tot ce ai vrea!

Supă caldă, tocăniță,

Cârnăciori și ciulama,

Caști o gură cât o șură,
Și îndată-ți pică-n ea,

Sărmăluțe-n foi de viță,

Cozonac, compot, halviță

Murături et cetera.

Și m-așează după plac,

Dar de lecții nici nu-mi pasă.
Stau şi moțăi în hamac,

– Dragă aritmetică, nu ştiu ce te-mpiedică
Să rezolvi vreo trei probleme!
Eu de fleacuri nu am vreme!
Draga mea gramatică,

Nu-i nimic, o macara, iată că pe sus mă ia

Huța-huța, ce să zic,

Nu fi, zău, nesuferită!
Și transcrie într-o clipită

Am mâncat, de m-am umflat!

Colo-n umbră-ntr-un hamac.

Bine-i când nu faci nimic.
Lecţiile stau pe masă,

Ele singure se fac.

Nu fi antipatică!

Am prieteni pe măsură!

Ah! Îmi este somn de pic!

Și-ăsta-s eu: burduf de lene.

Ține minte tu mai bine,

Hai, draga mea istorie,

Eu să-nvăț nu am timp deloc!

Toată-toată ziulica,

Astfel, nu e de mirare,

N-am chef să am memorie!

S-a făcut! Poftiți încoa'!

Și programul se încarcă.

Ăsta-i Miță-strâmba-nas
Asta-i Lica-vreau-galuște.

Ăsta-i Duță-mielul-gras

Și-apoi, prea mult am vorbit cu voi!

Vezi că eu n-am timp de ele!

Cine s-a luptat cu cine,

Asta-i Sanda-somn în gene

Ați văzut? Nu fac nimica.

Că ceva mă-mbie parcă
Și mă trage la culcare.

Când vorbesc mai multișor

În țara lui Mură-n Gură,

Vreţi să vi-i prezint cumva?

Exercițiile mele!

În ce an, și-n care loc!

Obosesc îngrozitor!

Ăsta-i Puiu-prinde-muște,
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Somnul repede te fură!

Păpădie,

Tremurător,

Umbreluțele de puf

Străvezie,

În țara lui Mură-n Gură

Nici n-ai timp să spui la lună
… Noapte bună!…

Păpădia

Fruct ușor,

Când suflăm, sar în văzduh

Și-ți rămâne lujerul
Neted, gol, ca fluierul.

Mama

M-a crescut mama în poală
De la leagăn pân la școală.

M-a-nvățat să gânguresc,
Să zic mama, să zâmbesc.
M-a-nvățat apoi prin casă
Primii pași până la masă.
M-a-nvățat să nu m-alint
M-a-nvățat să nu mint,

Zile-ntregi și nopți de-a rândul

Toate m-a-nvățat mămica.
Să nu știu ce este frica,

Mi-a vegheat somnul și gândul.

Mamă bună, mama dragă,

Pentru tot ce ai făcut,
Te-oi iubi o viață-ntreagă

Pentru că tu m-ai crescut!

– Mai multe ca mine nu știe niciunul!

La stână-oi veni când găsi-voi cu cale

(Asemeni ciudate făpturi, mi se pare,

Uita cum e soarele, roua și luna.

Știu una și bună: să iau premiu-ntâi!

Și nu avea niciun prieten.

Nimic nu vede, n-auzea ce se întâmplă,

bogată e viața cea vie.

Cândva, într-o țară de foarte departe,

Cu ierburi și flori, cu ninsori și pâraie.

Că soarele-i O și luna e C,

Cu nasul în carte

atâta apucase să știe.

citea fără preget cu un deget la tâmplă.

Și n-avu-ncotro uita cum și ce

Și, nepăsătoare, cu nasul în carte,

Treceau anotimpuri cu soare și ploaie,

trăia o domniță, cu nasul în carte.

Domnița tăcea, țâfnoasă și rea,

– Hai, domniță, la stână,

și cea mai gustoasă smântână!

Domnița mândră era ca păunul:

Domnița, cu nasul în carte întruna,

– Hai cu noi în blânda pădure de cetini!

Venea câte-un miel, intra în castel, zicând:

și vezi ciobănaşi, și urdă, și caș

– Mai lasă-mă, zău, cu prostiile tale

Și câte-un mierloi zicea:

de tot ce e-n jur era foarte departe.

Acum nu-mi pasă de oameni și miei.

în clasă la voi se numesc __________)
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Aniversarea formației, una dintre cele mai iubite în România, este un binemeritat și emoționant prilej de a 
parcurge un sumar periplu prin fascinanta istorie a Phoenix-ului pe parcursul celor șase decenii. Cronologia 
traseului merită cred pigmentată, în cele ce urmează, cu succinte citate din aprecierile de un farmec personal 
inimitabil ale celui care s-a identificat de la 15 ani cu legendara trupă, Nicu Covaci.

Vreau să fac un pod în timp. Un concert imens, de câteva ore. Începem cu Moni Bordeianu, cântăm anii '60. 
Pe urmă, anii '70, vin Țăndărică, Baniciu, Kappl. Avem și anii '80, dincolo am cântat și în limba engleză. Vom 
cânta și simfonic. Pe urmă, vine trupa nouă, această trupă extraordinară, să cucerească publicul. În final, 
bătrânii și tinerii se vor îmbrățișa. Vreau să vadă lumea că suntem uniți, să nu se încheie povestea cu niște 
impresii negative.

Sunt cuvintele liderului incontestabil al celei mai longevive formații din rockul românesc, într-un interviu dat la 
19 aprilie 2022, zi în care a împlinit 75 de ani. Anunțul a produs o nespusă bucurie fanilor de toate vârstele din 
România. Nicu Covaci pregătește un turneu Phoenix 60 care se va desfășura în perioada septembrie – 
octombrie 2022, incluzând patru concerte pe stadioane în orașele Timișoara, București, Cluj și Brașov. 
Phoenix a fost singura trupă românească de rock care a cântat de-a lungul anilor pe stadioane, organizatorii 
dorind să readucă acest lucru în memorie și sperând ca turneul să fie apreciat ca „evenimentul anului”.

S-a constituit ca formație de studenți și școlari în anul 1962, la Timișoara, în vara acelui an câștigând locul 2 la 
Festivalului național al școlilor din țară. Curând, tânăra formație își dă numele de „Sfinții”, în ciuda faptului că 
membrii săi erau vădit nonconformiști și cântă timp de un an la cantina Facultății de mecanică. Curând, 
formația este interzisă din cauza influențelor occidentale adoptate, atât în repertoriu, cât și în ținuta 
vestimentară și capilară, reproșându-i-se și numele „Sfinții” care friza propagarea misticismului. Ca urmare, 
trupa se rebotează în „Phoenix”, considerând acest demers ca o renaștere din propria-i cenușă. Eram 
nonconformiști, frumoși, cu barbă, cu plete, îmbrăcați după ultima mod din Vest. Fix cum nu aveai voie să fii în 
comunism. Muzica practicată era cea a formațiilor de „invazie britanică” a acelor ani, „The Beatles” și The 
Rolling Stones”, inițial imitate, aportul componistic al muzicienilor proprii fiind redus, utilizându-se versuri 
„cover” ale unor piese aparținând band-urilor vestice menționate.

Directivele lui Ceaușescu din vara anului 1971, întors foarte impresionat dintr-o vizită în Coreea, trasate la o 
conferință la Mamaia privind creația artistică în România, pun în mare impas multe formații cu repertoriu de tip 

Între 1965-1967, Phoenix cântă de trei ori pe săptămână la un club muncitoresc dobândind o mare 
popularitate și rutină. Apar primele compoziții proprii, au loc înregistrări în studiourile de radio local și național, 
precum și primele deplasări și concerte în țară. Un moment deosebit de important l-a reprezentat participarea 
în 1968 la Festivalul național studențesc de la Iași, la care, reprezentând centrul studențesc Timișoara, a 
câștigat „Marele premiu al festivalului”, acest fapt însemnând începutul unei noi etape în evoluția formației. Se 
înregistrează primul disc la Casa de discuri Electrecord, intitulat „Vremuri”, incluzând două compoziții proprii și 
două piese străine. Trupa apare pentru prima oară la televiziune (cu părul legat la spate și filmări doar frontale). 
Cântecele interpretate de Phoenix se difuzeazăă zilnic la posturile locale și naționale de radio, iar formația 
participă cu mare succes la turnee organizate de Agenția Română de Impresariat Artistic (ARIA). Anul 1969 
marchează apariția celui de-al doilea disc, „Floarea stâncilor”, conținând patru compoziții proprii, precum și 
participarea la Festivalul național studențesc de la București unde prezintă o operă rock pentru care primește 
„Premiul pentru creativitate și originalitate”. Urmează o scurtă perioadă în care formația cântă mai multe piese 
de blues rock, cu texte în limba engleză. Timișoara, grație multiculturalismului ei, trăia în acele vremuri mai 
liber, mai deschis. Erau prezente anumite influențe nealterate de comunism care, până la urmă, au generat o 
stare de revoltă, de opoziție pentru sistemul represiv în care ne duceam viața. Am simțit asta cântând, 
oamenilor le plăcea ce ascultau. Practic, se eliberau de frustrări.

Un eveniment aniversar fabulos • Phoenix din nou împreunã

Dorin NÃDRÃU
SUA



occidental, nu însă și pe liderul Nicu Covaci care, cu toată opoziția membrilor formației, schimbă radical stilul și 
realizează pentru întâia oară în muzica românească o sinteză organică surprinzătoare a muzicii străvechi, de 
datini și ritualuri precreștine cu instrumentațiile moderne specifice muzicii rock. Răspunsul autorităților a 
însemnat cenzurarea producțiilor Phoenix, în perioada 1971-1976, toate toate discurile scoase fiind supuse la 
scurtări și trunchieri dure, ceea ce a rămas fiind însă suficient să probeze și să creeze o nouă mișcare în 
muzică. Piesa „Meșterul Manole” și alte două cântece sunt exemple concludente și formația înregistrează un 
maxi-single cu același titlu. Phoenix participă bucurându-se de un real succes la două festivaluri internaționale 
de amploare: „Bratislawska Lyra”, Cehoslovacia și „Festivalul internațional Sopot”, Polonia.

La sfârșitul anilor '70, Nicu Covaci își face o altă formație, alcătuită din membri de diferite naționalități cu care 
scoate în 1981 LP-ul „Transylvania Phoenix”. În 1983, Covaci cântă în duet cu Dzidek Marcinkiewicz, iar în 
1986, împreună cu Erland Krauser, lucrează la punerea în scenă a operetei lui Loyd Weber „Evita”, la teatrul din 
Osnabruck și după succesul înregistrat, teatrul îl solicită să colaboreze la punerea în scenă a operei „Jesus 
Christ Superstar”, conlucrare care este încununată, de asemenea, cu un imens succes. Tot la mijlocul anilor 

Perioada etno-rock (1971-1977) înseamnă, pentru început, primul LP, scos după o muncă de trei sferturi de 
an de documentare asiduuă a datinilor și obiceiurilor păgâne, intitulat „Cei ce ne-au dat nume”, cuprinzând un 
ciclu al anotimpurilor cu piese prelucrate, dar și compoziții originale inspirate din acest folclor, disc care s-a 
vândut în câteva sute de mii de exemplare. Colaborarea cu unii dintre cei mai buni poeți ai momentului, conferă 
o apreciată calitate textelor, generând inconfundabile compoziții. În 1972 Phoenix scoate discul „Mugur de 
fluier”, an în iarna căruia membrii formației se retrag în munți unde rămâne timp de trei luni, răstimp în care este 
concepută opera rock „Cantafabule”, inspirată din semnificația mitologică a animalelor din fabule și legende. 
Discul dublu LP, care s-a vândut la început în 500.000 de exemplare, este considerat cea mai complexă 
producție a trupei. În anul 1974 a avut loc un mare concert la Sarmisegetuza, unde formația a cântat 
acompaniată de Dubașii din Brănești. Concertul a fost filmat de televiziunea română, fiind apoi cenzurat, iar 
apariția trupei pe ecran a fost interzisă. Anul 1975 a reprezentat o experiență tristă: Nicu Covaci a fost interogat 
timp de două săptamâni, zi de zi, de poliție, în baza unor acuzații false. În anul următor, 1976, Covaci, după ce 
renunță la cetățenia română, se căsătorește cu o cetățeană olandeză și se stabilește la Amsterdam. În 1977, 
se întoarce în țară și își scoate instalația de sunet, în boxele Marshall, cu difuzoarele scoase, fiind ascunși 
membrii formației. Camionul părăsește România în noaptea de 1 spre 2 iunie, prin vama de la Porțile de Fier, 
după percheziționarea sa de către grăniceri. După cum povestește liderul formației, vigilența grănicerilor vecini 
a fost „adormită” cu pachete cu bani și discuri cu muzică. Am parcat în „Țara nimănui” cu spatele camionului  
spre o pădure. Am stat vreo treizeci de ore în vama aceea, iar cei dinăuntru, în pantaloni scurți și tricou, 
înghețau de frig. La lăsarea serii i-am scos afară din camion și, prin pădure, au plecat spre Austria. A doua zi 
dimineața a venit și omul cu banii, garanția pentru scule, iar dimineața eram în Austria. Băieții mă așteptau 
acolo, în primul han, și glumeau pe seama mea că am întârziat. Eram deja liberi. După o frumoasă reușită de 
început în Germania, unde formația s-a stabilit, trupa se dizolvă, membrii săi căutând fiecare un succes 
personal.
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Prima (re)întâlnire cu publicul român s-a petrecut în mai 1990, după o absență de 13 ani, la festivalul de la 
Palatul Copiilor din București, unde Covaci cântă doar împreună cu Mircea Baniciu câteva piese vechi. Este 
surprinzător faptul că, tot publicul, format din tineri dintre care mulți erau născuți după ce formația a părăsit țara, 
cântă împreună cu cei doi, cunoscând textele melodiilor cuvânt cu cuvânt. În același an, Phoenix cântă la Paris 
și pregătește primul turneu în Romnia în componența anilor '70.

Începând cu anul 1991, Phoenix concertează în România, dar și în alte țări din Europa. Trebuie amintită 
apariția în 1992 a unui disc de înaltă ținută artistică, cu concursul Grupului „Song” și a Orchestrei simfonice a 
Radioului București, cu titlul „Symphoenix”. Ulterior, apar CD-urile „Cantafabule” (1993), „Vremuri – Anii 60”, 
„Cei ce ne-au dat nume”, „Mugur de fuier”, „Aniversare 35”. În anul 1998 se desfășoară cel mai mare turneu 
Phoenix în cele mai mari orașe ale țării, „Cantafabule”, cu impresionante proiecții de film și video și costumații, 
susținute de o performantă instalație de sunet și lumină. 1999 marchează înregistrarea unui maxi CD cu trei 
piese, „Ora – Hora”, precum și un turneu în Germania și România în componența noii formații. Urmează în 
2000 noul disc „La umbra marelui urs”, în 2005 lansarea albumului „Baba Novak” printr-un concert la Sala 
Palatului, iar la 1 noiembrie 2008, la clubul „Silver Church” din București concertul de lansare a albumului de 
creație „Back to the Future...” .

'80, apar două single-uri, „Ballade for you / The Lark” (1987) și Tuareg / Mr. G's promises” (1988). În 1988, 
formația se reunește în jurul lui Covaci și dă câteva concerte în Germania. În decembrie 1989 are loc concertul 
de la Hyde Park din Osnabruck, dedicat revoluției din România.

Anul 2014 este anul unei masive schimbări de componență, dar și de muzică nouă. În luna mai apare maxi-
single-ul „Asgard”, incluzând piesa cu același nume, precum și cântecele „Vino, Țepeș!”, „Nevermind” și 
„Nunta”. Noul album „Vino, Țepeș!” este lansat în cadrul unui concert la Palatul Național al Copiilor. Se mai 
cuvine remarcat că, odată cu acest album, au apărut pe piață două interesante volume semnate de Nicu 
Covaci vizând istoria trupei: „Phoenix: Însă eu, o pasăre...” (o reeditare a cărții „Phoenix, însă eu...”, publicată 
în 1994) care prezintă evoluția grupului de la înființare până la plecarea clandestină din țară în 1977 și 
„Phoenix: Giudecata înțelepților” care relatează povestea formației Phoenix de după 1977.

Gestul surprinzătoarei reuniri al liderului trupei tinde să demonstreze odată în plus că Nicu Covaci este la fel 
de hotărât să păstreze numele Phoenix la nivelul legendei. Fără îndoială, evenimentul, cu adevărat fabulos, va 
bucura întreaga suflare a fanilor rockului românesc, ținând cont și de uluitorul traseu stilistic al formației 
străbătând un itinerar impunător în cele șase decenii de viață: beat, rock psihadelic, hard rock, rock progresiv, 
blues rock, folk metal, etno rock.
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Puse hotărâtă mâna pe celular. Se înțeleseseră să nu se sune azi, să își lase timp fiecare să discute cu 
familia. Asta în cazul lui. Că ea nu avea cu cine. Era orfană. Nu avea pe nimeni apropiat. Doar niște vecini cu 
care se avea mai bine. Promisese, dar după telefonul primit nu se putea stăpâni. Trebuia să vorbească cu el. 
0722 123456. Auzi un sunet lung. Mai încercă o dată. La fel. Niciun răspuns. Încercă a treia oară. La fel… Nu 
ridică. E ocupat, nu poate ridica. I se făcu frică, însă. Se așeză pe fotoliu. Singurul loc liber, unde putea sta jos. 
În jur, peste tot, geamantane, pachete, haine aruncate. Aștept câteva minute și-l sun iar.[din nou]

Pentru cei care nu au limite, nu există obstacole.

O trezi soneria stridentă a telefonului. Se ridică speriată din pat. Cine Doamne, sună la ora asta? E 
abia…Privirea îi alunecă spre ceasul de pe noptieră. Vai ce târziu este. Și mai am atâtea de făcut înainte de 
plecare. Ridică telefonul.O voce străină.

– Alo. Tovarășa Victoria Pop?

– Cu regret…
*

– Ce? Nu se poate. Nu-i adevărat.
I se făcu rău. Ameți și căzu pe podea scăpând receptorul din mână.

Nu mai auzi nimic. Inima îi bătea puternic în piept și loviturile ei le resimțea în corp ca niște lovituri de cuțit. Nu 
se poate.Începu să plângă în hohote, numai la ideea asta. Nu. Nu se poate. . Nu se poate. Nu-i adevărat. 
Cineva a făcut o glumă proastă. Asta e. Sigur. Știu că plecăm luna viitoare și a făcut o glumă proastă. Ce 
ticăloși. Nu…

– Da, sunt Victoria Pop.

– Alo, alo, mă auziți? Alo…

Telefonul începu să sune. Nu-l mai băgă în seamă. Lumea din exterior încetase a exista pentru ea. Tot ce 
fusese viață până atunci, speranță și sentimente, se stinsese. Articolul cu titlul scris cu litere mari anunța în 
detaliu, un accident mortal ce avusese loc în acea dimineață într-un sat aproape de Lugoj  Spunea că o Dacie .
fusese lovită din plin de locomotiva unui tren marfar, la trecerea peste calea ferată. Mecanicul care venea 
dinspre sârbi nu a văzut mașina din cauza lucrărilor de modernizare care se făceau pe traseu. Traversarea fără 
bariere, era prevăzută doar  o Cruce a Sfântului Andrei. Ziaristul scria că polițiștii chemați la fața locului  cu
menționau și existența unor panouri antifonice care probabil ar fi impiedecat șoferul să vadă semnalele 
luminoase de avertizare a apropierii trenului. Și că probabil atunci când omul l-a văzut, a fost prea târziu. 
Probabil. Poate…

Oamenii cu casele pe lângă calea ferată povesteau că au auzit scrâșnituri prelungi de metal pe metal și au 
ieșit repede afară în stradă să vadă ce s-a întâmplat. După mașină au știut imediat cine era victima.

Vorba s-a răspândit în sat, ca focul în paile uscate. S-a adunat lumea. Victima era cunoscută. Mărtorii 
accidentului povesteau celor ce ajunseseră mai târziu că auziseră polițiștii spunând cum că tânărul conducea 
cu viteză, cum că soarele îi bătea în față și probabil nu a văzut semnalele luminoase și cum că radioul încă 
mergea tarem așa că omul nu auzise nici semnalele acustice ale locomotivei.

Iși făcu o cafea și luă tableta, deschise ziarul local și incepu să-l citească, să-i treacă timpul mai ușor. Pe 
prima pagină, era știrea zilei. Mâna, sleită dintr-o dată de putere, îi căzu neputincioasă în jos, scăpând tableta 
pe covor. Rămase împietrită, cu sufletul golit și fața-i albă fără nicio urmă de viață. Începu să tremure. Să 
plângă. La început a jale apoi mai tare, a disperare, scoțând între hohote, gemete de animal rănit de moarte, în 
agonie.

La fel și mecanicul de locomotivă. Zicea că s-a trezit pe neașteptate cu mașina în față. A frânat de a ieșit 
scântei din șine, dar deageaba.

CREDO

Australia
Smaranda KAFKA



Concluzia trasă de oamenii legii era: Nerespectarea regulilor de circulație care impunea șoferlui să oprească 
la Crucea Sfântului Anton.

Neatenție. Viteză. Ghinion, pe toată linia.
Mecanicul stătea ca un pui prăpădit, între polițiști. Răspundea docil la întrebări. Era șocat. Plângea ca un 

copil. Spunea că el nu-i de vină. Că a observat târziu mașina din cauza panourilor antifonice montate recent pe 
lângă calea ferată. Că el a frânat brusc când a văzut-o, dar că impactul a fost inevitabil. Iar după urmele lăsate 
pe șine, se pare că trenul a izbit mașina din plin și a împins-o 200 de metri, atât de mare a fost impactul. Omul 
era buimăcit, îngrozit și repeta același lucru. A ieșit în fața noastră, am dat semnale cu fluierul,… sunt panourile 
alea.. vizibilitatea e scurtă. Nu ai cum să vezi departe… Ne-am trezit cu el în față. Doamne Dumnezeule, ce mă 
fac? Oare nu trăiește?

Întrebarea avea oarecum sens, căci cât se vedea prin geamul [parbriz] spart al mașinii, șoferul părea 
nevătămat, așa cum stătea nemișcat cu capul sprijinit de bord.

*
– Dați-vă la o parte, oameni buni. Trebuie să-l scoatem afară din mașină.
– Da, da, vai de el. Ce băiat tânăr!

*

– De-a lu' Bogatu? Alu nană Marică? Ioai Doamne,! Ajută-i Doamne și le dă putere.

*

Fata a dat din cap. O fi înțeles ce i-am spus? Doamne oare ce i s-o intâmplat? N-am văzut-o așa de când o 
cunosc. A luat liftul. A coborât la parter. A ieșit afară în stradă. Bulevardul fusese spălat în zori și mirosea a 
proaspăt. A cumpărat o sută de grame de șuncă de Praga, patru cornuri proasptete, încă calde și două sticle de 
kefir. Victoriei îi plac cornurile. O să mâncăm împreună… și o s-o fac să bea și un pahar de kefir. O să-i facă bine 
și o să-mi spună ea, ce necaz are.

După un timp, Vichi a închis ochii și i-a făcut semn cu mâna că e mai bine, să plece, că vrea să rămână 
singură. Marta nu se putea hotărâ. Ce să fac? Să mai stau cu ea? Să plec să o las să se mai liniștească?

– Cobor la alimentară să iau sa mâncăm niște baghete proaspete. Așteaptă-mă. Stai aici, auzi? Nu mergi 
niciunde, Vichi, Vichi, m-auzi? Insistă ea.

Cuvinte. Cuvinte. Cuvinte.

– Da, au trimis o mașină și un echipaj de salvare.
– Ai sunat la Inspectorat? Se auzi vocea unui polițist.

În drum spre casă se opri din reflex, la chioșcul din colț, să ia un ziar. Deși devreme, era coadă. S-a așezat și 
ea, la rând. A cumpărat revista Femeia și ziarul local, Redeșteptarea. Cu ele in mână s-a repezit înapoi. Am să 

Flori auzi prin perete, hohote de plâns. Plânge Vichi? O sună la telefon. Nimic. Mai sună o dată. Tot nimic. Luă 
din cui, cheia de la apartamentul vecin. Era o cheie de rezervă, pe care i-o dăduse în păstrare prietena ei, ca 
măsură de prevedere, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva în apartament, să poată intra.

– De-a lu' Bogatu'

Deschise ușa. Rămase tablou, pe prag. Victoria întinsă pe podea, cu un cățeluș de pluș în brațe și ochii 
înroșiți țintind în gol, bolborosea ceva de neînțeles. Doamne Dumnezeule, ce i s-a întâmplat? Prietena ei ridica 
capul, uitându-se la ea, fără să se miște. Părea că nu o recunoaște. Hai sus! Nimic. Marta o apucă de subsiori și 
încercă să o ridice. Nicio reacție din partea Victoriței. Era ca o păpușă din cârpe. O așeză anevoie printre 
lucrurile înșirate pe pat. Nu o întrebă nimic. Merse în baie și căută un prosopel. Îl umezi în apa rece. Reveni în 
cameră. O găsi în poziția în care o lăsase. Îi puse compresa pe frunte și încercă cât de cât să o liniștească, 
mângâind-o ușor . O să aflu mai târziu ce i s-a întâmplat. Începu să vorbească cu ea. O luă cu binișorul. Îi 
spunea una, alta. O alina. O certa cu blândețe. Degeaba. Vorbea la pereți. Nici o reacție. Se opri. Nu mai știa ce 
să-i facă. Bine măcar că-i sâmbătă și lumea nu-i acasă. Că altfel s-ar fi adunat toate vecinile la ușa ei. A 
întrebat-o dacă vrea un pahar de apă. Tot ce a obținut a fost un răspuns mut. Fata se uită la ea cu ochi de sticlă. 
Nu mai plângea. Era și nu era, vie. S-a speriat. A dat din cap. Nu a mai scos o vorbă. Continuă să o bată ușurel 
pe spate.

– Oameni buni, gospodari.

L-au scos cu greu dintre fiarele încâlcite. Părea neatins. Era însă rece, fără viață. Doar o lacrimă se 
încăpățânase să rămână agățată de gene. Pe ecranul crăpat al telefonului se puteau citi ultimul număr 
chemat… Al Victoriei.

– Uite că au venit băieții cu sculele. Doamne de l-am putea scoate din mașină. E blocat și nu se mișcă, dar 
poate… săracul… mai…

– Și ce părinți de ispravă are.
– De-a cui îi?



Marta a lăsat-o în voia ei. A măturat. A spălat pe jos. O vreme nu s-a auzit niciun cuvânt. Apartamentul 
încremenise în durere.

– Stai să curăț eu, a zis Marta luându-i măturița din mână.

– Poftim?

– Bună dimineața, vecină. Iară-i stricat liftul?

Vecina de la doi, avea chef de vorbă. Incepu să se plângă de toate belele vieții la bloc. Marta a ascultat-o o 
vreme, politicoasă. Nu i-a răspuns. A încuviințat ce spunea și apoi, sătulă, a mormăit un La revedere, lăsând-o 
în continuare să se lamenteze. Of, tot timpul se plânge de ceva. Toți fac așa. Văitatul parcă a devenit un sport 
național. Etajul trei. Etajul patru. A învârtit cheia în broască, a deschis ușa. De la primul pas în apartament, a 
înlemnit. Victoria se ridicase de pe pat și acum era trântită pe fotoliu. Avea o sticlă de votcă, în mână. Plângea și 
bea. Of Dumnezeule, sărăcuța. Ea, care nu a băut mai mult de un păhărel, niciodată! A golit aproape jumătate 
de sticlă. O să i se facă rău!

– Ah, nu. Nu încă. Mergeți, mergeți dumneavoastră , întâi. Eu mai stau, aștept pe cineva, a răspuns ea 
automat. Nu a mai urcat în lift. Nici în următorul. A rămas la parter. S-a așezat pe trepte și a luat din nou ziarul în 
mână. De acum știa despre ce este vorba. Naiba să-i ia de reporteri. Despre lucruri frumoase nu se grăbesc să 
scrie. Dar când apare ceva așa ceva, nu dorm nici noaptea. Se adună la locul accidentului ca muștele la 
rahat.Vai și amar de el! Săraca de ea!

Vichi n-o băgă în seamă. Plângea și bea. Plângea și bea. Plângea și bea. Poate nici nu a simțit-o când a 
intrat. Nu mai era acolo. Plecase în lumea ei. Lumea de afară, încetase să existe pentru ea.

Marta nu a deranjat-o. A lăsat-o în pace, până când a văzut cum îi cade capul și fata își pierde cunoștința. 
Atunci a luat-o în brațe și a culcat-o pe pat. A scos telefonul din priză și s-a așezat în camera alăturată pe un 
scaun. Poate i se face rău după atâta băutură. Poate are nevoie de ceva. Poate… Doamne ferește de 
gândurile negre. De acum știa despre ce e vorba. Citise în ziar.

*

Vichi nu s-a opus. A dat din nou din cap, i-a dat măturița și s-a îndreptat cu pași târșiți înapoi în dormitor.

– Bună dimineața. Știu eu? N-o venit o vreme și n-am mai avut răbdare să-l aștept.

o forțez să mănânce ceva. O să stăm de povești. Va fi bine. In așteptare liftului, și-a aruncat ochii pe ziar. Îi 
atrăsese privirea un titlu scris cu litere mari A început să citească. După primele rânduri s-a oprit.

– Am întrebat dacă urcați. A venit liftul.

A stat mult pe scări. Vestea era cumplită. Știa ce mult însemna Puiu pentru Vichi. Toată viața, prietena ei 
fusese singură. Puiu a fost primul om de care se atașase și pe care îl iubea din tot sufletul. Urmau să se 
căsătorească. Se hotărâseră să plece împreună la lucru, în străinătate. Fata nu ezitase nicio clipă când 
prietenul ei a venit cu propunerea să plece din țară pentru câțiva ani. Ce-o să facă, nenorocita de ea, acum ? 
Doamne ce să-i spun? Cum s-o ajut?

S-a ridicat cu greutate de pe trepte și a luat-o încet în sus pe scară. Nu a luat liftul. Inconștient, încerca să 
cumpere ceva timp.

– Urcați doamnă?

– Of, tot timpul se întâmplă ceva în blocul ăsta. Săptămâna trecută n-o fost curent. Aialaltă s-o stricat ceva și o 
fost bai cu caloriferele. Acuma, liftul… bodogăni femeia.

A trezit-o un zgomot de sticlă spartă. A sărit în picioare. În bucătărie, Vichi se uita cu o privire golită de viață, la 
bucăți mărunte de porțelan împrăștiate pe linoleu.

În liniștea din apartament a ațipit și ea.

– Ce s-a întâmplat?
Fata nu i-a răspuns. A dat din cap și ca un somnanbul a luat cu gesturi robotice, fărașul și măturița și a început 

să adune cioburile

(fragment din romanul „Credo”, aflat în lucru)
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Cu aproape 120 de ani în urmă, la 23 februarie \ 1 martie 1882, la Brașov, s-a zămislit o nouă specie a 
muzicii culte naționale: opereta.

Când a ieșit Ciprian din culise ca să ia loc la pupitrul dirijorului, 
a fost primit cu aplauze furtunoase.

Iată actul de naștere a operetei românești:

Această realizare epocală este confirmată de afișul reprodus mai jos, de presa româno-germană a vremii și 
de epistolele rămase de la participanţi.

După căderea cortinei, într-un entuziasm delirant, oamenii 
din Țara Bârsei au ovaționat nașterea operetei românești și pe 
profesorul lor de muzică pentru că a introdus pe scenă viață din 
viața lor și suflet din sufletul lor.

Premiera absolută a primei operete românești s-a bucurat, la 
Brașov, de un succes deplin, necunoscut de nici o altă 
compoziție originală, similară, din secolul al XIX-lea, încât 
organizatorii au fost nevoiți să dea, într-un interval de timp 
extrem de scurt, mai multe spectacole.

Gimnaziului Românesc din Brașov
Sala Festivă a Gimnaziului Românesc – sala premierei 

absolute a operetei „Crai nou”
Meritul succesului premierei absolute a fost cu atât mai mare, 

cu cât opereta era interpretată de un colectiv de artiști amatori, 
cu pregătiri profesionale diverse.

Spectacolul lirico-dramatic a fost grandios, a depășit toate 
așteptările și a lăsat impresii profunde.

O participantă, după căderea cortinei, nota:
“Opereta a avut un succes extraordinar. Totul a mers de 

minune, toți erau așa de încântați încât nu mai știau cum să-și 
manifeste bucuria, băteau din picioare, strigau, aplaudau.

După uvertura așa de frumoasă și melodioasă, cortina s-a 
ridicat.

Această imagine va rămâne veșnic în memoria mea, o 
sorbeam cu ochii. Pe de o parte a scenei erau fetele, iar pe 
cealaltă flăcăii. Ei se găseau cu toții într-o pădure, sus strălucea 
luna, Craiul nou, și tineretul a ieșit afară să se închine la Craiul 

nou.
Toți în costume naționale care scânteiau și străluceau de te orbea.

Vreo douăzeci de fetițe frumoase, toate îmbrăcate în aceste costume fermecător de frumoase, cele mai 
multe sunt din catifea albastră, neagră, roșie cu bogate broderii din fir de aur și argint.

Cămășile frumoase, salbe din ducați de aur și au împletit în păr monede de aur. Pe lângă astea, siluete 
frumoase, tenuri pline de prospețime, să le mănânci, nu alta, pe aceste româncuțe!

Bine zicea Moș Corbu:
– De aeste fete să ai șapte sate pline, poți să le sorbi cu catrințe cu tot!

Mă credeam transportată într-o pădure din povești.
Nu poți, scumpul meu tată, să ai o idee ce aspect frumos era!

– Ce costume splendide!

NAªTEREA OPERETEI
ROMÂNEªTI

Ciprian Porumbescu, creator of Romanian operetta



2)
Diletanții i-au făcut lui Ciprian, pe la orele trei noaptea, o serenadă cu taraful unguresc” .

Datorită numeroaselor solicitări făcute de spectatorii brașoveni, la numai două săptămâni a fost programat 
cel de al treilea spectacol al operetei Crai nou și ultimul ce s-a desfășurat sub bagheta compozitorului Ciprian 
Porumbescu.

Și astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită, mi-am văzut visul cu ochii, am avut aplauze frenetice 
pentru opul meu, am auzit clamând, sute de voci pline de entuziasm și căldură, numele meu, m-am văzut 
ridicat, lăudat, măgulit, laureat.

Ce să mai zic, ce să mai aştept de la viaţa mea, de la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată 
mai mare, a studiilor și ostenelilor mele de până acum, decât am aflat-o, azi?

Și poate să fie un câștig mai prețuit, mai îmbucurător decât acest?
Îmbătat de vuietul din partea publicului și, căzând cortina, îmbrățișat fiind din toate părțile de fete și flăcăi, 

care, în momentul acela, își uitaseră chiar marginele etichetei și ale bunei cuviințe, sărutându-mi chiar și 
mâinile, aceste momente, când toți cu lacrămi în ochi, care de care se întreceau să-mi strângă mâna mai tare și 
eu stam între dânșii, fără a fi în stare a putea zice barem un cuvânt, curgându-mi lacrămile de bucurie, aceste 

3)
momente vor rămâne neșterse în viața mea. Publicul era nebun și aplauda de credeam că nu mai sfârșește” .

Fiind în plin proces de creație, artistul stupcan, în spectacolul din 14 / 26 martie 1882, a inclus, între actul prim 
și cel second, cea mai nouă lucrare a sa, Hora Brașovului. Ca un omagiu adus celor care l-au primit cu brațele 
deschise, au apreciat calitățile omului Porumbescu și au stimat personalitatea artistului.

1) Mărioara Porumbescu către Iraclie Porumbescu, scrisoare în limba germană, din 27 februarie 1882, Colecția Muzeului Suceava, 
inv. Nr. 2859.

Note

Imediat după concertul din 27 februarie, într-o scrisoare către tatăl său, artistul de la Stupca își amintea că, 
într-o seară de vară, pe când mergea împreună cu Iraclie, în căruța lui Alexandru Botușan din Burla, pe drumul 
spre Comănești „se ivise vorba despre mine, despre viitorul meu și, între altele, spuneați că să sfârșesc 
teologia și pe urmă o să se vază ce va mai fi.

Iar eu, în juna-mi extază, mă cugetam numai la muzică și vă spuneam că dorința mea cea mai fierbinte este 
de a putea compune odată și de a mă vedea oricând în mijlocul orchestrei, înaintea scenei, dirijând.

Ce mi-ai răspuns dumneata nu mai știu, știu însă că, la Țurcan am mâncat colțunași, de care făcuseră prea 
puțini și nu ajunseră pentru toți și am băut must.

(Apud Paul Leu, Naşterea operetei româneşti, publicat în revista No 14 plus minus, din 10 februarie, 
2013).

3) Valeriu Braniște, Ciprian Porumbescu, Lugoj, 1908, p.91-92..

Numele meu este întemeiat, viitorul meu îmi luce înaintea ochilor cu culorile cele mai vii, mi-am câștigat 
simpatia acelor oameni cu care am să trăiesc împreună.

Încă de când era copilandru, Ciprian visa la succesul obținut de premiera absolută a operetei Crai nou.

2) Ibidem.

În pălării au o pană sau o floare și, de asemenea, le atârnă panglici tricolor lungi. Flăcăii aceștia au fiecare și 
câte o bondiță pe umeri, de asemenea din stofă albă, bogat brodată cu negru și tricolor.

Își juca foarte bine rolul, iar lumea se prăpădea de râs.
După primul act, lumea striga cât putea:

După al doilea act își întrecură măsura, bătăi din picioare, strigăte nesfârșite:

Două coriste și Mărioara Porumbescu îmbrăcate în costumele folosite la
premiera absolută a operetei Crai nou

– Porumbescu, Porumbescu, Porumbescu!

Cortina cade, Ciprian sta în mijlocul lor. Toți cei din jurul lui sunt palizi și emoționați.
Ciprian era îmbrăcat într-un costum negru care ieșea atât de curios în relief printre cei costumați. Deodată, 

prima doamnă, Doamna Lengher, îi predă o liră foarte frumoasă, din metal, încadrată în frunze de laur, sus o 
fundă mare tricoloră, apoi o panglică albă și lată moirè cu franjuri de aur, pe care era scris cu litere de aur:

„Lui Ciprian Porumbescu, spre aducere aminte de prima reprezentație CRAI NOU”.
1)

Apoi, încă un domn (nn regizorul amator Ioan B. Bopp) îi predă o coroană de lauri, frumoasă și mare”

– Porumbescu! Porumbescu!

După spectacolul de duminică, 28 februarie 1882, Mărioara aprecia că succesul a fost „ și mai strălucit ca în 
seara trecută. Aplauzele erau colosale, publicul în culmea entuziasmului.

Flăcăii au cioareci din stofă albă, cămăși lungi și frumoase din cașmir alb, bogat brodate cu mătasă tricolor, la 
mijloc încinși cu un brâu brodat cu aur și în felurite culori, pe ambele părți le atârnă panglici tricolore, pe cap cu 
niște pălăriuțe mici, negre și rotunde, puse pe o ureche.

Bietul Bârseanu! Arăta groaznic ca ispravnic bătrân, purtând perucă și barbă sură, având un nas roșu și un 
zăbun vechi, încins cu un tulpan mare, roșu și o căciulă din mătase, așezată strâmb pe cap, în mână cu o 
umbrelă mare, roșie, sub care se ascundea mereu de frică.
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Să-mi ierți păcatul meu firesc?

Patriei mele

A plaiului ce m-a născut.

Lin, ruga, buzele-mi șoptesc,

Lua-vei viersul meu în seamă,
Grea munca-mi binecuvântând,

Iar dacă îți devin străină
Și cântecu-mi de început

Seninul dulce grai în care

Grăirea n-a ales, divină,

O, patrie, putea-vei oare

Copiii mâine-n luptă stând?
Cum își blagoslovește-o mamă
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Ruşii sunt îngroziţi de ideea ca moldovenii sunt romani. Autorităţile din Tiraspol resping cu îndrăcire 
adoptarea grafiei latine în şcolile româneşti din Transnistria. Ele cer imperativ ca limba să fie scrisă în grafie 
cirilică şi să fie numită „moldovenească”. Şi aici începe tragedia de peste 30 de ani descrisă de Ion Iovcev care 
lupta pentru menţinerea romanismului… Dumnezeule mare, câtă ipocrizie! De ce se tem Ruşii? Ce fel de 
oameni sunt ei?

… O mărturie zguduitoare scrisă cu talent şi dăruire sufletească de 
un compatriot de dincolo de Prut; o carte care se citeşte pe nerăsuflate 
şi pe care o recomand tuturor; o mărturie-document care ar trebui 
studiată în toate şcolile din ţară!

Mult timp am crezut că etalonul suferinţei îl găsim în închisorile 
comuniste. Când au apărut însă mărturiile celor care au supravieţuit 
deportărilor în Siberia m-am cutremurat descoperind soarta 
înfiorătoare la care au fost supuşi fraţii noştri Basarabeni şi Bucovineni. 
Acum, citind cartea lui Ion Iovcev, îmi dau seama că noi romanii am 
avut o soartă de martiri. Toţi am fost răstigniţi pe crucea lui Iisus. Mulţi 
îşi continuă şi azi martiriul. E cazul confraţilor din Transnistria.

Ion Iovcev s-a născut în perioada sovietică într-un sat din Basarabia. 
Tatăl său, deşi de origine etnică bulgara, învaţă la o şcoală 
românească şi devine mare admirator al României. Mama să are 
rădăcini adânci româneşti. Amândoi sunt basarabeni. De la tatăl său 
autorul a învăţat să fie integru. De la mama sa a primit cei şapte ani de 
acasă pe care i-a purtat cu cinste toată viaţa. Ion creşte în satul natal cu limba maternă romana, dar la şcoala e 
obligat să folosească alfabetul cirilic şi să se declare moldovean. Studiile superioare le face la Tiraspol, oraş 
comunist şi rusificat. La universitate se specializează în fizică şi matematica şi ajunge profesor de şcoală şi 
ulterior director de liceu. În acea perioadă începe şi luptă pentru identitate.

Dezmembrarea Uniunii Sovietice şi independentă Moldovei le aduce noi speranţe basarabenilor şi dorinţa 
reunificării cu ţara. Am trăit personal acele momente pentru că în 1989 mă aflam la Chişinău ca reporter al Vocii 
Americii şi pentru că ulterior am revenit de mai multe ori în Basarabia şi am fost în vizită şi la Tiraspol. Evoluţia 
firească pro-română a evenimentelor a fost însă blocată. Şi totuşi, Chişinăul a adoptat alfabetul latin şi a militat 
pentru limba romană. Pe de altă parte însă, la instigaţia Moscovei, autorităţile din Tiraspol au declarat 
independenta zisei republici nistrene şi au declanşat un efort perfid de rusificare a românilor moldoveni.

La scurt timp după proclamarea independenţei Nistrene, Moscova trimite la Tiraspol cazaci şovini şi înrăiţi, 
infractori eliberaţi din puşcarii şi diverşi indivizi dubioşi. Îmbrăcaţi în uniforme de camuflaj aceştia patrulează 
înarmaţi pe străzi şi intimidează populaţia. În acelaşi scop de intimidare a populaţiei moldo-române, autorităţile 

Noi Romanii supravieţuim de două mii de ani în pofida năvălirilor care 
au trecut peste pământul ţării. De-a lungul istoriei, Ruşii au vrut să ne 
desfiinţeze şi că ţara şi că neam. Şi nu au fost singurii. În cartea În 
Umbra Europei, Robert Kaplan afirma, ca de altfel şi alţi scriitori, ca 
însăşi existenţa noastră reprezintă un miracol. Am supravieţuit, dar aşa 
cum am scris în cartea Romanii şi România, nu este suficient. Trebuie 
să învingem. Fratele Iovcev ne arată că putem învinge. O dovedeşte 
liceul românesc Lucian Blaga din Tiraspol.

Pe fundalul luptei pentru identitate lingvistică şi etnica, autorul ne prezintă o frescă socială a vieţii din anii 
târzii ai Uniunii Sovietice când oamenii nu mai erau arestaţi în mod automat, dar zbuciumul de zi cu zi pentru 
supravieţuire era acerb. Ca student, Ion pleacă în fiecare vacanţă să muncească fie în Kazahstan, fie în Siberia 
or în Munţii Altai, unde descoperă lumi diferite şi cumva paralele celei oficiale. Condiţiile sunt foarte grele, dar 
pentru a se întreţine a trebuit să muncească. Despre Siberia, unde întâlneşte şi deportaţi din Basarabia, el 
scrie: „Am traversat Siberia, am văzut cum trăiesc localnicii şi am înţeles că Moldova este un loc rupt din rai.” (p. 
60). Poate aşa se explică de ce Ruşii ţin cu dinţii de Basarabia.

SUA
Prof. dr. Nicholas DIMA

OSTATIC ÎN PROPRIA ÞARÃ 
Editura Universul Academic, Bucureşti 2022



Ion Iovcev, împreună cu profesorii, părinţii şi elevii şcolii, obţin totuşi ajutorul fraţilor din Moldova şi România şi 
refac liceul care îşi reia misiunea. Apoi, în 2007 are loc ceremonia de decernare a diplomelor de bacalaureat a 
primei promoţii a liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Absolvenţii se prezintă la ceremonie cu fruntea sus, dar nu 
vor uita nici odată prin ce au trecut pentru a-şi menţine dreptul de a fi romani şi eventual de a se reuni cu ţara, 
aşa cum s-a făcut în 1918. În această idee, Iovcev mărturiseşte că a sperat că unirea se va repeta în 2018, dar 
nu a fost să fie. „Unirea nu s-a împlinit încă,” scrie el la pagina 233 adăugând, „Nimeni nu va putea întoarce 
roata timpului şi mersul istoriei. Numărătoarea inversă a început… „Personal, aş vrea ca acest crez să răsune 
puternic în special în parlamentul de la Bucureşti. Reîntregirea României se va împlini!

Între timp, liceul românesc Lucian Blaga a dobândit respectul multor oameni cumpătaţi şi cu bun simţ de alte 
naţionalităţi din Tiraspol. Un medic de etnie rusă vine să-şi înscrie fiul la liceul Blaga. O tânără mamă de origine 
bulgară şi cu soţ ucrainean doreşte şi ea să-şi înscrie copilul la acelaşi liceu… Când ai demnitate şi eşti integru 
te respectă şi inamicii!

Trecând prin numeroase încercări, autorul e frământat de multe gânduri filozofice, dar şi practice. El scrie că 
„regimul de la Tiraspol vrea ca românii din stânga Nistrului să îşi uite rădăcinile, să uite de unde provin, cine le 
sunt strămoşii… să distrugă cuvântul românesc.” Dar, adăugă el,”La început a fost Cuvântul şi cuvântul este 
însuşi Dumnezeu. Nu se poate distruge o limbă cu Kaleshnikovul… deoarece cuvântul nu este material, 
cuvântul e sfânt, e spirit, e suflet, iar sufletul este nemuritor.” (p. 250). Şi tot autorul continuă pe un ton realist, 
dar plin de speranţă: „Nu e totul perfect în România, e rău şi la Chişinău, dar în Tiraspol, în regiunea 
transnistreană, e iadul pe pământ… „(p. 240). În semn de recunoştinţă, prietenul său ardelean, poetul Ion 
Alexandru, îi spune cu lacrimi în ochi „Voi sunteţi martirii neamului.” Aceste cuvinte, mărturiseşte fratele Ion, 
„m-au încurajat şi m-au întărit.”

Autorităţile din Tiraspol au făcut orice, susţine Iovcev, „pentru a trezi ura împotriva a tot ce este românesc şi 
împotriva populaţiei din dreapta Nistrului.” (p. 93) Cu un profund simt misionar, Ion Iovcev nu se lasă însă 
intimidat şi îşi continuă munca de educator. Şi face acest lucru timp de 30 de ani, fără compromisuri şi fără să 
renunţe la limbă maternă şi la programă analitică românească a şcolii. Iată ce scrie el la pagina 97. „Limba 
romana îmi este leagăn deoarece am primit această dragoste de limbă de la părinţii mei, de la mama şi tatăl 
meu care au învăţat în perioada interbelică în şcoala românească.” Apoi, continuă el… „Când după 1989 am 
trecut pentru prima dată Prutul, în pofida propagandei oficiale, am înţeles că suntem acelaşi popor, acelaşi 
neam, că vorbim aceiaşi limba.”

de la Tiraspol au înarmat şi elementele criminale locale. (p. 81) În consecinţă, Transnistria rămâne suspendată 
între un trecut Marxist, o Rusie expansionista, o Moldova neputincioasă şi ambiguă, şi o Românie distanţă, 
care ea însăşi se zbate să iasă de sub controlul fostei securităţi.

30 Iulie 2022

Metodele de intimidare ale KGB-ului din Tiraspol sunt draconice şi variază de la ameninţări până la 
asasinate. În luna mai 1992, Alexei Conovalev, vice-primar al satului Caragas, îndrăzneşte să înalţe tricolorul 
românesc pe clădirea primăriei. La scurt timp după aceasta Alexei dispare şi deabia în octombrie i se găseşte 
cadavrul aruncat într-o fântână abandonată. În paralel, şcolile româneşti sunt continuu ameninţate şi timorate. 
La şcoală din Grigoriopol, de exemplu, un cazac în uniforma militară intra într-o clasă şi împuşca rând pe rând 
toate cele 26 de litere ale alfabetului latin afişate pe un perete.

Propaganda oficială promovată de Moscova a sucit totuşi minţile multor locuitori din Transnistria. Numeroşi 
ruşi din zona au profitat de ea, deşi nu toţi au fost adepţi ai politicii separatiste. În acelaşi timp, unii romani 
basarabeni au trecut de partea inamicului şi s-au purtat câineşte cu proprii lor fraţi. Autorul ne oferă nominal 
asemenea exemple. În ce priveşte soarta romanului de neclintit Ion Iovcev, citez dintr-o scrisoare pe care mi-a 
trimis-o recent: „Am fost ameninţat cu moartea la telefon, chemat pe la procuratură separatistă, pe la tribunale, 
am fost scos din casă, băgat într-o mașină și amenințat cu moartea băgându-mi o grenadă la piept… Numai 
Dumnezeu știe cum am fost salvat.”

L-am cunoscut şi eu pe regretatul poet. De altfel am avut deosebita satisfacţie să găsesc printre susţinătorii 
lui Iovcev şi alte personalităţi din Chişinău cu care m-am împrietenit şi pe care le-am prezentat la Vocea 
Americii: Alexandru Moșanu, Gheorghe Ghimpu, Nicolae Dabija, Vasile Șoimaru, Grigore Vieru, poetul care 
mi-a dedicat o poezie, Ilie Ilașcu, şi de ce nu, Iuire Roşca, cel care ne-a dezamăgit.

În încheiere stimaţi cititori, recomand fără rezerve cartea Ostatic în Propria Tara. Cu atât mai mult cu cât 
autorul are talent de povestitor, disciplina de matematician, şi înclinaţii de documentarist. Limbajul sau este 
bogat şi modern, stilul cărţii este cursiv, şi organizarea ei o face uşor de lecturat. Miezul descrierilor este însă 
cutremurător. Nu mi-am putut imagina răutatea diabolică cu care ruşii continua să-i persecute pe romanii 
autohtoni din Transnistria pentru că aceştia să renunţe la identitate lor etnică. Dar nu mi-am imaginat nici 
dârzenia cu care fratele Ion şi profesorii şcolii împreună cu elevii şi părinţii acestora îşi apără dreptul de a fi 
romani. Ion Iovcev s-a retras anul acesta de la direcţia liceului, dar ctitoria lui a rămas la datorie iar el îşi 
continua misiunea de roman.

În ce priveşte şcoala pe care a condus-o, în decursul anilor aceasta a fost devastată de două ori. Iată ce scrie 
autorul: „Prima devastare a avut loc în luna octombrie 1994, iar a doua, cea mai sălbatică, a fost organizată și 
îndeplinită la 15 iulie 2004.”… Vandalii au spart uşile, au devastat mobilierul, au avariat instalaţiile electrice şi 
ţevile de apă, au confiscat arhivă, au ars cărţile în limba romana, au spart ferestrele… Aceiaşi vandali au smuls 
icoanele de pe pereţi împreună cu portretele marilor noştri clasici Eminescu şi Creanga… „Doamne!” Se 
întreabă autorul, „de ce atâta răutate în lumea asta?” (p. 165)
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Trei luni, trei momente 
din istoria României

La 2 iulie 1504 se stingea din viaţă la Suceava Ştefan cel Mare, cel mai important principe al evului mediu 
românesc. Avea probabil în jur de 64-66 de ani (şi nu 71 cum se menţionează în anumite publicaţii). Vârsta se 
poate calcula în urma menţiunilor apărute în cronici, conform cărora la urcarea pe tron, în aprilie 1457, Ştefan 
avea 17 sau, cel mult, 20 de ani. Era aşadar născut în 1540 sau 1538. A avut cea mai lungă domnie din istoria 
medievală a românilor şi a doua ca durată din istoria naţională după cea a regelui Carol I, cu diferenţă de doar 
un an. (Carol a domnit 48 de ani din 1866 până în 1914).

Iulie
Moartea lui Ştefan cel Mare, 2 iulie 1504

De ce a murit? Mai ales că a făcut-o la o vârstă foarte înaintată pentru vremea aceea, speranţa de viaţă în 
epocă nefiind mai mare de 40-45 de ani. Se ştie că domnitorul căpătase o rană la picior la asediul cetăţii Chilia 
din 1462, când cetatea era stăpânită de Vlad Ţepeş. Trecuseră însă 42 de ani. Rana fusese provocată de un 
glonţ de bombardă, se pare, în zona gleznei. Nu se ştie dacă la piciorul stâng sau la cel drept. Se pare că 
această rană, care nu se închisese timp de patru decenii, a fost cauza principală a morţii voievodului. Rămâne 
un mister însă cum a rezistat Ştefan cu această afecţiune o perioadă atât de lungă, în condiţiile lipsei de 
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asepsie din evul mediu, fără ca rana să se cangreneze şi piciorul să trebuiască amputat! Există şi ipoteza că 
rana s-a închis iniţial şi s-a redeschis la bătrâneţe din cauza altor afecţiuni, sau în urma unui accident de 
călărie. Această ipoteză pare mai plauzibilă. Cealaltă afecţiune de care domnitorul suferea odată cu înaintarea 
în vârstă era guta sau podagra. Această „boală a regilor” era cauzată de excesul de carne de vânat şi consta în 
creşterea cantităţii de uree în sânge care afecta foarte grav încheieturile care se inflamau îngrozitor. 
Tratamentele vremii erau empirice. Deja o sută cincizeci de ani mai târziu, prinţul de Conde, de exemplu, vărul 
regelui Ludovic al XIV-lea al Franţei, îşi trata guta cu comprese din sânge de pasăre! Inutil însă! Există şi 
ipoteza că Ştefan cel Mare suferea de diabet. Nu e exclus, datorită consumului mare de zahăr în epocă la 
curtea Moldovei. Să nu uităm că în epocă zahărul era încă o raritate şi o delicateţă consumată mai mult de 
capetele încoronate şi de marea nobilime. Prezenţa diabetului ar fi şi ea o explicaţie a redeschiderii celebrei 
răni de la picior. Cert este că, oricât ne-ar fi de greu să ne imaginăm, în ultimii ani de viaţă, Ştefan era imobilizat 
la pat, suferind de dureri atroce! În ultima campanie în Pocuţia domnitorul fusese cărat într-o caretă şi purtat 
într-un scaun.

Se cunosc o serie de doctori are l-au îngrijit pe Ştefan cel Mare în ultimii ani de viaţă. Unul fusese trimis de 
hanul tătarilor din Crimeea, altul venea de la Nurnberg şi i se cunoaşte numele: Iohann Kligersporn. Regele 
Vladislav al Ungariei, care ne-a lăsat în corespondenţa sa mărturii despre starea de sănătate a domnului 
Moldovei, i-a trimis şi el un „chirurg”, de fapt, conform cutumelor epocii un bărbier care făcea şi intervenţii 
chirurgicale. Ceilalţi medici erau italieni, îndeobşte veneţieni. În 1502 dogele Veneţiei, Leonardo Loredan, îi 
trimite un medic, pe Matteo Muriano. Acesta, însă, se va îmbolnăvi şi avea să moară la Suceava după doar un 
an. Domnitorul cere alt medic şi este trimis Ieronino da Cesena. Acesta din urmă, împreună cu Kligersporn au 
luat, se pare, hotărârea fatală de a cauteriza rana de la picior a domnitorului cu fierul roşu. Şocul a fost imens şi 
i-a cauzat moartea! Ştefan s-a stins din viaţă pe 2 iulie 1504, la ora 4 după amiază. A fost înmormântat în ctitoria 
sa de la Putna, sub o lespede de marmură de Carrara.

Urmaşul lui Ştefan a fost Bogdan al III-lea, zis „chiorul”, din cauza unei afecţiuni la ochi, probabil un glaucom. 
Era fiul ultimei soţii a voievodului, Maria Voichiţa, fiica lui Radu cel Frumos, domnul Ţării Româneşti, pe care 
Ştefan o luase ostatică când asediase Bucureştii în 1473. Înainte de moarte, un grup de boieri încercaseră să-l 
impună ca succesor pe un oarecare pretendent Ştefan, aflat la Istanbul. Complotul a fost descoperit şi 
complotiştii executaţi. Pentru ca situaţia să fie sub control, Ştefan a cerut ca fiul său să fie încoronat domn pe 30 
iunie 1504, deci cu două zile înainte de moarte.

S-a călugărit Ştefan cel Mare înaintea morţii? Există şi această ipoteză. A susţinut-o regretatul istoric 
medievist Constantin Rezachevici, care o explica prin faptul că nu puteau exista simultan doi domni încoronaţi 
în Moldova. Pe de altă parte, în anul 1888 (Bucovina era, încă, în întregime ocupată de austrieci) autorităţile de 
la Viena au comandat o cercetare amănunţită a mormintelor de la Putna. Când a fost deschis mormântul lui 
Ştefan, scheletul domnitorului a fost găsit fără haine preţioase, aşezat pe un grătar de fier şi cu capul sprijinit pe 
o piatră…

„Ţara pe care Stefan o lăsa moştenire în 1504, nu mai semăna cu cea din 1457; ar fi putut spune şi el ca 
Augustus, că a găsit o ţară de lut şi a lăsat una de piatră.”, scria istoricul ieşean Ştefan Sorin Gorovei, unul 
dintre cei mai importanţi cercetători din ultimele decenii ai istoriei medievale a Moldovei. Dintre toţi urmaşii lui 
Ştefan, cel mai vrednic s-a dovedit a fi unicul său fiu nelegitim cunoscut, Petru Rareş. Contrar tuturor 
legendelor care spun că Ştefan cel Mare a umplut ţara de copii nelegitimi, Rareş este singurul dovedit. Şi asta, 
pentru simplul fapt că băieţii din flori aveau, în ţările române, dreptul la tron la fel ca cei născuţi din căsătorie. 
Ceea ce face, că orice domnitor care avea legături extraconjugale (şi obiceiul era aproape general), să aibă tot 
interesul a-şi recunoaşte copiii din aceste legături. Rareş a fost un imens ctitor cultural şi un foarte abil principe 
care a ştiut să navigheze pe apele tulburi ale diplomaţiei în acea atmosferă încărcată a Renaşterii din răsăritul 
Europei, către mijlocul veacului al XVI-lea.

Fiul cel mai mare al lui Ştefan cel Mare era Alexandru, născut (se pare) din primul mariaj oficial al voievodului 
cu Evdochia de Kiev, sau poate dintr-o legătură anterioară cu o anumită Maruşca, menţionată în pomelnicul de 
la mânăstirea Bistriţa ca fiindu-i mamă. Alexandru, menţionat prima oară în documente în 1464 (la un an după 
ce Ştefan se căsătorise cu Evdochia!) era moştenitorul tronului. Tatăl său l-a luat pe câmpul de bătălie la 
Războieni, unde însă, din păcate, floarea boierimii moldovene a fost decimată de armata otomană. Alexandru 
a supravieţuit şi în 1489 avem o mărturie că s-ar fi căsătorit cu fiica voievodului Transilvaniei Bartolomeu 
Dragffy. Informaţia, provenită dintr-o scrisoare a regelui Matei Corvin al Ungariei s-a dovedit însă nereală. 
Alexandru s-a căsătorit, se pare, cu o persoană de origine greacă şi de religie ortodoxă din Constantinopol, 
unde fusese trimis de tatăl său ca „zălog” la Poartă, cu care a avut un fiu Ştefan zis „Lăcustă”, care a domnit în 
Moldova între 1538 şi 1540.



Iată însă că şefului staţiei telegrafice de la Predeal telegrama i s-a părut suspectă, a oprit-o şi a anunţat 
Bucureştiul. „Revoluţionarii” trimişi să supravegheze telegraful din Ploieşti s-au îmbătat de bucurie înainte de 
vreme, considerând, că mişcarea izbândise, fără să fie atenţi că telegrafiştii transmiteau, între timp, ştirile la 
Bucureşti!

Alexandru Candiano Popescu s-a aflat printre fondatorii Partidului Naţional Liberal, la 24 mai 1875. Mobilizat 
în 1877, a participat la Războiul de Independenţă, remarcându-se la comanda Batalionului 2 vânători în timpul 
asaltului redutei Griviţa 1. Generalul Alexandru Cernat a propus avansarea lui la gradul de locotenent colonel şi 
decorarea lui cu mai multe medalii. În 1879, Candiano devine prefect al poliţiei Bucureştiului pentru patru luni. 
Deşi participase la mişcarea antidinastică, Carol I l-a numit în 1880 aghiotant regal, pentru doi ani. În 1894 a 
fost avansat la gradul de general de brigadă.

Evenimentele de la 8 august 1870 de la Ploieşti au rămas în conştiinţa publică prin viziunea ironică a lui Ion 
Luca Caragiale, destul de îndepărtată de ceea ce se întâmplase de fapt. Este adevărat, Caragiale avea destule 
poliţe de plătit participanţilor la rebeliune, în frunte cu liderul şi auto-proclamatul prefect Alexandru Candiano 
Popescu. Anti liberal convins, Eminescu l-a susţinut şi a scris, dealtfel, un articol fulminant împotriva lui 
Brătianu, în ziarul „Timpul”, în momentul în care Candiano a fost numit aghiotant regal. Majoritatea istoricilor 
consideră însă că aşa numita „Republică de la Ploieşti” a fost un fenomen mult mai serios, o mişcare reală 
pentru democratizarea vieţii politice în România. Iar reala simpatie şi respectul pe care românii l-au acordat 

„Republica de la Ploieşti” – 8 august 1870
August

Am pus titlul în ghilimele, pentru că această scurtă caracterizare a evenimentelor de la Ploieşti din 8 august 
1870, de fapt o mişcare antidinastică serioasă, aparţine ironiei inegalabilului Ion Luca Caragiale, dealtfel 
participant la evenimente. În realitate republica n-a fost nici un moment proclamată în acea zi la Ploieşti! Ba 
chiar conspiratorii se gândeau la detronarea principelui Carol şi înlocuirea lui cu un prinţ din familia Bonaparte! 
Totul a plecat pe fondul unei revolte contra Germaniei, care intrase în război cu Franţa lui Napoleon al III-lea. 
Precum se ştie, publicul românesc era extrem de filo francez. În Bucureşti avuseseră deja loc demonstraţii de 
stradă împotriva domnitorului „neamţ”. Carol I începuse să ameninţe că va abdica şi va pleca în Germania. 
Oamenii politici încercau să aplaneze lucrurile pentru a evita o criză majoră.

Cât despre ploieşteni, aceştia au ridicat în memoria evenimentelor din august 1870, o statuie a libertăţii, în 
centrul oraşului, în faţa palatului de justiţie, care dăinuie şi astăzi. Ea a fost comandată la Paris şi ridicată prin 
subscripţie publică, la iniţiativa lui Dimitrie Brătianu, fratele lui Ion C. Brătianu.

Avertizat la timp, guvernul condus de Manolache Costache Epureanu a trecut imediat la arestarea 
suspecţilor, în frunte cu Eugeniu Carada, Ion C. Brătianu şi generalul Nicolae Golescu. În noaptea de 8 spre 9 
august, la Ploieşti armata a arestat şi închis peste 400 de oameni. Conspiratorii au fost trimişi în faţa Curţii cu 
Juraţi de la Târgovişte. Aceştia s-au apărat, spunând că acţiunea de la 11 februarie 1866, când a fost înlăturat 
Cuza, fusese una similară şi nimeni nu fusese arestat! La 17 octombrie 1870 toţi cei 41 de acuzaţi au fost 
achitaţi! Carol I era revoltat şi a ameninţat din nou că va abdica.

Complotul de la Ploieşti a fost bine organizat din timp. În fruntea lui se găseau liberalii „roşii” Ion C. Brătianu, 
C.A. Rosetti şi Eugeniu Carada, viitorul artizan al sistemului bancar românesc. Omul „din faţă” a fost însă 
maiorul Alexandru Candiano Popescu, iniţial aghiotant al lui Cuza, dar participant la detronarea acestuia. 
Înainte de 8 august s-au întrunit două organizaţii conspirative conduse de C.T. Grigorescu şi Radu Stănian. La 
aceste adunări s-au împărţit sarcinile, urmând ca domnitorul să fie detronat şi înlocuit cu o regenţă, să fie 
ocupat telegraful, şi câteva oraşe mari (Craiova, Bucureşti, Piteşti, Buzău) şi mobilizată armata, care urma a se 
alătura mişcării. Un rol important revenea taberei militare de la Furceni. Ofiţerii de la Furceni au propus 
amânarea revoltei până la încheierea războiului franco – german, dar Candiano Popescu a refuzat. În noaptea 
de 7 spre 8 august conspiratorii au ocupat prefectura şi telegraful din Ploieşti. În zorii zilei au început să bată 
clopotele şi circa 3000 de oameni s-au strâns în piaţa mare a oraşului. Candiano a citit o telegramă pe care ar fi 
primit-o de la Ion C. Brătianu, prin care se anunţa că principele Carol a fost detronat şi s-a instituit o Regenţă în 
frunte cu generalul Nicolae Golescu. În acelaşi timp, Candiano a anunţat că el însuşi fusese numit prefect al 
judeţului Prahova. Noul „prefect” însoţit de o mulţime entuziastă s-a îndreptat apoi spre cazarma dorobanţilor 
arătând comandantului o telegramă, evident falsificată semnată Ion C. Brătianu „ministru de război” şi 
Manolache Costache Epureanu, ministru de interne în care îl somau să presteze jurământ de credinţă noii 
conduceri a statului şi să menţină ordinea în oraş. Maiorul Polizu n-a dat însă crezare telegramei şi a spus că va 
apăra cazarma. Fără să stea prea mult la discuţii, Candiano-Popescu a mers la închisoarea oraşului şi a 
eliberat o serie de deţinuţi. Deasemenea a expediat o telegramă căpitanului Georgescu, comandantul 
grănicerilor de la Predeal: „Principele Carol răsturnat, guvernul provizoriu instalat, având în cap pe generalul 
Nicolae Golescu, regent! Sunt prefectul judeţului numit de guvernul provizoriu! Concentraţi imediat grănicerii şi 
în 24 de ore, dacă se poate, să fiţi la Ploieşti! Aştept de la patriotismul dumneavoastră şi de la energia 
dumneavoastră acest serviciu!”
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Ajuns la Moscova şi prevalându-se de calitatea sa de membru al Partidului Comunist, Lucreţiu Pătrăşcanu a 
cerut să fie primit de Andrei Jdanov, personaj cheie în conducerea de partid şi de stat a U.R.S.S. şi autorul unei 
celebre doctrine politice, care-i poartă numele. Jdanov l-a primit cu răceală, aproape cu ostilitate. În loc să 
aducă laude comuniştilor români pentru că participaseră la lovitura de stat antihitleristă, Jdanov i-a spus scurt 
lui Pătrăşcanu: „Ne-aţi încurcat toate socotelile!” Asta însemna că dacă nu s-ar fi petrecut actul de la 23 august 
1944, Uniunea Sovietică ar fi putut trata România ca ţară „fascistă” şi ar fi putut-o ocupa definitiv! (cel puţin 
întreaga Moldovă!).

În sfârşit, convenţia de armistiţiu s-a semnat pe 12 septembrie 1944. A fost de fapt un adevărat Dictat sovietic, 
un real instrument a comunizării României, la care reprezentanţii Marii Britanii şi Statelor Unite au asistat 
impasibili. Cuprindea 20 de articole, un protocol şi şase anexe. România a fost declarată stat învins şi nu un 
stat care a ieşit din război printr-o decizie proprie. Despăgubirile de război datorate de ţara noastră au fost 
stabilite la 300 de milioane de dolari (enorm la cursul din 1944-1945) ce urmau să fie plătite în şase rate anuale 
în mărfuri (cereale, produse petroliere, maşini, lemn, vase maritime şi fluviale etc). Nu au fost respectate 
clauzele conchise la tratativele secrete preliminare de la Cairo. României i s-a impus menţinerea în ţară a 
trupelor de ocupaţie sovietice şi întreţinerea lor, ceea ce a însemnat cam 2 miliarde de dolari la cursul din 1944-
1945! A fost impusă cenzura sovietică asupra radioului, presei, publicaţiilor, reprezentaţiilor. Peste tot în 
convenţia de armistiţiu unde era menţionat Înaltul Comandament Aliat apărea termenul Înaltul Comandament 
(Sovietic) Aliat, pentru a se sublinia faptul că ruşii decideau, aliaţii occidentali având un rol pur decorativ. De 
fapt Convenţia a fost semnată numai de mareşalul Malinovski, în numele celor trei guverne aliate. Delegaţia 
română a cerut garanţii de retragere a trupelor sovietice după încheierea războiului. Molotov a declarat că 
„asta se înţelege de la sine”, dar, după cum se ştie trupele sovietice au rămas în România până în 1958! Armata 
română a luptat pe frontul de vest, alături de armata sovietică, cu 19 divizii, dar ruşii nu s-au comportat 
întotdeauna ca aliaţi. Sigurul lucru bun a fost recunoaşterea de către sovietici apartenenţei întregului teritoriu al 
Transilvaniei la România. El a fost eliberat de trupele române şi sovietice până pe 25 octombrie 1944, când era 
şi ziua de naştere a regelui Mihai. Graniţa de est şi nord est a României a rămas însă aşa cum fusese trasată de 
Stalin în vara anului 1940, fără Basarabia şi nordul Bucovinei, care au rămas încorporate în U.R.S.S.

domnitorului, apoi regelui Carol I, a venit după ce acesta a intrat în războiul ruso-turc din 1877 şi a câştigat pe 
câmpul de luptă independenţa de stat a României.

• Florin Constantiniu: O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997.

• Codruţ Constantinescu, Fantoma unei republici. Republica de la Ploieşti, Revista „22” 28 iulie 2020.

Semnarea convenţiei întârzia. Majoritatea istoricilor consideră că această întârziere a fost forţată de sovietici 
pentru ca între timp să fie elaborat un document definitiv, la care partea română să nu aibă nici un cuvânt de 
spus. Istoricul acad. Florin Constantiniu, în a sa „Istorie sinceră a poporului român” (apărută în 1997) vine cu o 
altă variantă. El spune că întârzierea s-ar fi datora reprezentanţilor Marii Britanii, care au aşteptat aprobarea 
dominioanelor pentru modificări introduse în convenţie la iniţiativa cabinetului de la Londra!

După lovitura de stat de la 23 august 1944, România s-a aflat într-o situaţie ambiguă. Sovieticii, duşmani 
până ieri, deveniseră aliaţi, dar ei înşişi nu recunoşteau acest lucru. Aflată deja pe teritoriul României, armata 
sovietică se deda la jafuri, violuri, rechiziţii şi abuzuri de tot felul ca o adevărată armată de ocupaţie. Mai trist 
este că sovieticii au luat în acea scurtă perioadă, după unii istorici 140.000, după alţii 160.000 de prizonieri, 
care se predaseră de bunăvoie (noului aliat!) şi fuseseră imediat deportaţi în Siberia! Acest lucru i s-a reproşat 
adeseori regelui Mihai, în legătură cu actul de la 23 august. Ne întrebăm însă, ce s-ar fi întâmplat dacă aceşti 
soldaţi şi ofiţeri ar fi fost luaţi prizonieri de o armată sovietică, fără îndoială, învingătoare? Probabil acelaşi 
lucru. În declaraţia către ţară din seara zilei de 23 august, regele menţionase încheierea imediată a unui 
armistiţiu cu Naţiunile Unite, dar acesta a întârziat.Delegaţia română a plecat la Moscova abia pe 4 septembrie. 
Ea era formată din Barbu Ştirbei, Constantin Vişoianu, general Dumitru Dămăceanu, Lucreţiu Pătrăşcanu 
(şeful delegaţiei), Ghiţă Pop (secretar general al P.N.Ţ.), Ion Cristu. Numirea lui Pătrăşcanu, reprezentantul 
P.C.R. în guvern, era menită să ducă la obţinerea de la sovietici a unor condiţii mai uşoare. Se făcuse aceeaşi 
încercare în 1918, când Alexandru Marghiloman, filogerman convins, fusese desemnat să negocieze pacea cu 
Puterile Centrale, dar nemţii şi austro-ungarii n-au ţinut cont de acest lucru, iar pacea de la Cotroceni din acel 
an a fost catastrofală pentru România. Sovieticii vor face la fel!
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12 septembrie 1944. Semnarea convenţiei de armistiţiu între România şi U.R.S.S.
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Svetlana COJOCARU [S.C.]: Eu mă văd un pic 
altfel: mai puțin sociabilă decât mi-ași dori, deloc 
întreprinzătoare – dar mă bucură nespus de mult 
faptul, că Dvs. îmi atribuiți aceste calități! Îmi 
rămâne să le ating…

S.C: În primii ani de copilărie, Transnistria a fost doar 
locul unde îmi petreceam vacanțele. M-am născut 
acolo, fiindcă părinții, care lucrau în nordul 
Basarabiei, veniseră în satul natal pentru vacanța 
de vară. Ulterior, s-au transferat cu serviciul în 
stânga Nistrului, ajungând până la urmă în satul 
natal, însă eu eram deja studentă la Chișinău. 
Când Tiraspolul s-a autoproclamat „republică”, 
locuitorilor din regiune li s-a propus să-și perfecteze 
pașapoarte „transnistrene” (noțiunea de buletin de 
identitate acolo nu există). Tatăl meu nu mai era în 
viață, iar mama până la sfârșitul vieții așa, nu s-a 
conformat. Conflictul transnistrean s-a produs cu 
30 de ani în urmă, până atunci nici toponimicul 
respectiv nu era în uz. Și ne-au marcat anume 
evenimentele din 1992, când o perioadă nu mai 
aveam legătură cu mama, iar după ce a devenit 
posibilă deplasarea de pe un mal pe altul, nu-mi 

Daniela GÎFU [D.G.]: O ilustră personalitate, 
erudită, întreprinzătoare, devotată, abilă, cu un 
e n t u z i a s m  a ș e z a t  ș i  o  c o n v i n g e r e 
nestrămutată, galantă, mereu preocupată de 
noile tendințe tehnologice, dar și de împlinirea 
idealului nostru național… sunt doar câteva 
t r ă s ă t u r i  p e  c a r e  l e - a m  r e m a r c a t  l a 
dumneavoastră. Cât de mult m-am apropiat de 
cum vă vedeți dumneavoastră, distinsă 
Doamnă?

D.G.: Puţină istorie personală, vă rog! Sunteți 
născută în satul Butuceni, raionul Râbniţa din 
Transnistria, unde ați și făcut școala medie. 
Subiectul transnistrean rămâne unul delicat. Ați 
putea să punctați câteva dintre momentele 
cheie din copilăria dumneavoastră care v-au 
marcat atât parcursul profesional, cât și pe cel 
personal?

INVITAȚIE LA DIALOG: 

Dr. Hab., Prof. Svetlana COJOCARU

Daniela GÎFU

venea a crede că sunt într-o realitate și nu într-un 
decor al unui film de război: clădiri ciuruite de 
gloanțe, inscripții în limba rusă „Atenție, minat!”, 
soldați cu armele îndreptate spre tine, declarații la 
așa-numita frontieră cu explicațiile acelorași 
soldați, că eu, în calitate de cetățean străin, trebuie 
să completez un anumit formular – și îmi venia să 
strig: „Cine din noi e cetățean străin? Eu, născută 
aici, sau tu, venit de aiurea?” Atunci am simțit cu 
adevărat atașamentul față de Butuceni, față de 
casa părintească. Nu cred că aș putea evidenția în 
copilăria mea ceva deosebit. Poate că am citit mai 
mult decât alți copii, având exemplul părinților care 
erau mereu cu cartea în mână, cu teancuri de 
caiete de corectat în față.

D.G.: Ce a însemnat vatra părintească atât din 
perspectiva omului simplu, cât și  din 
perspectiva socială? V-ați dorit mai mult sau 
mai puțin decât ați reușit?

S.C: Cred că am reușit mai mult decât mi-am dorit și 

le sunt recunoscătoare părinților mei, profesori de 

școală, că s-au străduit să-mi asigure o cultură 

multilaterală, chiar și în condițiile unui sat, unde – 

pe timpul copilăriei mele – încă se foloseau lămpile 



pe gaz. Nu erau muzee?! Tatăl venea de la oraș cu 

albume de pictură și cărți poștale, reproducând 

operele celor mai celebri artiști. Pictura italiană am 

cunoscut-o din ilustrațiile la scrierile lui Stendhal 

(mulțumesc editurii care le-a inclus!). Teatrul venea 

în casă prin undele de radio (nu pierdeam nicio 

emisiune de „Teatru la microfon”). S-a găsit chiar și 

un profesor de muzică care mi-a dat câteva lecții de 

vioară, dar părinții au decis să-și schimbe locul de 

muncă, mai aproape de satul natal, iar în localitatea 

nouă un profesor de muzică nu s-a mai găsit.

D.G.: Sunteți într-o proporție importantă una 

dintre fiicele „socialismului dezvoltat”, când 

grafia latină a fost interzisă în Republica 

Moldova și Ucraina, anul 1989, găsindu-le 

practic pe pragul de a-și pierde identitatea 

limbii. Cum ați descrie cele trei decenii și 

jumătate din viața dumneavoastră, până când 

ați putut ține în mâini o publicație scrisă în 

limba română cu grafie latină?

S.C: În cazul meu, lucrurile au fost diferite. Până la 

mijlocul anilor '60 (e atât de greu să spui – secolului 

trecut!) în Republica Moldova se putea abona 

presa din România. Și în casa noastră venea un 

ziar pentru tata, o revistă pentru mama și „Arici 

Pogonici”, urmat de „Luminița”, pentru mine. Eu le 

citeam pe toate… Mai târziu, această posibilitate a 

dispărut, dar în cercurile intelectualității neoficial, 

desigur, se scria cu grafie latină. Un poet cunoscut 

îmi dăduse să citesc versuri le sale încă 

nepublicate, scrise cu grafie latină, care au apărut 

ulterior în „limba moldovenească”. Pentru noi era o 

obișnuință să scriem cu grafie chirilică, căci așa ne-

am făcut studiile. Mai trist era faptul, că și mutilată 

astfel, limba română era tot mai înghesuită în 

favoarea celei ruse. În școala pe care am absolvit-o 

– unica școală cu predare mixtă din orașul Râbnița 

– erau doar două clase de limbă moldovenească, 

restul fiind în limba rusă. Același tablou la facultate, 

câteva cursuri în română, în primii doi ani de studii, 

după care următorii trei ani, în exclusivitate în limba 

rusă. În instituții, toate actele se perfectau în limba 

rusă. Paradoxal, dar eu, vorbitoare nativă de limbă 

română, trebuia să depun, spre exemplu, o cerere 

de concediu adresată directorului de institut, 

absolvent al facultății de matematică din Iași, în 

limba rusă! Mare mi-a fost uimirea când, mergând 

în vizită la niște prieteni din Estonia, încă pe timpul 

URSS, am văzut că o astfel de cerere se permite să 

fie scrisă în estonă. Chiar dacă eram din aceeași 

țară, politica lingvistică (și nu doar) a fost diferită, 

noi fiind cu mult mai afectați.

D.G.: După terminarea facultății (1974), ați 

început să lucrați în domeniul cercetării la 

Institutul de Matematică și Informatică (IMI) al 

Academiei de Științe a Moldovei. Cum ați 

descrie acea perioadă? Cât de facilă era 

adaptarea la climatul științific de pe vremea 

aceea? Ce standarde minime obligatorii aveați 

de îndeplinit?

D.G.: După terminarea studiilor liceale, v-ați 

înscris la Facultatea de Matematică şi 

Cibernetică (actualmente: Matematică şi 

Informatică) a Universităţii de Stat din 

Moldova!? Era la începutul anilor '70, când 

fetele, cel puțin în România, își exprimau 

interesul pentru industrie ușoară. Ce motiv sau 

cine s-a aflat în spatele acestei alegeri 

pasionale?

S.C: Profesorii de matematică. Am învățat în mai 

multe școli, deoarece părinții de câteva ori au fost 

transferați cu locul de serviciu și am avut norocul,în 

fiecare din ele, să am profesori buni. Decizia 

definitivă de a merge la matematică am luat-o în 

clasa a noua (pe atunci la noi se învăța 10 ani), 

când în locul unei profesoare tinerele, care recent 

absolvise facultatea și abia începând cursul a 

plecat în concediu de maternitate, a venit groaza 

elevilor din școala Nr. 1 din orașul Râbnița, în care 

învățam, Alexei Cozacenco. Susținea cu plăcere 

legenda că la obiectul lui nimeni nu primește nota 5 

– maxima de atunci – și când a fost nevoit să 

contureze în catalog în dreptul numelui meu 

această cifră, a zâmbit și a spus că i-a ieșit cam 

gârbovit, căci nu este obișnuit să pună astfel de 

note. A reușit să ne demonstreze că matematica nu 

este doar un calcul, ci raționament, plin de 

frumusețe și armonie. Cu această viziune, m-a 

captivat.

S.C: Cunoștința mea cu lumea cercetării s-a produs 
cu mult mai devreme, când eram în anul trei de 
facultate. Unul din profesori era angajat al 
Institutului și m-a invitat să frecventez seminarele 
științifice ale laboratorului pe care îl conducea. La 
terminarea facultății, se făcea repartizarea la 
locurile de muncă, oferite absolvenților. Eram 
invitați la comisia de repartizare strict în ordinea 
mediei obținute. Cu cea mai înaltă medie (zece pe 
linie, s-ar spune acum), am intrat prima având 
posibilitatea să aleg orice variantă din lista 
ofertelor. Nici nu a trebuit să mă uit în ea – am spus 
că aleg Institutul de Matematică („și Informatică” s-
a adăugat la denumire cu mult mai târziu). Nu a fost 
necesară o perioadă de adaptare – eram în mediul 



D.G.: La câțiva ani după fixarea pe post la 
Institutul de Matematică şi Informatică al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în anul 1982, v-
ați susținut teza de doctor în științe fizico-
matematice la Institutul de Cibernetică din Kiev. 
Care a fost gradul de noutate? Atunci ați pus 
bazele clasei de gramatici cu context dispersat 
(GCD) care a stat la baza elaborării unei 
gramatici formale pentru descrierea procesului 
de flexionare în limba română?

cunoscut deja implicată în activitatea de cercetare. 
Am început cu gramatici formale…

S.C: Exact, anume acolo au fost începuturile. 
Conducătorul meu de doctorat era de la Institutul 
problemelor de control din Moscova, unde se lucra 
la crearea calculatoarelor paralele și, respectiv, la 
compilatoarele orientate spre astfel de arhitecturi. 
Mi-a fost ridicată problema elaborării unor 
gramatici formale în baza cărora ar putea fi 
construite compilatoare paralele. Clasa de 
gramatici cu context dispersat pe care am propus-o 
(și proprietățile căreia le-am cercetat, găsindu-le 
locul în ierarhia gramaticilor Chomsky) soluționa 
problema formulată, permițând nu doar verificarea 
corectitudinii sintactice a programului analizat, dar 
mergând și spre aspecte de semantică. Contextele 
dispersate s-au dovedit a fi utile și la descrierea 
formală a procesului de flexionare. De la limbaje 
formale am trecut la cele naturale poate pe 
neașteptate pentru noi înșine. Prin adoptarea Legii 
despre funcționarea limbilor în 1989, s-a efectuat 
trecerea la grafia latină, devenind imperios necesar 
să avem un corector ortografic pentru limba 
română (Microsoft a inclus limba română în 
aplicația sa mai târziu) și noi la Institut ne-am 
propus să-l elaborăm. Se cerea un dicționar de 
acoperire semnificativă și am venit cu ideea 
generării automate a acestuia, pentru care am 
creat un program ce declina și conjuga cu o 
acuratețe foarte bună, funcționând în baza GCD. 
Milionul de cuvinte, spre care tindeam, l-am obținut 
destul de repede, lucrul manual reducându-se doar 
la introducerea lemelor.

S.C: Susținerea tezei de doctor habilitat în Republica 

Moldova și abilitarea în România sunt proceduri 

D.G.: Urmează o perioadă îndelungată, mai exact, 
un sfert de secol, când rezultatele cercetării 
întreprinse la Institutul de Matematică şi 
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
încep să fie remarcate. În anul 2007, reușiți să 
vă susțineți teza de abilitare în informatică. Ce 
anume a întârziat atât de mult abilitarea? Cât 
era de dificil să te dezvolți profesional?

D.G.: Din 2010, sunteți director al Institutul de 

Matematică şi Informatică AŞM. Entuziasmul la 

locul de muncă. Deziderat sau realitate?
S.C: Nu am avut un scop de a face o carieră 

managerială. Din contră, am încercat să o evit și 
primele oferte în acest plan le-am refuzat. Dar în 
1996, am acceptat propunerea să ocup postul de 
secretar științific al Institutului și curba a mers în 
ascensiune. În Institut, a existat și există în 
continuare o foarte bună atmosferă colegială, 
creată încă de primul director, academicianul 
Vladimir Andrunachievici, și păstrată de succesorii 
dumnealui. Anume, susținerea colectivului m-a 
ajutat enorm să fac față tuturor provocărilor pe care 

D.G.: Rămâne remarcabil faptul că, până la 

câștigarea independenței Republicii Moldova, 

dumneavoastră vă împlineați profesional într-

un spațiu cu o istorie complicată. Cum ați 

descrie toți  acești ani în viața tinerei 

cercetătoare?

diferite. Dreptul de conducere de doctorat l-am 

obținut în 1993, iar prima teză de doctor, la care am 

fost conducător, a fost susținută în 1996. Teza mea 

de doctor habilitat, într-adevăr, a venit cu întârziere, 

căci am avut mai multe proiecte în derulare. În 

special, o consecutivitate de granturi ale Academiei 

Regale Suedeze care au durat circa 15 ani. Am 

prezentat spre susținere teza de doctor habilitat 

după finalizarea acestora, când știam că am 

încheiat cu succes un subiect important de 

dezvoltare a sistemului de calcul simbolic 

Bergman.

S.C: Cuvântul-cheie în această întrebare este 

„tânăr”. Am fost lipsiți de multe posibilități, 

accesibile cercetătorilor din alte țări: comunicare, 

literatură științifică, stagii, toate limitate la spațiul 

URSS, iar știința nu se face într-o singură țară. Da, 

existau și excepții, dar mai puțin pe la noi. Un coleg 

de la Universitatea din Kiev, care a reușit să plece 

într-o vizită de cercetare în SUA, la celebrul Donald 

Knuth, era privit drept un adevărat erou. Dar 

tinerețea depășea toate obstacolele: nu se părea 

greu să mergi la Moscova pentru a lucra în 

bibliotecile de acolo, trei luni de așteptare să-ți vină 

copia unei lucrări (pe microfișe – dacă cineva își 

mai amintește de ele) erau în limitele normei, 

declarația din start la începutul cursului de limbă 

engleză (eu am făcut germana la școală și 

universitate, engleza am urmat-o după susținerea 

doctoratului) că o să învățați doar să citiți și să 

înțelegeți textele de specialitate, căci de altceva nu 

aveți nevoie, nu părea descurajatoare.
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S.C: Sunt omul cercetării. Universitatea, pe care am 
absolvit-o, mi-a propus din start să rămân la 
catedră, dar am preferat cercetarea. Da, am ținut și 
cursuri (poate mai puțin în ultimii doi ani) la diverse 
cicluri – de la licență până la doctorat. Cea mai 
nostimă experiență am avut-o în mijlocul anilor 
�80, când în URSS a început să se implementeze 
în masă sloganul lansat de academicianul Andrei 
Ershov: „Programarea este a doua alfabetizare.” 
Reputatul academician pleda pentru includerea 
orelor de programare în toate școlile, chiar și în cele 
unde nu erau calculatoare (or acestea constituiau 
atunci majoritatea, în special în mediul rural). Însă 
ideea bună a fost absolutizată și adusă până la 
absurdul dispoziției „venite de sus” ca orice ziar sau 
revistă să publice materiale care ar învăța cititorii să 
programeze. Eu am fost delegată de Institut să 
scriu astfel de articole pentru revista „Femeia 
Moldovei” – și am scris… cursuri de programare 
pentru gospodine, încercând să ilustrez subiectul 
cu exemple pe interesul potențialelor cititoare. Nu 
prea a avut succes inițiativa… Concomitent, am 
ținut cursuri de programare pentru profesorii de la 
universitatea unde mi-am făcut studiile, avându-i 
pe foștii mei dascăli pe rol de studenți.

D.G.: Ne cunoaştem de peste un deceniu, tot prin 
intermediul evenimentelor științifice organizate 
fie de dumneavoastră, fie de noi cei de la 
Facultatea de Informatică din Iași. Cum şi când 
s-a produs această puternică colaborare între 
cele două instituții?

S.C: Mă voi limita la titlurile a trei cărți care ilustrează 
și domeniile intereselor mele în cercetare: 
Mathematical computations using Bergman 
(coautori sunt profesorii Joergen Backelin și Victor 
Ufnarovski din Suedia); Cum Pascal și Oberon vor 
ajunge pe „Samson” sau arta construir i i 
compilatoarelor (coautori sunt Mihail Evstiunin, 
Victor Ufnarovski și Andrei Terehov – cel din urmă 
este profesor la Universitatea din Sankt Petersburg 
și autorul arhitecturii calculatorului „Samson”. Am 
fost criticați pentru titlul non-științific, dar am vrut să 
descriem aspecte destul de dificile și uneori 
plictisitoare din practici le de elaborare a 
compilatoarelor într-o manieră cât mai atractivă); 
Procesarea l imbajului natural: morfologie 
flexionară și derivațională (coautor Mircea Petic).

le-am avut pe parcursul celor două mandate de 
director.

D.G.: Aţi scris nenumărate studii şi cărţi de 
specialitate. Puteţi să enumeraţi câteva titluri şi 
tematica pe care o abordează?

D.G.: Catedra sau cercetarea?

D.G.: Sunteți redactor științific al mai multor 

reviste scrise în limbă engleză. Mă gândesc, în 

special, la „Computer Science Journal of 

Moldova” care are ca fondator Institutul de 

Matematică și Informatică al AȘM. Majoritatea 

covârșitoare a cercetărilor și studiilor incluse în 

această publicație demonstrează un singur 

fapt: revista reușește să focalizeze și să 

mobilizeze atât spațiul universitar-științific 

românesc (de dincoace și dincolo de Prut), cât 

și pe cel internațional (e drept, mai mult 

îndreptat spre est, unde școala de matematică 

are renume). Explică, atestă această realitate 

disponibilitățile și capacitățile de cercetare ale 

oamenilor de știință din spațiile vizate?

S.C: Din momentul obținerii independenței urmat de 

deschiderea granițelor. Chiar recent într-o discuție 

la Iași, acad. Horia-Nicolai Teodorescu își amintea 

de prima întâlnire de acest fel care a avut loc în anul 

1991. Nu aș face diferență între colaborarea cu 

Facultatea de Informatică din Iași și Institutul de 

Informatică Teoretică, filiala Iași a Academiei 

Române, interferențele fiind semnificative. Un rol 

important pentru mine l-au avut școala de vară 

EuroLAN, conferința internațională privind 

resursele și instrumentele lingvistice pentru 

procesarea limbajului natural (The International 

Conference on Linguistic Resources and Tools for 

Natural Language Processing, ConsILR) – ambele 

serii de evenimente dedicate procesării limbajului 

natural. Nu pot să nu menționez și edițiile 

conferinței EHB (e-Health and Bioengineering), 

unde am avut ocazia să prezentăm rezultatele 

noastre din domeniul sistemelor informatice 

medicale. La Chișinău, am fortificat colaborarea 

prin conferințele Societății Matematice, ale celor 

din domeniul sistemelor informatice inteligente – 

seria de conferințe Fundamentele matematice ale 

informaticii (Mathematical Foundations of 

Informatics, MFOI) organizate în parteneriat de 

către Institutul de Matematică și Informatică 

„Vladimir  Andrunachievic i ”  d in Chiș inău, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 

Universitatea „Taras Șevcenko” din Kiev, cu ediții în 

toate aceste trei orașe. Cea din Kiev, spre regret, a 

avut loc în perioada pandemiei și s-a petrecut 

online. Apoi a început războiul… Sperăm din tot 

sufletul ca una din edițiile următoare să o putem 

organiza la Universitatea din Kiev, cu prezență 

fizică. Gluma organizatorilor (care nu este lipsită de 

adevăr istoric) – prin conferințele MFOI consolidăm 

cultura Cucuteni-Tripolia.



S.C: Încercăm să menținem un echilibru între est și 

vest, dar trebuie să recunoaștem că din estul țărilor 

asiatice (India, Bangladesh, Iran etc.) vine un flux 

de lucrări, la care greu le facem față. De rând cu 

„Computer Science Journal of Moldova” sunt, după 

cum ați remarcat, și membru al colegiilor de 

redacție ale altor reviste, unde se atestă același 

fenomen. Grație faptului că revista noastră este 

indexată în Web of Science și Scopus. Prestigiul ei 

a crescut și din suprasolicitarea pe care o avem și 

putem concluziona că universitățile și instituțiile de 

cercetare din aceste țări duc o politică destul de 

severă în raport cu cerințele față de calitatea 

revistelor, publicarea în care este salutată.

S.C: Laureat al Premiului Național am devenit în anul 

2011. Atunci, către aniversarea de 20 de ani de 

independență a Republicii Moldova, a fost instituit 

acest premiu, completând vidul înregistrat pe 

parcursul a câtorva ani, când nu s-a mai decernat 

Premiul de Stat. Am legitimația de Laureat cu 

numărul 3. Este cel mai important premiu din țară 

și, desigur, sunt mândră că mi-a fost conferit. Dar 

cred că importante sunt nu atât premiile, cât 

rezultatele obținute și cele care urmează să vină. 

Bucuria unui rezultat frumos contează mai mult 

decât un premiu. Sincer, nu știu când am fost mai 

fericită, când am aflat că fac parte din lista celor 

zece laureați sau când într-un mod, consider eu, 

destul de ingenios, am demonstrat o teoremă din 

teza mea de doctorat. Top 10 cred că a pornit de la 

programul UN Women care, în 2018, a lansat 

proiectul „10 istorii despre femei care fac istorie”, 

prin care încurajau femeile să nu facă diferență 

între profesii considerate feminine sau masculine. 

Au participat doamne angajate în armată, poliție, 

sportive care practică luptele, politiciene etc. Eu am 

fost selectată pentru matematică, preocupare 

considerată și acum preponderent aparținând 

bărbaților. Chiar și la congresele Societății 

Europene de Matematică, precum și cele ale 

Uniuni i  Matematice Internaț ionale există 

evenimente specia le  adresate femei lor -

matematicieni. După istoria cu „10 istorii”, presa a 

mai făcut tot felul de clasamente și mă simt flatată 

găsindu-mi numele alături de persoane notorii, 

D.G.: Citeam într-o publicație din Republica 

Moldova că pentru realizările remarcabile în 

domeniul științei ați devenit Laureat al 

Premiului Național. Mai mult, că faceți parte din 

top 10 de personalități feminine. Încununează 

acest titlu contribuția de-o viață în domeniul 

științei?

chiar dacă conștientizez că uneori se cam 

exagerează.

S.C: Cu soțul meu am învățat împreună la facultate, 

am venit împreună la Institutul de Matematică, am 

făcut ambii doctoratele, doar că Vitalie a renunțat la 

cercetare mergând să lucreze într-o companie 

unde era mai bine plătit, pentru a asigura cele 

necesare familiei. Mi-a lăsat calea deschisă mie, 

oferindu-mi tot suportul și înțelegerea. Dacă am 

regrete… Cred că fiecare om analizează și se 

gândește, că dacă într-un anumit moment lua o altă 

decizie, poate era mai bine. Dar cu trecerea 

timpului înțelegi că esențial este vectorul director 

de care te-ai condus, iar devierile în jurul lui se 

atenuează, rezultatul principal rămânând același.

S.C: Bucurie îmi aduc succesele colegilor și ale celor 

dragi, iar tristețea vine din durerile lor.

D.G.: Deoarece acest interviu este mai puțin 

convențional, am ezitat și încă ezit să vă întreb 

cum ați reușit să împăcați familia cu profesia 

(munca de cercetare)? Aveți vreun regret?

D.G.: Aș mai avea o ultimă întrebare. Ce vă 

bucură și ce vă supără cel mai mult!?

D.G.: Mă încearcă un sentiment profund de 

mulțumire! Am reușit să duc la bun sfârșit un 

interviu cu o DOAMNĂ pe care o admir de ani 

mulți! Îndrăznesc să spun, chiar că am fost și 

sunt tentată să calc pe câteva dintre urmele 

sale. Îmi exprim sincera gratitudine pentru 

răspunsuri, dorindu-vă sănătate, inspirație și 

putere de muncă!
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Lui A.E. Baconsky

urmărește un polițist deghizat în hoț
Un hoț deghizat în polițist

și pun la cale stârpirea definitivă a hoților

s-au infiltrat printre polițiști

De-a istoria

și având misiunea să demaște
un hoț deghizat în polițist

Cu infinite precauțiuni el se strecoară
un polițist deghizat în hoț.

printre polițiștii în uniforme de hoți
care s-au infiltrat printre hoți

care în uniforme de polițiști

și pun la cale stârpirea definitivă a polițiștilor.

Doar câteodată mai survin mărunte confuzii.

(din volumul „Spectacol de pantomimă”, 1971)

Totul funcționează impecabil.
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România a devenit, brusc, foarte importantă. Găzduiește trupe NATO, a 
pus la bătaie tot ce are, și-a pus la dispoziție Portul Constanța și canalele 
Deltei Dunării pentru transportul către alte zări a cerealelor din Ucraina, 
este invitată prin președintele său la întâlniri diplomatice, ca niciodată, ba, 
mai mult, va livra la iarnă gaz țărilor din UE care nu mai au resurse, 
respectiv Germania. România este foarte importantă. Dar nu face parte din 
spațiul Schengen (acum, în al doisprezecelea ceas, cancelarul german a 
propus intrarea României în Schengen, știe el de ce) românii au în 
continuare nevoie de vize pentru America, România primește tot felul de 
sancțiuni din partea UE pentru nerespectarea diverselor „planuri” și 
angajamente „neonorate".

În tot acest răstimp însă, lanurile de cereale și alte culturi agricole ale României 
ard, pădurile sunt tăiate și lemnul este scos din ţară, lacurile și râurile României au 
secat, pentru că, nu-i așa, acum ne-a lovit încălzirea globală, cea contestată de 
oamenii de știință onești. Criza energetică, evident provocată, ca și celelalte se 
adâncește prevestind o iarnă de coșmar.

Pe oamenii României nu-i întreabă nimeni nimic. Ei nu există. Sau, dacă 
există, nu contează. Companiile românești strategice se vând una câte 
una. Românii asistă la toate acestea, parcă, într-o stare de prostrație.

În contextul geopolitic dat, cine controlează pământul, are puterea. Și am 
mai adăuga ceva: cine controlează resursa umană, deține supremația.

Iar, dacă vom merge” pe urmele pământului", ca să folosim un calc 
lingvistic, ce aflăm?

Câteva informații sunt elocvente.

Între 2011 și 2020, China a cumpărat aproape șapte milioane de ha de 
teren agricol în întreaga lume.

O expertă a American Entreprise Institute (AEI), Elisabeth Braw, 
dădea la 30 iunie 2022 în Wall Street Journal, sub titulatura „Fiecare 
hectar contează!", o serie de date referitoare la suprafețele de pământ 
achiziționate în ultima decadă de diverse țări și multinaționale, pe tot 
globul.

În 2013, gigantul alimentar WH Group din Hong Kong a cumpărat 
Smethfield, cel mai mare producător de porc din America și peste 146. 000 
de acri de teren în Missouri.

Firme din UK au cumpărat aproape 2 milioane de ha de terenuri, firme 
din SUA și Japonia, mai puțin de 1 milion de ha de terenuri. Firme 
americane dețin aproximativ o treime din pământul agricol al Ucrainei.

Astfel, China a cumpărat accelerat terenuri agricole în SUA, Franța și 
Vietnam în ultimii ani.

Tot în 2013, corpul de producție și construcții din Xinjiang a cumpărat 9% 
din terenurile agricole ale Ucrainei (adică 5% din terenurile țării).

PAMÂNT,
RESURSE,
OAMENI

Dr. Rosemarie HAINEª

(

rubrică de 
Rosemarie HAINEȘ



Dar, așa-zisul război din Ucraina înflorește. Luptăm pentru pace!Așteptăm chiar un război în Taiwan.

Vechiul contract social în care statul garanta libertatea cetățenilor săi egali s-a sfărâmat. Pactul cetățeanului 
cu statul nu mai există. Celebrele cuvinte ale lui Jean Jacques Rousseau, reprezentant al iluminismului (1712-
1778), „omul se naște liber și pretutindeni este în lanțuri” sunt mai actuale ca oricând.

La o privire lucidă și atentă, vom observa că lumea se re-împarte, iar cuvintele de ordine sunt PĂMÂNT, 
RESURSE, OAMENI.

Săracă, țară bogată! Dar, să revenim la politica haosului!
Incendiile de holde și păduri bântuie Europa și România, pandemia de C19 este „resuscitată", variola 

maimuței se răspândește tot mai mult, rechinii au năvălit pe coastele Egiptului, Spaniei și ale Mediteranei, mai 
nou, lăcustele năvălesc câmpurile nimicind totul în cale, urșii și mistreții vagabondează pe străzile din orașe, în 
căutare de hrană. Pare un scenariu apocaliptic, aiuritor.

Dar lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată. Rusia a reacționat. Ministrul de externe rus a anunțat la sfârșit 
de iulie 2022 Alianța de la New Dehli, ca o contrapondere la NATO, care va instaura noua ordine mondială, 
precum și efectuarea de exerciții militare defensive comune pe teritoriul Rusiei, Iranului și Venezuelei. Citez: 
„Rusia are datoria morală de a pune lumea pe un alt făgaș, cel al normalității și respectului între popoare și 
eliminarea colonialismului actual asupra popoarelor mici sub orice formă". Douăsprezece țări și-au dat mâna 
pentru noua alianță: Rusia, China, Iran, India, Kazahstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Siria, 
Brazilia, Venezuela (Cf Agenției de presă, TASS).

Modelul rețelelor sociale al lui Putin prevede ca toți participanții să fie egali și reciproc folositori. Sistemul 
puterii pe verticală, arhaic și rigid, nu va mai exista, spune acesta. Lumea de mâine va fi, în viziunea lui Putin, o 
lume multipolară și democratică.

Ca o replică, în oglindă, la Forumul de la Davos, a avut loc Forumul de la Sankt Petersburg, unde Vladimir 
Putin a lansat modelul său de societate, modelul rețelei sociale, opozabil modelului liberal.

Sunt câteva exemple care ne arată dinamica achiziționărilor de teren agricol la nivel mondial. Un bun 
exemplu, în acest sens, este și” buna Românie", care și-a înstrăinat un procent considerabil de pământ agricol 
italienilor, arabilor ș. a. m. d.

Dacă luăm distanța cuvenită și încercăm să înțelegem ce se petrece, vom constata că toate aceste 
evenimente, aparent halucinante, au un sens. Un sens din ce în ce mai pregnant,

Președintele Biden, la rândul său, propune o lume bazată pe ordine și drepturi, securitate globală a 
alimentelor. Căci a început, după declarația ministrului de externe al Italiei, „războiul pâinii”.

Suntem în plin proces de de-structurare economică, socială, culturală, financiară și teritorială (în curs).
Sistemele și subsistemele se modifică din mers, dar accelerat.

Proiectului chinezesc „O centură, un drum", G 7 îi opune proiectul de finanțare a dezvoltării infrastructurii în 
țările în curs de dezvoltare – „Parteneriat pentru infrastructură și și investiții globale” (conform întâlnirii de la 
Elman, în sudul Germaniei).

SUA, „stăpâna inelelor", trebuie să se salveze din colaps cu orice preț. Arme, război, vaccinuri…

Ca de obicei, în România nu se vorbește despre aceste „ fapte diverse". O tăcere stranie acoperă România.

Două ideologii, ba chiar trei, chiar dacă sunt nerostite, se înfruntă, dar fiecare dintre ele izvorăște din același 
trunchi comun al marxismului: globalismul progresist, suveranismul tradiționalist și comunisto-capitalismul 
chinez. Toate trei propun democrația tiranică. Fiecare din ele și-a pus masca democrației, subtextul mesajelor 
fiind, de fapt, CONTROLUL. Controlul GÂNDIRII și al CONȘTIINȚEI umane, mai presus de toate. Fiecare 
direcție vrea să-și impună propria guvernare globală, să instituie propriile valori și reguli.

Până mai ieri, alergam după himera democrației, exaltam consumul, disprețuiam cunoașterea și cultura, ne 
scufundam în loisir-ul decadent, sfidam codurile morale.

Ne întrebăm, în mod firesc, ce se întâmplă cu societatea umană?

Și, deodată, o multitudine de presiuni au început să se abată asupra societăților, dar și asupra indivizilor, ca 
atare, în ansamblul lor.

Neoliberalismul – proclamat prin Consensul de Washington în anii ̀ 90- e răsturnat de realitate. Dacă prin anii 
`90 ni se propovăduia „de-reglementarea”, pentru că piețele rezolvă totul, acum vedem că piețele sunt în 
degringoladă și sunt neputincioase în fața crizelor de tot felul. Statul, redus la nimic de neoliberali, se află în 
colaps. Neputința lui se instalează pe toate palierele vieții sociale.

Pe de altă parte, la 21 iunie 2022, liderii din Kargastan, Uzbekistan, Kazahstan au semnat un acord privind 
prietenia, vecinătatea și cooperarea pentru dezvoltarea Asiei Centrale în sec. XXI.
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Rămân morții și perdanții acestui mare joc care, până la urmă, nu știm cum se va sfârși.

Restrângere economică, săptămâna de lucru de 4 zile (oare ce or să facă românii în celelalte trei zile ale 
săptămânii?), consum minim, bani evident mai puțini, prețuri prohibitive, reducerea puterii de cumpărare, ba, 
un supermarket foarte popular a anunțat că oferă abonamente pentru închirierea unui vehicul electric, 
pandemia continuă, clima ne subminează viața. Dar, cum vom circula cu mașinile electrice dacă suntem în 
plină criză energetică? Nimeni nu răspunde

Putin „moare” în fiecare zi, Biden se re-infectează cu C-19 la momentul potrivit.

Dar ce facem cu progresismul? Îl aruncăm la coș?

Spre deosebire de cei de pe Titanic, care nu știau că vor naufragia, noi știm că ne vom lovi de o banchiză.

Lupta pentru pământ, resurse, oameni este acerbă. Nu este nevoie de analize geopolitice savante, deoarece 
lucrurile sunt evidente pentru oricine este atent la mutările de șah.

Războiul s-a banalizat.

Platon mai susține că oamenii își merită societatea în care trăiesc, iar statul este întotdeauna așa cum sunt 
cetățenii lui. Oare așa să fie? Ce fel de democrație ne trebuie?

Starea de teroare și angoasă se revarsă pe toate canalele mediatice televizuale de știri.

Era limpede că declanșarea, la comandă, a unei „pandemii” nu prevestea decât startul haosului planetar.
Resetarea progresistă apasă pe pedale.

Cu toate acestea, goana după inteligență umană continuă, prin programe de studiu oferite de țările puternice 
tinerilor din țările sărace, iar migrația este încurajată ca sursă de forță de muncă ieftină, acolo unde este nevoie.

Uniunea Europeană a aprobat, deja, lista insectelor comestibile: viermele galben de făină, lăcustele și 
greierele de casă. De altfel, Organizaţia Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a transmis că 
insectele sunt o sursă de alimente hrănitoare și sănătoase, cu un conținut bogat de substanțe hrănitoare. 
Intenția este de a introduce treptat, în alimentație, aceste insecte pentru a elimina produsele din carne animală, 
printr-un proces mai sustenabil. De asemenea, UE a decis reducerea consumului de gaz, în țările membre, cu 
15%. Luminile nocturne se sting, rând pe rând, în țările Europei. Îmi vin în minte, așa, dintr-o dată, tablourile lui 
Goya, pictorul spaniol al fantasmelor care prind viață când rațiunea adoarme și voința omului e guvernată de 
prostie, mârșăvie, dorințe neînfrânate. Pictorul care a pictat oroarea realității.

Important este ca Ucraina să învingă.

Se prefigurează o iarnă a extincției. Inamicul numărul 1 este, după C19, carbonul. Carbonul care stă la baza 
vieții, a schimburilor naturale.

Pentru ordine și rațiune mă întorc la Platon și la „Dialogurile” sale. Antichitatea ne dă lecții ce nu pot fi 
contestate.

Oficialii tac. Politicieni rătăciți prin studiouri de televiziune ne asigură că totul va fi bine.

Ideile îmi vin în minte, de-a valma, pentru că informațiile vin de-a valma, minciunile se rostogolesc în 
cascadă.

În concepția lui Platon, natura morală a omului se poate realiza în mijlocul unui popor organizat în stat. 
Organizarea statului trebuie să corespundă celor trei părți ale sufletului omenesc. : rațiune, pasiune generală 
(afecțiune) și dorință, cărora le corespund virtuțile: înțelepciunea, curajul și cumpătarea. A patra virtute este 
dreptatea. Societatea are nevoie de trei activități principale: conducerea statului și elaborarea legilor, apărarea 
de dușmanii din afară și menținerea ordinii interne, apoi asigurarea bunurilor materiale. Statul, astfel organizat 
are trei categorii de cetățeni: înțelepți sau filosofi, care au rolul de a conduce statul, și agricultori și 
meșteșugari, care produc bunurile materiale.

Nu oricine este capabil să participe la elaborarea legilor și conducerea statului. Dacă cineva care nu are 
calitățile necesare ar încerca să conducă statul sau ar elabora legi, atunci în stat se va instaura haosul, spune 
Platon.

O sursă a răului în stat este împărţirea cetățenilor în partide. Membrii partidelor se încadrează în lupta politică 
doar pentru a acapara puterea și de a o transforma în sursă de dobândire a averii.

Prin aceasta, ei se aseamănă cu tâlharii și merită a fi pedepsiți.
O fi bine sau o fi rău ce spune Platon?

(August 2022)

Doctrina „Pas cu Pas” a resetării mondiale merge înainte.



să te admire lumea

că ori pe unde o luam,
la fiecare despicătură de cărare

mai murea câte-un un cal mort.

Un adevărat estet!

Cert era

mereu alta,

și mai grațioasă.
tot mai elaborată

ca și cum ar muri la nesfârșit –

și după ce nu mai ești.

să mori atât de frumos

și gravat în peisaj,

se ivea câte o pajiște
cu un cal mort

Calul zăcea cambrat

nu-i puțin lucru

și, de fiecare dată,

într-o postură coregrafică,

mi-am zis,

Calul era de fiecare dată murit

ca în moartea lebedei a lui Saint Sæns.

calul era murit coregrafic.

și-ți face în batjocură

din goana mașinilor,
de pe viaducte,
poduri,
sau acoperișuri.

semnul crucii,

dar umblă liberă

Se despicau cărările morțiș,
și pe oriunde o luam

Acesta nu e drumul meu,
mi-am zis,

Între timpul de dus
și făceam stânga împrejur.

zăcea câte un cal mort pe pajiște.

Drumul

și cel de întors,

Roxana PAVNOTESCU
SUA

Văd aceleași lucruri ca mai înainte,

Cei, odată, iubiți sau dragi,

forme fără viață.

dar toate sunt în afara mea.

celor din amintire.

dar gura mi-e încleștată

nici acum,

viaducte

sau pe acoperiș.

poduri,

sau cum este,

nici mai de mult,

sau niciodată.

Pentru că cercul meu de foc nu e tocmai între ele ‒

Ei trec egal și monoton

distanța de lume

în mașini,

N-am s-o recunosc,

Cu toate astea,

Nu știu cine este

viaducte și

Ca toată lumea…

Mașini,

Măști

e mai la stânga sau mai la dreapta

acoperișuri.

nu mai sunt aidoma

De-o vreme lumea-mi pare schimbată.

Pe vecina de peste drum

într-o mașină,

pur și simplu n-o cunosc.

dintotdeauna

nu-mi apropie în niciun chip cerul.

peste poduri,

dacă o întâlnesc

sau trece prin propriu-mi stomac.

pe un viaduct

sau acoperișuri.

Încerc să le dau binețe

mi-a subtilizat simțurile
și m-a înfășurat într-un voal de ceață.

ca și cum o gheară a morții

Moartea nu e încă pe Pământ,



Anul 16 · Nr 60

Sărbătoare

din bănuții lor de aur –

și nu m-am mai abătut

Nuntă de vulpi.

Luminariu

(în stil japonez)

Un cal e frumos
și mort,
mi-am zis –

de la drum.

Mătasea ploii –
văl nuntit de lumină,
peste pădurea înmiresmată.
Frunzele dănțuie

printre ele,
ochi verzi și oblici
privesc cu sfială.

(haiku)

Nimfă a luminii,
văpaie țeși pe firul ierbii,
licuriciule!

Semnul

din miile lui de ochi

să mă uit
și mi-a făcut semn

sub fusta lui
de crinolină.

Bradul a clipit

decupează aerul

tăcere și uitare.

în mările adânci

peste linia orizontului,

(din ciclul Crochiuri – poezii inedite)

Zările roșii aleargă cirezi

ale firii.

Brațul și undița

curcubeu nedespletit.

restructurează universul mic

și săgeți paralele

Doar firul undiței

mai încordat ca nemișcarea,

Meditație

coboară încet, să se adape

Stampă

pe linia orizontului.

peste ape –

în linii drepte.

Pe mal, pescarul

se taie într-un punct

Ploaia curge năprasnic din cer –

se așterne rotund

Nasul, brațul, genunchiul și undița

îi străpung oblic umerii ascuțiți.

în două dimensiuni –



Dorian STOILESCU
Australia

ne naștem străvezii, încercăm

peste limitele înțelegerii

cu zmeie căutând otrăvirea

viețuire

cuprinderea în pumnii minusculi

valuri de amprente eterice, săgeți aruncate

primind de timpuriu răni din orizonturi
pândind viclene cu mereu alte începuturi

puținelor zile.

pe neașteptate, mimăm vulturi
ochind lacomi

semințe de apoteoză
prăzi tot mai înalte

încercând să facem noi stele
asemenea cuburilor rubik

înnegrindu-ne însă

de singurătate.

devii personaj din video game sau Netflix

stelele sunt copiate cu ușurință,
până și liniștea lor poate fi trasă la indigo.

în care se dă ora exactă de oriunde, oricând,

risipindu-ne, făcându-ne transparenți.

ozeneuri vor ajunge prea târziu
pentru-a ne culege ca pe semne interzise

în mijlocul marilor metropole

aici tot se rescrie neîncetat pentru eternitate,

că ne naștem părinții, că ne proiectăm propria țară

aici visăm că devenim proprii noștri lideri,

câte-un război cu-atâția morți…

ca potcoava armăsarului năzdrăvan

să strălucească

sfârșitul lumii

detectivi, manageri, mentori, regi și profeți,

după indicațiile scenariștilor,

suprimându-ne oftatul de-a ajunge cândva

într-un final uitându-ne.

degeaba!

înfiptă în panoul unui bar cosmo

acasă,

nu-i nimic, stelele

continuă

devine digital.

prezentul geme încovoiat

luminat cu prea multe lumini.

*

se nasc alții, se mai aprind niscaiva astre…

eternități tot mai multe, mai scurte,
stele pe pereți, la tejghea, la gunoi…

și tot așa… ce ne facem cu-atâtea înstelări,



se întrebă barmanul?

o să ne-asfixiem, după ce orbim întâi

noapte în deșert australian

de-atâtea istorii ale stelelor?

capăt de lume

încet

Auschwitz – Gulag – Xianjing – Hueryong:

înăuntrul sinelui. fără

în fața dunelor… aud

uitat. gust

antediluvian.

strecurate

incendiu

de manuscris

amintiri trosnind simt razele

brățară întunericului

precum ceața, unde putem fi oricât

stelele de deasupra capului ne fac să fim…

ascunzișuri las inima

vuind cântând
dintr-un didjeridu

rubine și moarte. cu încetul

stelele se lichefiază

la marginea cerului

printre boabele de nisip

sorbite apoi în pagini uitate

incizie într-un opal

închizând eterul violet

evadarea prin neevadare

în fața acestor găuri negre ale destinelor

și-ale altor cratere… limitați…
când sufletele noastre pot fi risipite

defăimați – schingiuiți – uitați,

luându-ni-se demnitatea – libertatea – viața…

de singurătate.

prăzi tot mai înalte

pândind viclene cu mereu alte începuturi

semințe de apoteoză

pentru-a ne culege ca pe semne interzise

pe neașteptate, mimăm vulturi

detectivi, manageri, mentori, regi și profeți,

după indicațiile scenariștilor,

risipindu-ne, făcându-ne transparenți.

asemenea cuburilor rubik

ochind lacomi

înnegrindu-ne însă

ozeneuri vor ajunge prea târziu

în mijlocul marilor metropole

încercând să facem noi stele

devii personaj din video game sau Netflix

până și liniștea lor poate fi trasă la indigo.

puținelor zile.
cu zmeie căutând otrăvirea

stelele sunt copiate cu ușurință,

aici visăm că devenim proprii noștri lideri,

în care se dă ora exactă de oriunde, oricând,

că ne naștem părinții, că ne proiectăm propria țară

orice frică, deși oricând putem pierde totul…

ne naștem străvezii, încercăm

ne fac să ne simțim împliniți, îndepărtându-ne

liniștiți, știindu-le mereu deasupra.
… dispărea oricum, noi rămânem

viețuire

cuprinderea în pumnii minusculi

valuri de amprente eterice, săgeți aruncate
peste limitele înțelegerii

primind de timpuriu răni din orizonturi
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eternități tot mai multe, mai scurte,
stele pe pereți, la tejghea, la gunoi…

închizând eterul violet
înăuntrul sinelui. fără

brățară întunericului

o să ne-asfixiem, după ce orbim întâi

și tot așa… ce ne facem cu-atâtea înstelări,

noapte în deșert australian

se întrebă barmanul?

se nasc alții, se mai aprind niscaiva astre…

de-atâtea istorii ale stelelor?

incendiu
la marginea cerului

în fața dunelor… aud
ascunzișuri las inima

capăt de lume

suprimându-ne oftatul de-a ajunge cândva
acasă,

aici tot se rescrie neîncetat pentru eternitate,

nu-i nimic, stelele

într-un final uitându-ne.

devine digital.

prezentul geme încovoiat

înfiptă în panoul unui bar cosmo

ca potcoava armăsarului năzdrăvan

luminat cu prea multe lumini.

câte-un război cu-atâția morți…

sfârșitul lumii

degeaba!

continuă

să strălucească

*

stelele se lichefiază

amintiri trosnind simt razele

dintr-un didjeridu
vuind cântând

uitat. gust
rubine și moarte. cu încetul

strecurate
încet
printre boabele de nisip

sorbite apoi în pagini uitate
de manuscris
incizie într-un opal
antediluvian.

evadarea prin neevadare

Auschwitz – Gulag – Xianjing – Hueryong:
în fața acestor găuri negre ale destinelor

când sufletele noastre pot fi risipite

precum ceața, unde putem fi oricât
defăimați – schingiuiți – uitați,

luându-ni-se demnitatea – libertatea – viața…

și-ale altor cratere… limitați…

stelele de deasupra capului ne fac să fim…

ne fac să ne simțim împliniți, îndepărtându-ne
orice frică, deși oricând putem pierde totul…

… dispărea oricum, noi rămânem
liniștiți, știindu-le mereu deasupra.
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Că peste puntea anilor cernită

Când de pe bolta-nstelată a pierit…

E numai trist.

PARC DE TOAMNĂ

FATA CA STEAUA

Nu strălucise pentru fiecare

Pe filă rămase doar o chemare
A steluţei cu destin ne-mplinit.

Iuliei Haşdeu

La leagănul de basm doar o Ursită
I-a descântat ciudatul viitor

Ea fi-va veşnic astru lucitor.

A fost o zână-n lumea de poveste
Ce şi-o păstrase ca un lucru drag.

Şi când tânjim popas de gând pribeag.

De dimineață am trecut prin Cișmigiu.

Toţi o dorim atunci când nu mai este

Bătrânul parc nicicând nu e pustiu,

Așteaptă pe alei pustii stinghere bănci
Pe lac se leagănă stinghere bărci
Timpu-i stingher.

Lebede negre-n alint își boltesc gâtul
Să-și vadă în apa tomnatecă gândul
Rostogolit.

Aici iazul adună pe unde cu sârg
Aurul cel trist al frunzelor în pârg
Și-l oglindește.

Tropăie-nsingurată o castană căzută
Și dispare apoi în liniștea stătută
Fără de veste.

Își plâng viitorul ramuri condamnate
De urzeala Toamnei la singurătate
Fără de urmași.

Urme de pași.
Ce păstrează tainic istovitoare
Sunt ca aleile atât de primitoare.

Crina DECUSARÃ BOCªAN

Nu contenesc

Cu bagheta-n mână vă ofer iluzii

Iau timpul zălog.

Neliniştite,

DORINȚA

SCAMATOR

Şi şoapta doare.

Fericirea e ceva rotund și mic,

De bate gândul

Nedesluşite,

Și dispar de-ndată riduri de pe frunți,

Țipătul doare,

Cu strălucirea-i stranie de opal.

Veselie, larmă. râsete și glumă

Neostoite,

Zvârl cu nepăsare dintr-o pălărie
Veche, demodată – cum o fi să fie –

Dorințe de foc

Suflu peste gânduri de oameni cărunți

Neîmplinite.

De se-nchid docili în a lor pereche.

Tot să îngâne

Ca zeci de baloane albe mari de spumă.

Mai dur ca vântul,

Iau timpul zălog.

Pe stranii strune

Dorinţe de foc

Nu ostenesc

Suflu peste ochii în stare de veghe.

Toate luminoase, pline de aluzii

Ce pălesc adesea de străini strivite…
Din traista cu vise nemărturisite

ROTUND

E ca un soare înmiit mai mic,
Este ca bobul perlei de măruntă
Egală în splendoarea ei rotundă.

Te îmbată când îi simți suflarea
Alunecând în apa timpului;

Și țese vise-n pulbere ca marea,

N-apare lucru dur în firea lui

Se oglindește-n globul de cristal

Eternul mic balon de fericire
S-a înălțat cu mult mai sus de Fire:
Balon de fericire dus de vânt
Ce poartă-n sine crezământ.
Cine îl vrea acum, îl știe oare
De unde-l poate lua, din care soare?



Theodor Damian ne convinge că există și cateheze literare., 
critici constructive, care au rolul de a sublinia valoarea operelor 
literare, cu scopul de a scoate în evidență „dimensiunea 
teologică, religioasă a operei” felul cum sacrul poate fi ascuns 
în profan”, după cum mărturisește autorul într-un Cuvânt 

înainte al volumului. („Ipostazele criticii literare”).

Autorul le grupează în două mari categorii : „Proza” și „Poezia”, deși la capitolul „Proza” el introduce nu 
numai proze propriu-zise, ci și eseuri pe diferite teme: istorice, filosofice, lingvistice, epistolare, religioase.

Poet, teolog, preot, filosof, profesor universitar doctor, eseist, 
jurnalist, editor, promotor cultural al valorilor româno-
americane, stabilit la New York, în SUA, Theodor Damian este 
o personalitate complexă, de primă mărime în plan european și 
american, o prezență permanentă și dinamică, creator al unei 
opere diverse, de largă rezonanță în spațiul cultural românesc 
și nu numai.

O sinteză a tuturor acestor calități este cartea „Cateheze 
literare”, Editura RawexComs, București, 2021. în care 
autorul demonstrează calități excepţionale de critic literar, 
punând întrebări și dând răspunsuri la probleme fundamentale 
ale literaturii române (și americane) contemporane.

“Cateheza” nu este un cuvânt la îndemâna oricui. Cateheza 
înseamnă „împărtăşirea învățăturii creștine prin procesul de 
învățare”.

Cateheza este constructivă, instructivă și educativă, religios-
morală, este pedagogică. Cateheza se articulează cu trăirea 
liturgică. Există cateheze biblice (ortodoxe, catolice), cateheze 
tematice, cateheze antropologice sau existențiale.

Aceste ipostaze sunt numeroase, iar autorul dovedește o capacitate excepțională de analiză și sinteză, de 
largă cuprindere a unui număr foarte mare de opere și personalități, subliniind trăsăturile specifice ale fiecăreia

Observațiile sunt făcute cu onestitate, cu citate, cu demonstrație pe text, cu bucuria de a ne împărtăși impresii 
de lectură și de a ne invita, la rându-ne, să medităm asupra lor.

Peste tot, amprenta puternicei sale personalități, afirmarea (neostentativă) a culturii sale teologice, filosofice, 
istorice, filologice și caracterul empatic față de operele analizate. Cartea, de 186 de pagini (fără textele în 
engleză!), se citește cu plăcere, ca un roman, fiecare pagină trezind curiozitatea lecturii și dorința de a afla 
lucruri noi.

Pe aceeaşi linie, dialogul epistolar dintre Mitropolitul Bartolomeu Anania și George Alexe, teolog și om de 
cultură, publicat de Aurel Sasu („O luptă neterminată: dialog epistolar”, Editura Eikon Cluj, 2015), reprezintă 
„o restituire de teologie și mai ales de istorie literară unică în contextul legăturii intrinsece dintre Biserică și 
cultură”.

Un prim text al acestui volum este despre „Epistolele lui Christian Schenk” („Scrisori 1991-2002, Editura 
Dionysos, Boppend, Germania, 2019)., care conține mărturii concrete ale lui Christian Schenk, scriitor născut 
în România și strămutat în Germania, dar rămas totuși în România, prin dragostea lui pentru limba și literatura 
română, pentru cultura română în general. Din aceste scrisori, aflăm date importante despre starea literaturii 
române în perioada respectivă.

CATEHEZE LITERARE
Editura RawexComs, București, 2021

Dr. Ion HAINEª



Cartea Acad. Alexandru Surdu – „La porțile împărăției”, Editura Contemporanul, București, 2016, este o 
provocare la dialog, un dialog interdisciplinar, în care se evidențiază dragostea autorului față de Dumnezeu și 
față de neamul său.

Profesorul Alexandru Surdu abordează probleme de un larg interes disciplinar de la mitologie la fizică, la 
modernism și postmodernism. El face interesante comentarii despre raportul dintre cuvânt (Logos) și rostire.

De asemenea, autorul propune diferențe terminologice ce țin de hermeneutica teologică.

Volumul Mariei Popescu „Sete de lumină”, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2015, îi prilejuiește criticului 
literar să sublinieze raportul dintre religie și știință, autoarea fiind fizician și teolog. Volumul demonstrează că 
Dumnezeu poate fi cunoscut atât pe cale mistică, prin credință, cât și pe cale naturală. Omul este lumină. 
Autoarea explică natura luminii la nivel de creație divină, la nivelul dintre lumină și ființa umană, la nivelul 
raportului dintre lumină-cuvânt, bazată pe interpretări teologice și teorii științifice actuale.

Sunt evocate și cele mai intime aspecte ale personalității sale călugărești, amănunte despre mișcarea 
legionară, starea emigrației, a exilului românesc în America, despre traducerea Bibliei, despre închisoare, 
despre Dumnezeu.

Cealaltă carte este o meditație despre timp, înțeles ca dar divin.

Despre „Memoriile” Mitropolitului Valeriu Anania („Memorii”, Editura Polirom, Iași, 2008) Theodor Damian 
are comentarii elogioase.: „Memoriile sunt o spovedanie neobişnuită, cu elemente pe care nu le-a spus 
niciodată anchetatorilor, dar pe care le spune acum marelui public și istoriei”.

Multe referiri sunt făcute la teologia icoanei, la relația dintre cuvântul omului și Cuvântul lui Dumnezeu, la 
rugăciune, la credința în Dumnezeu și viața socială.

La unii dintre ei, cărțile sunt doar semnalate, la alții, analizele sunt mai aprofundate. Este și cazul poeziei lui 
Gheorghe Pârja – „Lacrima sfinxului”, Editura Proema, Baia Mare, 2017. Eseistul îl încadrează între „poeții 
pustiei”, alături de Ion Alexandru. Eseistul, el însuși un poet al pustiei, definește astfel pustia: „Pustia este locul 
unde îți vorbește Dumnezeu. El te scoate din lume, din oraș, atunci când te pregătește pentru o mare misiune. 
Fiind în pustie, te transformi., devii dependent de Dumnezeu. El e singurul interlocutor. În pustie înfrunți 
primejdiile unei altfel de existențe, pustia devine un loc al transfigurării, singura condiție în care Dumnezeu 
acceptă să vorbească inimii tale. Pustia este Locus theologicus, locul unde Dumnezeu te scoate ca să te 
întâlnească”.

Theodor Damian mărturisește că poemele lui Gheorghe Pârja sunt „profund teologice și filosofice”. „Poetul 
știe că pustia face din cel damnat un profet” „Poetul este cuvântul lui Dumnezeu, Logosul divin” „Poetul este 
alesul lui Dumnezeu, precum profetul”. „Gheorghe Pârja este un mistic al poeziei române contemporane”.

Constantin Virgil Negoiță este, în opinia eseistului Theodor Damian, „un postmodern întors cu fața spre 
Tradiție, mai precis, spre religie”. Este vorba despre cartea acestuia „Cronica intrării în rai”, Editura Paralela 
45, Ploiești, 2008. „Preocuparea pentru religie este o pasiune la Constantin Negoiță”, spune Theodor Damian. 
Unele concepte biblice revin ciclic în cartea lui Constantin Negoiță: pomul cunoașterii, vița de vie, cu gard din 
Eden, Cain și Abel, Eva, Satan etc. Cartea este „o călătorie prin istorie și mit, prin amintiri și tărâmuri interioare, 
prin raiuri suprapuse (cel biblic, cel al copilăriei”).

Theodor Damian ne dă informații importante despre Horia Ion Groza, născut în 1941 în România și emigrat în 
1986 în SUA, poet și teolog, care a publicat două cărți – „Reveriile și orgoliile condeiului”, Editura Criterion, 
Norcross, G-A, 2008, și „Laudă bunătății timpului”, Editura Paralela 45, Pitești, 2008. Prima carte discută 
fenomenul poetic în general, analizează o serie de poeți clasici și contemporani, prezintă o serie de momente 
literare semnificative din cultura română. El își pune numeroase întrebări cu privire la destinul poeziei, la rolul și 
rostul poetului în lume și își exprimă convingerea că poezia va continua să aibă un rol primordial în ridicarea 
nivelului de conștiință a omului.

Acela;i lucru și despre Gheorge Puiu Răducanu – „Lumină Lină”, Editura Mircea cel Bătrân, Băile 
Herculane, Olănești, 2015. Iată comentariul eseistului: „Sensul autentic al titlului cărții se leagă direct de 
rugăciune, de doxologie, de lumina divină, de strălucire și curăție sufletească”. Și încă: „Bogatul vocabular 

Partea a doua a cărții lui Theodor Damian – „POEZIA” – este, de asemenea, o trecere în revistă a unor poeți 
care au reflectat tematica religioasă în cărțile lor. Este vorba despre Aurelia Rânjea, Traian Cristea, Marcel 
Miron, Gheorghe Pârja, Gheorghe Puiu Răducanu, George Dan, Nicolae Jinga, Laurian Lodoabă, Bartolomeu 
Anania, Mihaela Albu, Dumitru Ichim, Gellu Dorian, Lucia Olaru Nenati, Carmen Firan.

Un eseu îi este dedicat istoricului literar Mihail Diaconescu, „ctitor nou de istorie veche”, prilejuit de apariția 
„Istoriei literaturii dacoromane”, Ediția a II-a, Editura Fundației Internaționale „Mihai Eminescu”, București, 
2013. Autorul dă începuturile istoriei literaturii române înapoi cu peste o mie de ani . Cartea este o lucrare 
enciclopedică, care descoperă rădăcinile culturale ale unui neam (cel românesc), este o biblie a identității 
neamului nostru.
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Inovațiile religioase sunt permanente. Poetul dialoghează cu Dumnezeu, el își exprimă dorința de 
comunicare cu Dumnezeu. („Lazăre, vino afară”).

religios confirmă afirmația de mai sus. Noțiuni ca : spovedanie, păcat, pocăință, iertare, rugăciune, sfinți, 
icoane, credință, iubire, Paști, Crăciun, Maica Domnului, și mai ales frecventa invocare a lui Dumnezeu 
abundă în text depunând mărturie despre tipul de apostolat pe care autorul îl împlinește”.

Fostul coleg de facultate al lui Theodor Damian, preotul-poet Nicolae Jinga, prin volumul său de versuri 
„Retorica Nigra”, Editura Brumar, Timișoara, 2010, se definește ca un poet religios. „În versuri de mare 
profunzime teologică și filosofică, Nicolae Jinga atrage atenția că deși suntem țărână și celebrăm nuntirea cu 
ea, nu suntem doar țărână”, afirmă eseistul.

Poezia lui Bartolomeu Valeriu Anania („Opera literară. Poeme”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006) îi oferă 
lui Theodor Damian prilejul de a afirma că „este unică din multe puncte de vedere”, prin concentrarea 
neobișnuită, prin îmbinarea limbajului teologic în expresii artistice de neobișnuit farmec estetic, prin folosirea 
arhaismului ca mijloc de transfigurare a expresiei artistice, prin grija pentru narațiunea pură și integrală a 
mesajului religios.

O carte neobișnuită este aceea a lui Ioan Gâf-Deac („Semne generale”, Editura TipoMoldova, Iași, 2007, 
prin care autorul se definește ca un „scriitor adamic și deci paradisiac”. Acest volum „ni-l descoperă pe Ioan 
Gâf-Deac ca și poet, ca filosof, ca artist suprarealist ca psalmist făcător de sentințe sapiențiale uneori, de tipul 
Ecclesiastului„, spune eseistul.

Poezia Mihaelei Albu („Ca o dragoste târzie”, Editura Ramuri, Craiova, 2005,) „are un caracter sacru și o 
funcție anamnetică”.

Prin cartea „Oamenii lui lande”, Editura Eikon, Cluj, 2011, George Dan se afirmă ca un poet religios. În 
poezia sa, limbajul religios abundă. Exemplu, poezia „Pădurea-Dumnezeu de antract” sau poemul 
„Moldova”, unde poetul își îndreaptă rugăciunea, dar și indignarea spre Dumnezeu, ca ființa supremă, limanul 
celui disperat.

„Poezia lui crește din teologie”. „Volumul abundă în motive biblice, teologice, liturgice, hagiografice, 
filosofice”.

Preotul-poet Dumitru Ichim („Floarea fântânilor pierdute”, Biserica Sf. Andrei, Vancouver, Canada, 2003,) 
este „martorul care povestește lumii ceea ce Dumnezeu i-a încredințat numai lui”.

În sfârșit, ultima poetă din acest masiv volum de „Cateheze literare” este Carmen Firan, cu volumul ei de 
versuri „Vise clare cu oameni”, Editura Axa Botoșani, 2000. Eseistul numește acest text „Poeme cu moarte”, 
pentru că reflexia thanatologică este dominantă în volum. „Ideea de moarte se află în fiecare poem al 
volumului. „. „Poeta abordează teme legate de fragilitatea condiției umane, de trecere, de deșertăciune, de 
ironie a sorții „. Singurătatea este o temă frecventă. Eseistul analizează relația viață-moarte-viață și relația 
omului cu Dumnezeu, care reprezintă un „urcuș duhovnicesc” ce se încununează în rugăciune”. Mesajul final 
al poetei, dincolo de ideea de moarte, de deznădejde, de trecere, este unul optimist: există speranță, pentru că 
există Dumnezeu.

PS. Excelentă prefața Mihaelei Albu, care surprinde trăsăturile esențiale ale scrisului lui Theodor Damian.

În antologia de autor, „Eranos”, Editura Junimea, Iași, 2003, Gellu Dorian se definește ca un poet care 
tratează teme și concepte morale, duhovnicești, cum ar fi fenomenul trecerii, tristețea și deșertăciunea.

În concluzie, aceste „Cateheze literare” ale Prof. Univ. Dr. Theodor Damian reprezintă o contribuție 
esențială la afirmarea valorilor culturale și literare ale scriitorilor români (oriunde s-ar afla) la dezvoltarea 
literaturii române contemporane.

Volumul antologic „Arca de frunze” Editura Augusta, Timișoara, 2003, cuprinde selecții din cele șapte 
volume de versuri ale Luciei Olaru Nenati, care, toate, mărturisesc credința în Dumnezeu. Poeta scrie despre 
Moise, despre iertare, despre credință, infinit, clopote și mânăstiri, despre Iov și despre Iisus cel răstignit. 
Eseistul subliniază „vocabularul teologic al textelor”, „retrasarea teologică a discursului poetic al Luciei Olaru 
Nenati .



Ce ne închide gândurile-n casă.

Și poartă un îndepărtat război

Poate-n adânc și nu pricepem astăzi –

O oboseală tristă, dureroasă,

Pe care n-o să le cuprindem noi.

Sunt alții care luptă pentru noi

 

Poate-n adâncul sufletelor noastre

Suntem răniți și nu simțimde ce!

Pentru cetăți pierdute-n zări albastre,

Și totuși peste suflet s-a lăsat

Suntem învinși și nu vedem de cine!

Dar pentru care, cine știe când,
Ne vom vedea luptând.

Și inima tot mai tăcută e.
 

O lacrimă omorâtoare vine

De ce suntem adesea obosiți

Presimțire

Parc-am fi dus o luptă, un război?
În ochi purtăm melancolii de toamnă
Și-n inimi cărarea își însamnă

Și doruri de tăceri de ne-nțeles.
 

Un plâns ce n-a mai stăpânit în noi.

De ce purtăm în inimă adesea
Melancolia clipelor trecute?

Avem dorinți de lacrimi neștiute

 
Nu ne-am luptat, nici n-am dorit nimic
Și nici nu am visat

Și sufletul neînțeles ne doare

Pe care nici nu le gândim…

Și ne-amintim în inima pustie,
c-o să luptăm, c-o să cădem, c-o să murim,

O clipă depărtată ce-o să vie

 
Și astfel poate numai presimțim

De-nfrângerile viitoare,
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Dana OPRIÞÃ
SUA

Drumul nu este fără întoarcere

Poate marea ?

Anii au trecut  

și nu mai am castane să le dedic poeme
Cardinalii le-au luat locul

plin de stele și planete și asteroizi

În drum spre Lumină

drumurile m-au dus unde nu am crezut sau dorit să fiu 
vreodată

totul e la fel dar atât de altfel
eu sînt aceeași dar atît de altfel
sînt ochii mei acum.

drumul este un cerc

pînă ne vom putea desprinde 
în care începutul și sfîrșitul sînt aceeași infinită mișcare

cu aripile zburînd spre același cer 

pînă vom înțelege care e adevărata direcție spre care 
trebuie să ne îndreptăm.

Poate sinele?
Poate poezia ?
Poate cerul ?

„Și eu am fost în Arcadia”

că nimic nu este întîmplător

pe curatul caiet al destinului
acolo unde îți poți întîlni jumătatea de aer a sufletului
unde poți alerga în zorii unui apus galben de ciudă

că totul e scris, rescris, transcris 

fără să te doară nici o amintire.

Cu genunchii plecați, cu ochii iscodind sălbaticul univers

respirînd libertatea de a visa

de bucurie, de amară despărțire de fermecătorul adevăr

      Mamei

poeme din care lupi știrbi au scuipat literele prea reci

din natura imaginară sau reală

crezînd că pot încercui orizontul cu lacrimi

peste labirintul de oglinzi al întunericului din mine
cu mîna pe inimă

spun unii

Mărturisire

Arcadia mea.

la rîndu-mi îmi spun

   (11 martie 2017)

Și eu am fost în arcadia. Și eu.



ai fi făcut orice

nici atingerea disperării

ca pe o floare

cum de tebuinţă nu-mi sînt

tîrziu nu este niciodată 

atunci cînd liniștea devine bolnăvicioasă

cu paşi mărunţiţi de regrete cu

ai fi vrut să te poţi întoarce să te poţi odihni
ai fi vrut să te îneci iară în apele acestui Adevăr 

din vremea verii neculese

desenul unor buze ce îngînă cuvinte neînţelese

acolo unde peste noapte ţi-ai ars păcatele şi visele şi speranţele

agățate de degetele mele

orice

și e vremea să-ntreb în sfîrșit

cu aşternuturi curate împăturite frumos la marginea patului

doar fiindcă mîinile nu știu ce să facă

să-i murmuri un cîntec de leagăn şi să adormi în braţele lui

tu

să te scufunzi să-l sorbi dintr-odată

ai fi făcut orice doar ca să nu te îndepărtezi

Răspântii

trup neclintit în Adevărul aflat ca pe o floare

şi niciunul nu-mi este de trebuinţă
tot astfel cum devreme e un cuvînt la fel de inventat 

trăgînd dintr-un fel de ţigări arome rîncede

o dimineaţă cu miros de busuioc proaspăt cules

dăruitascultatprimit

numai zborul să-l uiţi zborul tău gîrbovit

amintirile spînzurate pe pereţi

nu știu ce să spună

cine sînt

(poeme din volumul „daniela@punct ro”, editura eLiteratura, 2022)
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Spre deosebire de teologia apusenilor în care simbolul soteriologic al lui Poiesis este crinul din mână de 
arhanghel, în trăiurea Răsăritului găsim pe Poiesis, poezia ca „Maică a Luminii”, prin simbolul trandafirului. De 
ce? Pentru că tradafirul este danielic în trăirea și filosofia Răsăritului. Lumea este așa cum este. Plină de spini 
precum altarul unui trandafir. Un Isaia 53! Dar presusul profetic ca mesaj al trandafirului este biruița luminii, 
binele care se revelează prin credință, nădejde și dragoste, trandafirul mistic ca epifanie a Împărăției. Numai 
lacrima cade în linie dreaptă, dar până să devină lumina sărată de o ființă cu cea a oceanului, ea călătorește 
prin noi. E întuneric și punctele de referință ale căutării și regăsirii noastre, ca niște stâlpi de telegraf, sunt spinii 
noștri - ousie și transousie=istorie și tocmai când aproape să ne înecăm pierzând și credință și speranță și 
dragostea deodată din inima miezului de noapte – trandafirul făcliei: „Veniți de luați lumină!” Mesajul 
trandafirului nu e pentru turma învățată să pască! E pentru omul ce se hrănește cu lumină și cântec de lumină, 

că nimeni nu a auzit ca boii să pască trandafirii. 
Omul care se hrănește cu Dumnezeu, nu cu 
gândaci, râme prăjite și viermi, așa cum ne 
învață popii zeului Mamona: „o lume virtuală în 
care am ajuns să trăim / cea mai mare parte a 
vieții / împărțite între vaccinați și nevacținați / 
între adevăr și minciună / între pro și contra / nici 
noi nu mai știm cui... // Nu-i de mirare că ajungi / 
(ascultând, aș comenta eu, la TV și propaganda 
mass media) să-ți pui întrebări stupide / cum ar 
fi: / Oare unde sunt zăpezile de altădată?” Și 
finalul de la poarta ghimpelui: „Și oricum / cine 
ar fi crezut că vreodată așa ar putea arăta 
poezia.”

Aproape în toate scrierile poetei Dana Opriță găsim pecetea patronimicului profet Daniel, acel profet care, 
aruncat în groapa cu lei a disperării, a găsit în cuvânt înțelepciunea adevăratei judecăți, pentru că Daniel, ca 
profet al speranței, înseamnă „Dumnezeu este Judecătorul meu”. Dacă în celelalte scrieri semnează ca Dana, 
cartea aceasta, „daniela@punct ro”, face aluzie directă la funcția danielică pe care trebuie să o aibă 
demnitatea de stih al condiției umane spre a ajunge la Poiesis. Departe de patrupedele strofelor „ce din coadă 
or să sune” actualul volum îl văd, spre deosebire de „buchetele” poeteselor care din cauza „plandemiei” s-au 
înmulțit precum gândacii de bucătărie, o tufă autentică, viguroasă și reală de trandafiri.

Totul pentru poetul-profet este poezie, da, 
acea scrisă cu majuscula inimii. Oare nu la fel 
suna și interpretare ioanină despre Logos a 
Vulturului că „La început a fost Cuvântul și 

Numai lacrima călătorește în linie dreaptă pentru că ea se naște din alegoria razei născută din ochiul cerului, 
precum cea născută din ochiul omului. La capătul razei astronomul descoperă steaua, sfântul învață de la ea 
dreptatea, cum să fii lumină, iar poetul este preotul care-și întreabă ochiul cuvântului: „Lacrimă, am văzut 
lumina cea adevărată a ta, dar unde sunt hărțile drumurilor mele, că numele meu este regăsire în căutarea de 
neregăsit a regăsirii!”

Hărțile acestea ale labirinturilor născătoare de alte labirinturi devin cuvinte, un fel de „O harfă pe nisip”, un 
nume mirific pentru o altă oază a regăsirilor. În scrisul nisipurilor beduinul, dacă nu ar fi poet, ar citi disperarea, 
dar dincolo de ce ar îngrozi pe rătăcitul de pe cămilă, beduinul-poet citește pustiurile lumii după meșteșugul de 
a citi slova după buchisirea scrisului ebraic - de la dreapta la stânga, de la dreapta care, devenindu-ți aripa 
dreptății, te hrănește cu cerurile mai presus de ceruri ale inimii. „Întâia Poruncă”, folosindu-mă de titlul 
penultimei cărți de „psalmi necanonici” poate deveni „Prima Fericire”, dacă beduinul a ajuns prin poarta 
ochiului la poarta inimii.

DANA OPRIÞÃ
ªI INSTINCTUL ROMÂNESC AL VERTICALULUI

(DANA OPRIȚĂ - daniela@punct ro, Editura eLiteratura, 2022,
cu o prefață de Theodor Damian)

Dumitru ICHIM
Canada



Acest „cine sunt” din „Răspântii” apare ca un leit-motiv al căutării în foarte multe poezii ale Danei Opriță. Este 
acea danielizare cu care aș putea defini instictul de verticalitate românească, începând de la columna lui 
Traian, până la columna lui Brâncuși. Dacii nu au fost învinși de romani, ci ei i-au învins și i-au asimilat, vitejia lor 
fiind cioplită în mijlocul Romei de ceea ce am putea numi învingător. Revelația misterului ca istorie, chiar și prin 
apofatic ne face mândri de ceea ce suntem, chiar dacă - și citez unul din cele mai scurte poeme: „răspuns fără 
întrebare – lacrima” (pag 22). Dar oare singurătatea poate să o asociem cu poemul de mai sus? Atât timp cât 
codrii lirici ai poetei sunt în fremătarea așteptării și izbânda în furtuna de katarsis, nu cred că putem vorbi de 
disperarea unui neam: „Mai singur / ca ultimul val ce a atins malul / unui imaginar ocean / iată-mă / 
acum/așteptând furtuna.” (pag 25).

Cutremurător e poemul „Întrebare” (2020, 2021) ca o radiografie a fricii și depărtării: „Depărtarea / de la un 
deget la altul, atunci când memoria / nu-și mai aduce aminte / de ultimul cuvânt rostit / de ultima oară când a 
strâns în brațe / să fie oare mai mare / decât cea dintre trupurile care au uitat de suflet?” (pag.145) Vorbeam 
despre o hartă ascunsă a lacrimii: „Frică, neatingere, singurătate, distanță, distanțare, izolare, depresie, 
disperare,  gândurile fără sens. coșmarul sub formă de vis, visul sub formă de întrebare, plîns, cimitire de 
cuvinte, sfîrșit, a fost, niciodată va fi, cadavre de speranțe, măști, oxigen, dar mai ales lipsa lui...” (Pag 145) 
Recunoașteți peisajul? Este apogeul de Vinere Mare, denia fără de flori, fără de lumânări, numai călăii biciuind 
și ducând Cuvântul care era Dumnezeu și Om, dus la Răstignire? A câta oară? Ca într-un film, Dana Opriță 
reușește cu succes să ne redea trăirea, suferința dusă la paroxism, dar acolo sus, din acea noapte ce a cuprins 
pământul „de la ora a șasea, până la ora a noua”, din sâmburele beznei se aude glasul pur al Luminii. „A înviat, 
nu este aici!” Poeta care a surprins pe „apokalipsis” în tot ce ne-am obișnuit cu traducerea lui ieftină merge la 
etimologicul lui care înseamnă „descoperire”, locul de proclamare a speranței fără de moarte și a iubirii: „Așa 
încât, pe mine mă iertați, / eu vreau să iubesc, să trăiesc, să mă bucur, / pentru mine P este de la poezie, nu de 
la pandemie.” (pag 145) Is, încheind cu sarcasm: „îmi pare rău / „depărtare” / nu face parte din vocabularul 
meu.”

Un nume deja consacrat în literatura română, cu un verb sprinten și scăpărător precum diamantul care se 
joacă de-a v-ați ascunselea cu lumina, cu adâncimi, cum numai limpezimea apelor de munte le pot avea, Dana 
Opriță prin această carte parcă i s-ar adresa lui Descartes: „Omule, oare nu a fost nimeni să te întrebe ce rost 
are îndoiala cu verbul a fi? A făcut-o Jose Ortega y Gasset, dar urechea ta părea ocupată în febrilitatea ei 
filosofică în căutarea celei a lui Vincent van Gogh.”

Răspântia, spre deosebire de răscrucea ca încrucișare de drumuri, este, alegoric vorbind, luarea unei decizii 
ca punct hotărâtor în viață. O accepți, dar o și poți ocoli. Ca fiu de țăran „simt” cum sună acest cuvânt țărănesc, 
care n-a văzut niciodată Parisul. Când mergeam să aducem fânul de la Osoi ocoleam panta din drum mergând 
pe unde fusese palatul lui Știrbei, dar când o coboram peneam „chielica”, piedica de lanțuri la roate, și făceam 
căruța ca o sanie.

Titlul poemului oferă o cheiță absolut necesară în hermeneutica analizării scrisului Danei Opriță. Ca și 
cuvântul „răscruce” care nu are nimic de a face cu dublarea „crucii”, ci rezolvarea ecuației din fața „încrucișării”, 
la fel și sintagma „răspântii” e construită pe un cuvânt românesc vechi de când e lumea și anume „panta”. Că ar 
fi provenit din franțuzescul „pante”, numai Coana Chirița la Academie ar fi de acord. „Panta” este un cuvânt 
autohton, că mai avem și cuvinte românești și nu numai provenite din alte limbi, care este, citez dicționarul: 
„Porțiune de teren cu suprafață înclinată față de planul orizontal, care formează de obicei versantul unei forme 
de relief; povârniș, coastă. Din fr. pente.” Că „răspântie” ar proveni din slavonescul „raspontije”, dați-mi voie, cu 
tot ridicolul ce mi-l asum, să mă îndoiesc, deși sună apropiat.

În momentul în care începem să trăim „departe de poezie”, iar cele ale ei reducându-se la surogatul 
„experiențelor fictive”, înseamnă că patologic busola noastră și-a pierdut și rolul și rostul ei. Identitatea noastră 
nu trebuie demonstrată că ea aparține unui spațiu real și a unui timp bine precizat, chiar dincolo de cronologie, 
pentru că, dacă ea își pierde acea „dimineață cu miros de busuioc proaspăt cules”, deja diagnosticul patologic 
ni s-a pus. Nerenunțând nici la „dimineață” – timpul curat al începutului, și nici la busuiocul, cel prin care „se 
sfințește firea apelor” - deci spațiu sacru al lacrimei, poeta, care în alte poezii se identifică prin Poiesis ajunge la 
marea întrebare: „atunci când liniștea devine bolnăvicioasă / și e vremea să întreb în sfârșit / cine sunt” 
(„Răspântii”, pagina 31.)

Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul”? Realul este firescul verbului „a fi”, iar a fi nu poate sta 
ca „understand”, decât fiind ce este „lumină din lumină”: „Valuri atingând harfa de nisip / de pe un țărm 
îndepărtat […] / Îmbrățișarea unui copac / valurile mângîindu-ți tălpile / respirația pământului urcând în trupul 
tău / mirosul florilor și al ierbii / au ajuns să fie doar experiențe fictive / departe de poezie și de orice gând naiv.”
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Vasile  FILIP

Incursiunile prin viața lumii, de la facerea ei și până în zilele de acum, la care Vavila Popovici ne invită, nu sunt 
simple călătorii / excursii de plăcere. Plăcerea, prezentă în fiecare pagină, există, desigur, dar ea izvorăște din 
cunoaștere. Traseele parcurse, imaginate precum niște autostrăzi sau simple poteci, oferă minții și inimii, nu 
doar ochiului, informații ce îmbogățesc ființa umană, o fac mai rațională în procesul dificil de a deosebi binele 
de rău, diferența dintre cuvânt și faptă, de a descoperi minciuna propagandistică deghizată în adevăr. Din 
nefericire, starea mentală și spirituală a lumii contemporane se află în mare suferință. Au intrat în derizoriu 
spusele lui Thomas Edison: „Valoarea ta stă în ceea ce ești, nu în ceea ce ai”.

Aceasta este concluzia pe care o deduce / oferă scriitoarea Vavila Popovici în paginile volumului cu numărul 
13 din ciclul „Articole, Eseuri”, Made in USA LULU ENTERPRISES, 2022. Chiar în debutul demersului său – 
„Iubire și căldură sufletească” – autoarea îl ia în sprijin pe Albert Einstein („Pentru iubire noi trăim și murim”) și 
face trimitere către realitățile veacurilor condensate în prezentul tulburat tocmai prin acțiunile unora dintre 
semenii noștri, posedați de „supremul egoism din sufletul lor”. De unde și întrebările pe deplin justificate pe 
care și le pun cei cu mintea și inima în stare de trezie: „De ce urâm? De ce nu ne acceptăm? De ce nu putem trăi 
în pace? De ce nu ne iubim?”

Dezvăluirile privind sănătatea actualului țar de la Kremlin nu i-a dat de gândit 
acestuia. Despre care se mai spune că el mai întâi face și apoi… nu gândește. 
Vavila Popovici găsește loc în cartea sa și pentru această gravă agresiune… 
sovietică. Conform unei tradiții multiseculare, Moscova o face pe năpăstuita: 
„Suntem într-un moment de criză…”. Ce fel de criză, mî ne znaem… (noi nu 
știm) Poate de nervi, poate de … Doamne ferește!… Și spune Moscova către 
New York: „Va fi mare nevoie de un nivel ridicat de implicare pentru a aborda 
acest lucru și pentru a încerca să găsim o cale de de-escaladare”. Dar cine a 
escaladat? Tișe… (mai încet) Însuși V.V. Putin i-o spune pe șleau lui J. Biden, în 
eventualitatea unor sancțiuni împotriva Rusiei: „Ar fi o greșeală colosală care 
ar avea consecințe grave”. Răspunsul lui Biden a fost și el unul cât se poate de 
limpede: „Statele Unite, aliații și partenerii săi vor răspunde decisiv dacă Rusia 
va invada Ucraina”. Numai că Putin nu s-a speriat. El s-a năpustit asupra 
Ucrainei și distruge și ucide tot ce-i iese în cale. Vorba lui Murphy: „Niciodată să 
nu te cerți cu un nebun…”

Și această carte ne-o înfățișează pe Vavila Popovici ca pe un autor puternic 
ancorat în realitățile timpului istoric: trecut, prezent, viitor. Mai mult: suferințele 
omenirii sunt și suferințele ei, pe care nu și le poate ogoi decât mărturisindu-le.

Răspunsurile pot fi găsite în paginile cărții. Acestea sunt formulate în virtutea propriei experiențe și 
argumentate prin dovezi culese din tezaurul gândirii pe care mari personalități ale lumii l-a lăsat drept 
moștenire urmașilor. Beneficiară a unei rigori științifice exemplare, Vavila Popovici oferă cititorilor un adevărat 
manual de învățătură, structurat în stil geometric – patrulaterul „Filosofie, Religie, Știință și Politică”. Nume de 
referință care au marcat spiritualitatea universală alcătuiesc structura de rezistență a edificiului: Ralph Waldo 
Emerson, Lev Tolstoi, Karl Marx, Friederich Engels, Williams James, Emile Boutroux, Jean-Marie Guyau, 
Friederich Wilhelm Nietzsche, Edmund Husserl, Henri-Louis Bergson. Sugestive, de asemenea, sunt titlurile 
capitolelor: „Iubire și căldură sufletească”, „Despre viclenie”, „Frica și curajul”, „Lipsa de respect”, „Lipsa de 
înțelepciune”, „Maleabilitate, duplicitate, fermitate”, „Iubirea cuprinde și gândul veșniciei”, „Lipsa de scrupule”, 
„Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau!”, „Ordinea – lege a Universului”, „Despre conflicte”.

Scriind „Despre conflicte”, Vavila Popovici ne face părtași la întâmplări pe care fiecare dintre noi le simte pe 
propria piele. Dar ne și atrage luarea aminte: „O societate fără conflicte este de neconceput. Ar fi o societate 
perfectă, utopică. Ar fi, poate, raiul pe pământ”. Și cum să trăiască bietul om în rai, din moment ce s-a obișnuit 
cu iadul?!… Mai ales că: „Sunt unii oameni sau conducători de state care au nevoie de conflicte ca de droguri, 
altfel nu pot trăi…” De unde și diversitatea conflictelor – politice, economice, etnice, religioase, ideologice – 
precum și a… practicanților. Vezi „criminalul de război Putin”, care distruge orașe și ucide oameni nevinovați, 
dar îi acuză pe cei peste care a năvălit de apucături fasciste. Culmea perfidiei: 
armata rusă nu duce un război contra ucrainenilor; ea se află într-o misiune 
specială…

Iubirea
 centrul Universului uman
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SUA
Vavila POPOVICI

– David Hume

invidia din ranchiună și, pentru ca cercul să fie închis, 
ranchiuna din întristare și dezamăgire.”

David Hume este unul dintre marile nume ale istoriei filosofiei britanice, fiind considerat încă din timpul vieții o 
figură de prim rang a Iluminismului. A elaborat teorii profund originale despre percepție, identitatea de sine, 
cauzalitate, moralitate, politică și religie. Hume a fost, de asemenea, un sentimentalist care a considerat că 
etica se bazează pe emoție sau sentimente, mai degrabă decât pe principiul moral abstract, proclamând cu 
exactitate că „Rațiunea este și trebuie doar să fie sclava pasiunilor”.

Putem spune că el ca și alți filozofi au analizat profund și cu sinceritate lupta dintre acea parte a ființei care 
înclină către fiorul religios al existenței și cealaltă parte care înclină spre rațiune și care permite să se înțeleagă 
mai ușor și mai clar, dar superficial, întâmplările vieții. Modul de viață umanist pare unora că ar fi cel necesar de 
a cuprinde viața fiecărui om, prin îmbrățișarea rațiunii și științei. Religia însă și persoanele religioase spun că 
nu poți să fii fericit crezând că nu există nimic după această viață, că nu există un scop sau plan divin pentru 
viața fiecăruia dintre noi. Unii au ajuns, mai de curând, la concluzia că „umanismul este un principiu de viață 
democratic și etic care afirmă că oamenii au dreptul și responsabilitatea de a da sens și formă propriilor vieți”. Și 
aceasta deoarece umanismul este iubirea de oameni, este atitudinea cuviincioasă față de valorile general 
umane.

„Întristarea și dezamăgirea răsar din mânie, mânia din invidie, 

FILOZOFIA, RELIGIA, 
ŞTIINŢA și POLITICA

(19)

David Hume



Contemporanul său, filozoful german Immanuel Kant, l-a apreciat pe Hume, afirmând că prin contestarea 
valabilității obiective a ideii relației cauzale l-a trezit din „somnul dogmatic”.

Teoria morală a lui Hume a fost văzută ca o încercare unică de a sintetiza tradiția morală modernă 
sentimentalistă, căreia Hume i-a aparținut, cu tradiția etică virtuală a filozofiei antice, cu care Hume a fost de 
acord cu privire la trăsăturile de caracter, mai degrabă decât actele sau consecințele lor, obiective 
corespunzătoare ale evaluării morale. Hume a negat de asemenea faptul că oamenii au o concepție reală 
despre sine, susținând că trăim doar o mulțime de senzații și că sinele nu este altceva decât acest pachet de 
percepții legate de cauzalitate.

În 1723 s-a înscris la secția greacă a Universității din orașul în care s-a născut, dând astfel urmare pasiunii 
sale pentru literatură, iar la vârsta de 17 ani s-a înscris la drept, în urma insistențelor familiei sale, care ținea 
mult să-și aleagă pentru viață o carieră practică. După terminarea colegiului și încercarea de intrare în viața de 
afaceri, și-a dat seama că negoțul nu este pentru el. A plecat în Franța și-a reluat studiul și a redactat prima 
lucrare „Tratat despre natura umană” între anii 1739-1740, cu care începe activitatea sa publicistică. După 
această lucrare au urmat altele care i-au creat reputația de mare scriitor și gânditor, precum: „Eseuri morale şi 
politice” (1741), „Cercetare asupra intelectului omenesc” (1748), „Cercetare asupra principiilor morale” (1751), 
„Istoria Angliei” (1754-1761), „Istoria naturală a religiei” (1757), a pasiunilor, a tragediei, a criteriului gustului”; 
„Dialoguri asupra religiei naturale” (1779), apărută postum.

După Hume repetiția care determină obișnuința este principiul de bază al tuturor raționamentelor din 
experiență. Obișnuința face ca în suflet să ia naștere acea stare pe care o numește credință. Și care ne face ca 
din perceperea cauzei să așteptăm producerea cu necesitate a efectului ce va urma, sau dacă percepem întâi 
efectul, să conchidem din el cauza.

David Hume s-a născut în 1711 la Edinburgh, Regatul Marii Britanii și a murit în 1775. Moartea sa este 
deseori amintită, exemplificată. Ne este cunoscut că Socrate a murit bând hemlock (cucută), condamnat la 
moarte fiind de către oamenii din Atena, Albert Camus și-a aflat sfârșitul într-un accident de mașină, Nietzsche 
a înnebunit după ce a asistat la biciuirea unui cal într-o piață din Verona, și lista poate continua. Posteritatea, în 
general, iubește sfârșiturile tragice, dar sfârșitul lui Hume a fost venerat deoarece a fost unul deosebit, și 
anume: Hume era în vârstă de 65 de ani pe patul de deces și cu trei zile înainte de moarte, probabil de cancer 
abdominal, medicul său a putut să-și dea seama că nu era deloc îngrijorat, își aștepta răbdător sfârșitul, foarte 
liniștit, cu ajutorul cărților amuzante pe care le lectura. Doctorul care l-a îngrijit a mai spus că ori de câte ori a 
avut ocazia să le vorbească oamenilor, David Hume a făcut-o întotdeauna cu afecțiune și sensibilitate. Una din 
expresiile sale: „Frumusețea lucrurilor există în sufletul celui care le admiră”. A murit liniștit, fericit, dar și foarte 
lucid, deoarece i-ar fi spus medicului său (citez aproximativ): „Să mor cât mai repede până când pot veni 
dușmanii”. Sau, poate spusele făceau parte din scepticismul sufletului său?

Hume a fost un teoretician empirist al cunoștinței. L-a preocupat valoarea conștiinței omenești, dar, întrucât 
ea nu poate fi stabilită numai dacă se cunoaște originea ideilor noastre, faptul l-a determinat să stabilească 
izvoarele din care decurg toate cunoștințele atât cele științifice cât și cele vulgare. După el, toate vin din două 
izvoare, din impresii și din idei, prin impresii înțelegându-se percepțiile ce se impun spiritului prin forța, 
prospețimea, vivacitatea și violența lor, cuprinzând sub acest nume senzațiile, pasiunile și emoțiile, atunci când 
ele apar pentru prima oară în suflet; prin idei înțelegându-se copiile slabe și șterse ale impresiilor, urme palide 
și fără relief, imagini ce rămân în spirit, după ce impresiile au dispărut. Dovada convingătoare a acestui 
principiu este faptul că persoanele care nu au facultăți pentru anumite impresii, spunea Hume, nu au nici ideile 
corespunzătoare: Un orb nu poate avea ideea de culoare, și nici un surd pe aceea de sunet. De aici teorema: 
„Cauzele și efectele nu pot fi descoperite prin rațiune, ci prin experiență”. Aceste afirmații le face Hume în 
lucrarea sa „Cercetare asupra intelectului omenesc”.

Hume a fost un critic al dogmatismului metafizic și religios, devenind celebru pentru modul în care a abordat, 
de pe poziții sceptice, o serie de subiecte filozofice, cum ar fi cauzalitatea, probabilitatea, identitatea personală 
sau originea virtuții.

L-a interesat ideea de cauzalitate și aceea de substanță: Orice efect este cu totul deosebit de cauza care-l 
determină și ca atare nu se poate spune niciodată apriori ce evenimente anumite vor decurge dintr-un anumit 
eveniment. Deci, principiul cauzalității nu este un principiu de gândire. Dar dacă gândirea nu ne poate ajuta să 
deducem aprioric noțiunea de efect din cea de cauză, înseamnă că legătura cauzală se bazează pe 
experiență. De câte ori se produce un fenomen și el este însoțit de un anumit efect, conchidem că fenomene 
similare vor fi însoțite totdeauna de efecte similare. Experiența este, deci, cea care, în lumea faptelor, ne învață 
cum să procedăm, ne învață cum se leagă fenomenele între ele.



Filozoful român Nae Ionescu (1890-1940) îl considera unul dintre cugetătorii însemnați în problema 
cauzalității, fiind de acord cu acest caracter al cauzalității care nu se poate înțelege decât prin experiență, că 
singură experiența poate da posibilitatea stabilirii legăturii de cauzalitate dintre două evenimente.

Filozoful român Petre Țuțea (1902-1991) admitea ideea lui Hume despre cauzalitate ca fiind o obișnuință 
produsă de succesiunea aparentă a întâmplărilor (succesiunea lor), dar cauzele reale le considera mistere, 
cele ca timpul, spațiul, întregurile, lucrurile, experiența și semnele nerelevante; mirarea rămânând un fapt 
psihic inexplicabil, ca și întrebările și reflecțiile care o însoțesc.

De-a lungul timpului, aprecierea lui Hume a crescut la cel mai înalt nivel. Cu câțiva ani în urmă au fost întrebați 
mulți filosofi academici pe care filosof neviu îl apreciază cel mai mult. Hume a fost primul, în fața lui Aristotel, 
Kant și Wittgenstein. Oamenii de știință, care de multe ori au puțin timp pentru filozofie, fac adesea o excepție 
pentru Hume. Chiar un renumit biolog care spunea că „filozofii sunt foarte inteligenți, dar nu au nimic de spus în 
vreun fel”, a făcuto excepție pentru Hume, recunoscând că la un moment dat s-a și îndrăgostit de el.

„Hume este politica noastră, Hume este comerțul nostru, Hume este filozofia noastră, Hume este religia 
noastră” – afirma filozoful idealist scoțian James Hutchison Stirling în secolul al XIX-lea, afirmație care reflectă 
poziția unică cu privire la gândirea intelectuală a filozofului scoțian David Hume.

Hume a apărat poziția sceptică conform căreia rațiunea umană este inerent contradictorie și numai prin 
credințele instaurate în mod natural putem naviga prin viața obișnuită. În filozofia religiei, el a susținut că este 
nerezonabil să credem mărturii despre presupusele evenimente miraculoase și, în consecință, sugera că ar 
trebui să fie respinse religiile bazate pe mărturiile despre minuni. Ca istoric, el a apărat punctul de vedere 
conservator: „guvernele britanice sunt cel mai bine conduse de o puternică monarhie”.

Hume a susținut că raționamentul inductiv și credința în cauzalitate nu pot fi justificate rațional și că pasiunea, 
mai degrabă decât rațiunea, guvernează comportamentul uman. A contraargumentat existența ideilor 
înnăscute, afirmând că toată cunoașterea umană este întemeiată exclusiv pe experiență. Niciodată nu putem 
percepe faptul că un eveniment cauzează altul, ci numai că cele două sunt mereu conjugate. În consecință, 
pentru a atrage concluzii de cauzalitate din experiența trecută, este necesar să presupunem că viitorul se va 
asemăna cu trecutul, o presupoziție care nu poate fi ea însăși fundamentată în experiența anterioară.

Definind moralitatea drept sumă a calităților care sunt aprobate de oricine și de cele mai multe ori și practicate 
de către toată lumea, s-a preocupat în continuare de descoperirea celor mai largi motive ale aprobărilor. Le-a 
găsit pe măsură ce a găsit motivele de credință, în „sentimente”, nu în „cunoștințe”, deciziile morale fiind bazate 
pe sentimente morale. Calitățile sunt evaluate fie pentru utilitatea lor, fie pentru faptul că sunt plăcute celor din 
jur. Sistemul moral al lui Hume are drept scop fericirea celorlalți și fericirea sinelui. Dar, respectul față de ceilalți 
reprezintă cea mai importantă parte a moralității. Sublinierea lui se referă la altruism: sentimentele morale pe 
care el pretindea că le-a găsit în ființele umane. Este specific naturii umane să râdă sau să se întristeze și să 
caute binele celorlalți. A considerat doctrina morală drept lucrarea sa majoră, ea fiind o datorie a se preocupa 
de ea. Hume susține de asemenea că evaluările morale nu sunt judecăți despre fapte empirice. „Luați orice 
acțiune imorală, cum ar fi uciderea intenționată: examinați-o în toate luminile și vedeți dacă puteți găsi acea 
chestiune de fapt sau o existență reală pe care o numiți viciu. Nu veți găsi nici un astfel de fapt, ci doar propriile 
sentimente de dezaprobare”. Atunci când analiza diferite teorii morale, Hume susținea că oamenii cred în mod 
eronat că moralitatea se bazează pe judecăți raționale. Deci, ce ar însemna consimțământul moral? – Un 
răspuns emoțional, nu unul rațional. Detaliile acestei părți a teoriei sale se bazează pe o distincție între trei 
actori distinctivi din punct de vedere psihologic: agentul moral, receptorul și spectatorul moral. Agentul moral 
este persoana care efectuează o acțiune, cum ar fi furtul unei mașini; destinatarul este persoana afectată de 
comportament, cum ar fi proprietarul mașinii furate; iar spectatorul moral este persoana care observă și, în 
acest caz, dezaprobă acțiunea agentului. În general, teoriile de sens moral au susținut că oamenii au o 
capacitate de percepție morală, asemănătoare cu capacitățile noastre de percepție senzorială. Așa cum 
simțurile noastre externe detectează calități în obiecte externe, cum ar fi culori și forme, la fel și facultatea 
noastră morală detectează calități morale bune și rele în oameni și acțiuni. Pentru Hume, toate acțiunile unui 
agent moral sunt motivate de trăsături de caracter, în special de trăsături caracteristice – virtuoase sau 
vicioase. Virtuțile naturale includ bunăvoința, blândețea, caritatea și generozitatea.

Iată cum scriitorul din secolul al XVIII-lea, David Hume, este considerat unul dintre marile voci filozofice ale 
lumii, și aceasta pentru că a apăsat pe punctul important cu privire la natura umană și anume: că suntem mai 
mult influențați de sentimentele noastre decât de rațiune.

În 1752, Hume a devenit deținător al Bibliotecii Avocaților la Edinburgh. Având la dispoziție 30.000 de 
volume, a putut să se dedice unei dorințe de câțiva ani pentru a se întoarce la scrierea istorică. „Istoria Angliei”, 
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care se extinde de la invazia lui Caesar până în 1688, a apărut în șase volume. Scrierile sale din acea perioada 
începuseră să-l facă foarte cunoscut.

Și totuși am credința că lumea trebuie să găsească o zonă a echilibrului între rațiune și sentiment, că filozofia, 
știința și religia pot să meargă la braț pentru realizarea echilibrului, iar politica să aibă înțelepciunea de a 
respecta echilibrul pentru a-i face pe oameni mulțumiți și cât mai fericiți.

Hume a avut încă din timpul vieții admiratori și apărători de-un mare prestigiu intelectual. Immanuel Kant a 
apreciat nu doar profunzimea observațiilor analitice ale lui Hume, ci și calitățile stilistice ale scrierilor sale. În 
„Prolegomene”, ilustrul filosof german a recunoscut că Hume este adevăratul precursor al filozofiei critice a 
cunoașterii. Dar numai un precursor, s-a grăbit Kant să precizeze, fiindcă după opinia lui, soluția pe care Hume 
o dă sentimentalismului, acesta nu poate niciodată să critice cu succes instituțiile sau practicile existente, 
întrucât poate fi prea mulțumit sau conservator.

El, Kant, spun, nu a avut la dispoziție datele ultimelor descoperiri ale Fizicei cuantice care a reușit să ne 
explice că inima omenească are un rol mult mai important decât acela de a pompa sânge în trup. Dacă până nu 
demult, oamenii de știință au crezut că doar prin gândurile noastre emitem energie către exterior și că, cel mai 
puternic emițător energetic din trupul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice, acum se știe că 
inima generează un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului, că ea este înzestrată cu inteligență – 
„inteligența inimii” –, că inima interacționează atât cu trupul cât și cu mediul exterior prin câmpurile 
electromagnetice pe care le generează, transmițând informații la distanțe mari, prin emoțiile pe care le 
produce. Iar sentimentele umane izvorăsc din inimă și influențează puternic realitatea în care trăim. 
Sentimente ca: iubirea, iertarea, compasiunea, ura, dezbinarea, etc., produc modificări atât în trupul nostru, 
cât și la cei din afara noastră.

Prostia însă, indiferența, acceptarea unor idei sau atitudini prin îngenunchiere, nu va duce niciodată la 
progres și fericire. Moralitatea include, pe lângă sentimentul moral, și pe cel al demnității.

A fost onorat ca eminent în cuprinderea învățăturii, în agilitatea gândirii și în eleganța stilului, și a fost 
simpatizat pentru simplitatea, bunătatea și veselia sa. Saloanele i-au deschis ușile și el a fost primit cu căldură 
de toți.

Dintre concepția savanților români cu privire la materie, Victor Babeș (1854-1926), autorul primului tratat de 
bacteriologie din lume prin care a pus bazele moderne ale acestei științe, a respins interpretarea subiectivă a 
cauzalității lui Hume, susținând că cauzalitatea nu poate fi rezultatul obișnuințelor determinate de succesiunea 
repetată a unor fenomene, căci „după zi urmează noapte, și totuși nu considerăm ziua drept cauză a ei.”

Filozoful român Petre P. Negulescu (1872-1951) susținea că existența nu poate fi explicată decât în procesul 
cunoașterii, „fără absolutizarea actului cognitiv, așa cum au procedat prekantienii Locke, Berkeley, Hume”. El 
aprecia: „Nu putem zice astăzi că avem o filozofie, cum putem zice că avem o matematică sau o astronomie, o 
fizică sau o chimie, ci trebuie să ne mulțumim să constatăm că avem atâtea filozofii diferite câți cugetători s-au 
îndeletnicit, după vremuri, cu problemele generale ale naturii și ale vieții, dezlegându-le fiecare, firește, în felul 
său”. În concepția sa, perioada modernă se sfârșește cu scepticismul lui Hume, iar perioada contemporană a 
istoriei filozofiei începe cu Kant.

În 1769, oarecum obosit de viața publică din Anglia, și-a stabilit din nou reședința în iubitul său Edinburgh, 
profund bucurându-se de compania – intelectuală și convivă –, de prieteni vechi și noi (nu s-a căsătorit 
niciodată), precum și faptul că și-a putut revizui textul scrierilor sale.

În contemporanitate, un profesor universitar din Arizona a pus sub semnul întrebării sentimentalitatea lui 
Hume, spunând că motivul pentru care sentimentaliștii sunt excesiv de satisfăcuți, este pur și simplu acela că 
nu și-au supus convingerile unei reflecții suficiente asupra sentimentelor. Un biograf însă, James Boswell, 
Johnson, l-a numit pe Hume „cel mai mare scriitor din Marea Britanie”, iar Biserica Romano-Catolică, în 1761, i-
a recunoscut contribuțiile filozofice și literare.

Filozoful francez Michel de Montaigne, susținea încă din secolul 16: „Simțurile au toate această putere de a 
porunci rațiunii și sufletului nostru”. Un secol mai târziu, Blaise Pascal spunea că în sinele lui află tot ce vede la 
Montagne, că „toată rațiunea noastră cedează în fața sentimentelor”, deoarece « Le cœur a ses raisons que la 
raison ne connait pas ».



Anul 16 · Nr 60

Victoria MILESCU

al unui titan

Ce frumos ai tighelit marginile
ce solid încleiate sunt subsuorile
doar un efort extraordinar

şi trage 

dacă am fi lăsaţi aşa, liberi

Apocalipsis

de capul nostru....

Ne-am pregătit 

puţină realitate în piept

doar pentru a munci

trage puţin cu ochiul

ne-am pomenit pe cimentul dur

te-ar putea urmări o viaţă, două, trei 

pentru centrala miracolelor perpetue

ar putea face să crape haina bine croită a lumii 

e orice fleac

ce nebunie de cântece, de parfum, culori

zi şi noapte

de care poţi să te-mpiedici

Curiosity

Cât de adânc şi temeinic finisat 

câtă artă în cioburi

fără să bănuieşti că supărarea lui

diligent, ardent, cu devotament

un combustibil de mare efect

spetindu-ne chiar, snopindu-ne unii altora îndoielile

câteodată, la o mie de ani, câte un disperat

iar dacă ai spart ceva

în acoperământul tare, uriaş, invizibil 
face o incizie, o fantă, o spărtură

la forfota clocotitoare din jur 
visând la câte s-ar putea întâmpla 

 

cu ce-am putut: apă, alimente, lemne de foc, alcool
ne-am strâns în saci de plastic 
împreună cu fotografiile, cărţile,
bucuriile, necazurile
i-am legat la gură

dar în loc să plutim abisali şi sublimi
şi ne-am dat drumul în Apocalipsă

cu creierii praf şi pulbere
ne-am trezit zdrobiţi de realitatea rece
gri-verzui

Să vă săturaţi să mai visaţi aiureli!
Aici o să crăpaţi

cu ochi mari, negri, dorsali, clipocind:

măcar aşa să aducă un mic profit

cad stive de cărţi

trimiţi cărţi spre alte planete

din alte mii de dureri

poate chiar citite, mai ştii

nu mai e loc în casă

sub topoare, aceleaşi care au tăiat

în vechii vecilor!...

la gunoi cu ele

Trimiţi cărţi

călcând pe ele

Scriu, exist

strivind litere, gânduri

din cele cu foi veline se pot face cele mai fine

ele pot sufoca, sminti, înnebuni

ori în sobă

voi de-aicea nu plecaţi, nu plecaţi acasă

să fiarbă mai repede laptele, caltaboşii

nici în bibliotecile sculptate în iască

celor ce le vor arunca neglijent pe sol

o durere în plus pentru filele născute

pe fereastră

şerveţele de uz intim

din plăcerea de a distruge ceva

trimiţi cărţi pe care ei le vor da la topit

trimiţi cărţi ce vor fi distruse

trimiţi cărţi pe care ei le vor arunca 

ele pot induce zădărnicia

câte un falnic copac pentru câte o carte

necunoscute, necucerite încă
acolo vor fi în mai bună păstrare

de ce scrii, mă întrebi, de ce scrii...



Îngerul mă atenţionează:
ai uitat să închizi gazul, apa, lumina

Clar de înger

crezi că e politicos faţă de ea

fără un cuvânt, fără un rând scris de mână 

ai uitat să încui uşa
intră luna, cârtiţele
ai uitat să te închei la haină, la inimă
afară-i furtună
inima ta uşoară
o ia vântul
sau cine-i mai iute de mână 
ai uitat să închei cuviincios viaţa
unde alergi

să pleci aşa

cu primul tren întâlnit în gară
prăfuit, zdrenţăros, fără locomotivă
fără o şină bine lustruită, strălucitoare
pe care să-ţi odihneşti capul
doldora de creveţi
crezi că scapi aşa de uşor
din ghearele unei vieţi.

Și lacrimile plâng

cerând pentru mine cât pentru o ţară

în bobul lăsat pentru cină

ea te iartă mereu

stau cuminte-n pata de clorofilă

învăţ să plâng cu lacrima uterină

o ţară în care te simţi mereu ocrotit

a întunericului

ea are răbdare

mestec, la rându-mi sunt hrană

chiar dacă ai trădat, ai minţit

în urma morţii trecând prin gară

ea te hrăneşte cu ce-a mai rămas

în ea se zăreşte ochiul altei lacrimi

cu masca ei de fecioară…

Da, m-ai domesticit

deşi demult nu mai este

într-o zi vulturul din piscul ei mă va răpi

în urma corbilor, lăcustelor

era darul de sărbători

şi indica să stea vertical

ce bine că nu l-aţi deschis au spus geniştii

Tu ai venit pe adresa mea
un colet elegant ambalat

Darul

am semnat de primire

mă uitam la el cu emoţie 
întârziind să-l deschid
să-i cercetez conţinutul 
pe etichetă scria fragil

într-o zi, cineva a sunat la uşă
cum că s-a făcut o greşeală
nu aici trebuia să ajungă coletul

o să-l distrugem în poligon…

ªTEFAN LUCHIAN · PROFIL (LORICA)
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„ …cu moartea pre moarte calcând
(Troparul Pascal)

„Lebăda cînd moare, cîntă”. Teofil Răchițeanu a tipărit „de din alte vechi-noi scrinuri” o încântătoare 
plachetă de versuri, „un fel de Addenda la opera mea poetică (peste treizeci de volume publicate)”, spune 
autorul. Iar undeva mai departe, bardul din Munții Apusului se întreabă: „… e sau nu e în ea (în carte n.n.) 
Poesia? Judece Măria Sa Cititorul! Și țină cont că nimeni nu știe ce e, cu adevărat, Poesia…”

Iar binele, frumosul și adevărul se contopesc în armonia 
universală a neantului urzind reînviere: „Stinge-se-vor, 
cîndva, toate / Cîte-au fost, cîte mai sînt / Va fi iarăși, va fi 
iarăși / Ca-nainte de Cuvînt. / Va fi necuprins, doar Hăul, / 
Nici fărîmă-n el de stea, / Ca o apă fără maluri / Doar 
Tăcerea va fi, grea. / Peste tot și pleste toate / Ca o umbră 
va sta, mare, / Duhul Lui numa ca-ntr-însul, / Dor de-o altă 
întrupare…” (Stinge-se-vor, cîndva, toate, p.39)

În prag de 80 de ani, primesc carte din inima Munților Apuseni: carte ce sfidează în dulce viers viața morții și 
clipa ce precede moartea vieții. O tentație: omiterea teleologică prin recurs la estetică!

O primă remarcă: învălmășala spaimelor în fața neantului nu exclude, ba dimpotrivă, accentuează 
sentimentul grandorii și al riscului. Fascinația aventurii vieții 
se împletește cu luciditatea extraordinară a nimicniciei „Se 
aude, se aude / Vremea cum trece, cum vine, / Cum se-
ntorc în mormînt morții, / Azi-ul cum se face mîine. / Se 
aude, se aude / Cel ce vieți și morți împarte / Cum, din greul 
veșniciei, / Povărat își cere moarte.” (Se aude, se aude, 
pp.6-7).

Autorul are o relație specială, personală, am spune, cu 
Dumnezeu. Spre deosebire de Tudor Arghezi, Teofil 
Răchițeanu elimină datoria omului față de divinitate, 
plasâns, paradoxal, individul înafara și mai presus de 
universal: „Cu-adevărat ești singur numai atunci când mori, 
/ Pe Dumnezeu îl cauți, nu-l afli lîngă tine, / Vrei să îl vezi, să-
l pipăi, și El acolo nu-i / Și singur ești cum singur pe lume n-a 
fost nime…” (Cu-adevăat ești singur numai atunci cînd 
mori, p.56).

Ca mai întotdeauna, Teofil Răchițeanu scrie o lirică 
dialicetică, în spirit kierkegaardian, preferând a da 
întâieteta eticului popular în relația operei cu esteticul 
citadin. Și ca o ironie socratică, autorul nu-și pierde 
credința, cu toate că Munții Apusului au ecouri în sacrificiul 
de pe Muntele Moria, iar divinitatea este aproape exclusă 
din concertul morții și vieții.

Radu VIDA

BÂNTUIT DE SPAIMELE LUMII,
TRĂIRILE…



privesc printre gene cum râde fereastra

că mâine privirea-mi va râde la fel

Cu noaptea pe umăr ridic ceața deasă

Prin labirintul verde

când tremură-n brațe de aer curat.

cu muguri lumină și vise de fată.
și plouă petale de cer înflorit

și simt răsăritul curgându-mi prin vine

Ia lumina de la ele

și mai pot a ține minte.

Din ochiul de cer deschis înspre mine

izvor de iubire și vis și iertare.

răsăritul altor patimi…

O clipire-n vârf de stele

ce se-aprinde într-o barcă…

Prin labirintul verde cu-al zorilor chip

pornește lumina cu zorii călare

Printre valuri

să visez ce vreau a crede

parcă simte printre lacrimi

și visele toate dispar dintr-o dat',

Sorb bobul de rouă cu tot cu speranța

Ochiul prindă strălucire.

tresare o rază de umbră curată

să adorm între cuvinte,

Timpul meu ca un Titanic

Rătăcită de privire

Mă așez pe-un colț de verde

printre valuri vrea să treacă,

îmi leagă tăcerea făcută inel.
și simt cum de iarbă, încet dimineața,

spre un răsărit vulcanic

O clipire-n colț de verde

tresăritul altor vremuri,

O atingere divină

Am descoperit o șoaptă
Devenită din străină
Un fior ce-mi bate-n poartă.

Sufletul mi-l duc aproape
De cărarea dinspre strajă
Și văd visul de departe
Scufundându-se în vrajă.

Într-o rază de lumină

Parcă harul dinspre Cer
Străjuiește tâmpla mea
Coborându-se mister

Ce aprinde maci și vise

E ceva divin, mi-am spus,

Inima-mi tresare-n foaie

E ceva divin, îmi spun,

Nu se poate să nu fie

Într-o rază de lumină

Și mă-ntreb ca pe-o străină,

Când o șoaptă dinspre Sus
Mă preface-n poezie.

Rodul din poemul meu

Nu se poate să nu fie

Mă cobor apoi în gânduri

Dintr-o ramură fac cruce
Invocând pe Dumnezeu
Și simt mugurul străluce

Steaua mea și Universul.

Versuri și trăiri încinse.

Să-l cuprind și el să stea.

Când condeiul de nebun

Care îmi aprinde versul
Simt atingerea divină,

Mă voi pierde printre rânduri

Îmi simt sufletul văpaie

Zburdă magic pe hârtie.

Sau sorb lacrima divină!?

Camelia-Carmen STÃNESCU LUCA
Canada



să sorb dimineaţă-n pocale de crin…

Mă fluieră timpul și-mi spune: rămâi,

Seceră-n mine iubirea de viață
și fluturi visează pe ram de măslin,
ridic dinspre ziuă perdeaua de ceață

Perdeaua de ceață

zăvor peste toamne și viscol pe vis,

Și fug iar prin vise lăsate la mal

Ridic iar perdeaua de ceață, ce pare

îmi țin socoteala la tot ce e scris.

îi scriu pe minute cu lemn amărui,

O vară zglobie îngână tăcerea

că fug mai departe, să uit c'am venit.

ascult nemișcată secundele care

să văd pescărușii cum calca pe val

Pe umerii goi

și pleacă mirată cu timpul şuvoi,

pe coasta ce arde în val rătăcit,

curgându-mi timidă pe umerii goi…

pe coama înaltă coroană de brazi

să simt tresărirea iubirii prin ceață

și simt cum o undă dezleagă izvoare

îi simt îndoiala dar si mângâierea

când viața din mine e plină viață.

Se varsă lumina din zâmbet de soare

la fel ca și iarba-n copită de cal.

a ramului galben întors către soare

din visele noastre să-i țese cununa.

când vara cuminte coboară prin spate

baladelor triste ce plâng în viori.

m-aplec să îi caut culoarea uitată

O sorb pân' la lacrimi să văd iarăși vara

și simt că mă strânge în suflet povara

Mă gudură-n tâmplă tăcerea curată

ce-și joacă senină un rol la final,

Și fac din pădure lăcaș pentru ploi

și văd fața toamnei schimbată în floare.

cum curge pe mine mireasmă de flori

când vânturi aprinse s-or teme de noi

Rămân neclintită să văd de departe

E toamnă, îmi spune o frunză stingheră,

puterea divină a brațului sfânt,

o toamnă să vină frumoasă ca luna;

și demnă se-ntoarce în trupul de lut.

priveşte-mă astăzi, de mâine-s himeră,

în irisu-mi verde al ochiului treaz.

Ascultă-mă în fiecare adiere

Nu stinge stelele ce-aprind în noi tăceri

și valuri se revarsă înspre noi,

și lasă-mă să zbor cât pentru doi.

când noaptea le vânează dinspre nor,
când ard pădurile la colț de Cer

când vin firesc cu visele sub geană,
când sufletul te strigă mângâiere

Când ard păduri

și vrea să-i fii balsamul pentru rană.

și vulturi disperați se sting in zbor…

De vei simți că ploaia seacă marea,

ascultă-mi fără teamă disperarea

Tot mai adânc în suflet parcă respiră

și dacă focul ei în tresărit va geme
aprinde și pădurea noastră de arțar…

și inima devine oaza de liniște

Voi fi lumina dintr-o altă vreme

din degetele mele crește iarba verde,

în vârful unui iceberg milenar, 

Aproape de Cer

adună în căuș mărgăritare

în care ascult

din diminețile care mi-au înflorit la gleznă…

În colțul unei lacrimi de rouă

un tic-tac colorat de curcubeie și de zâmbete curse

palmele întinse a rugă

bătăile timpului meu,

înflorite pe ascuns în colțul unei lacrimi de rouă

Cerul

spre stele ascunse de umbre…
femeia cu degete de iarbă și ochi deschiși 

și mult depărtată de mine,

disperată a timpului care mă ține trează…

eu,

Veghează o liniște tot mai adânc în suflet

căzută dintr-o secundă
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Melania RUSU CARAGIOIU
Canada

Și cerne asupră-mi o ploaie curată de lacrimi.

Îmi pun tălmăciri peste pânza uscată de cimbru

O picătură s-a scurs către vârful de ac

Iar ultimul nasture l-am ținut

Rănit și zdrobit sub povara adâncelor patimi

Mi-am făcut nasturi pe lunga mantie,
I-am luat o felie din miezul divin,

Pășind peste tufe uscate

Mai sus,

Din norii de cald asfințit

A înfloririi, iar, sub întâiele raze…

Un huiet cutremură zarea cu mine;

Și-așa s-a făcut dimineața…

Și iarăși mă-ndrept spre genunele pline de cazne,

Ascultă-mi deci sufletul plin de iasma durerii,

S-a desprins un astru de foc.

Să sorb din puterea acelui foc falnic, ce arde.

Și hăul mă-nghite în flacăra stinsă din ele…

Spre mijlocul lumii,

Ca pe o jertfă a fugii mele,

Atunci mă destram peste stânci umezite de vreme

Strălucii de raze orbesc ale cerului stele

Meteor

Iar seva lui de candel mi s-a prelins pe-obraji…

I. ROȘU

Sfâșiere

Ascultă-mi tu sufletul plin de iasma durerii;
Când capul întorc spre acute asprimi ale vieții,
În ceafă simt viforul și biciuirile crude
Și-n fața mea ochii cei sumbri a ce mă așteaptă…

· Copilul „De ce ai zis, bunicule, 
că „vorba… vine”?

· De ce se numește „lumea de dincolo” 
și nu „lumile de dincolo”?

· Ştiaţi că soarele, uneori, seara „se uită înapoi”?

· Un vers e oare-o poezie? (anonim)

CUGETĂRI NOI ȘI VECHI

· Cel mai amânat examen este 
examenul de conștiință

· Din inimă! Din suflet! Din… nimica!

· EX? Amen!!!

· „Ia, vezi, mai umblă ceasul?”

· Din câte trebuiesc convinse, 
cel mai greu este să-ți convingi inima.

· Cu siguranță florile clopoței sună, 
altfel cum le-ai putea găsi?



II. GALBEN

Vin ploile

Ca hergheliile-n puhoiș

Șirag de stropi încercănați.

Și streșinile, dedesubt.

Sub stropii grei ce i-au spălat.

Ah, ploi, ce soarele-mi pătați!

Albastre ploi, cortine ploi,

Mărunte ploi, haine ploi

Și pleoapele se pleacă-n jos

și prin ploier vă strecurați,

Smoliți și carul cu noroi

Praf de-aur măturați cu voi

Rapide ploi, turbate ploi,

Străine ploi, turbate ploi,

Și poala vântului s-a rupt

Îmi amorțiți genunchii goi

Privind covorul cel vâscos.

Și strugurii s-au țuguiat,

Voi, multe, nesfârșite ploi,

Aduc din norii deșănțați

Nu-mi luați tot zborul meu, întreg!

Sar pe cornișă tontoroi…

Şi pala din râpe aduce-a descântec.

Se-apropie umeri, drăgăstos.

Dinspre brazi se-aude sufletul de ciută;

Preludiu în stanţe

În braț ne strângeți, ca „apoi”

Frunze de aur, frunze de ceară

Plecați de-aici Eu vă dezleg,

Se prelinge-n cetini lumea cea cornută.

Perfide ploi și rele ploi

Fugiți, nu veniți înapoi

Se-aşează pe struguri, pe flori și fâneţe.

Străine ploi, turbate ploi,

Spulberă vântul şi norii din vară.

Sunt răvășită ca un mal

Preludiu de seară descărcat de cântec

Și frântă – un buchet de bal…

Într-un elan de frig în os

Brumele albe, palide feţe

Tu, grădina mea de vise,

Şi din straturile calde

Plouă soare şi presară

*

Cad paie-n cărare, aşternând covor
Să-ncălzească-n perne gâzele ce mor.

Vara-şi strânge-n farmec bocceaua ei verde
Şi molcom se stinge-n seva ce se pierde…

Gazel

Presari flori şi creşti caise,

Dai rozete de narcise.

Peste gardul ce albise
Bănuţei de buburuze
Cu antenele deschise.

Când mă uit peste ulucă

De atâta armonie
Umbrele adorm ucise…

Văd culori şi paradise ;

Clinchet fin sau pare-mi-se?
Vântul mângâie-o ghitară….

În grădina mea, de vise.

Sună clopoţei de ceară

Peste cascadă se prăvale – un stei;

Fuge-n amonte. Zboară un cârstei.

Voios catarg,

Prelung, un bucium de os și… drag

Doar începute…

Înscris pe cer.

Cânturi știute

Planează-n larg

III. ALBASTRU

Un trăsnet scurt, ecoul a răspuns;

Se-aude-n dealul umbrit de fag,

Uscat, echer,

Idol

Pe sub un mai, un pâlc de pești, ascuns

Tremură-n coarde de alăute
Doinele triste,
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bineînțeles că acasă nu mă mai puteam întoarce

am intrat așa cum eram, desculț și în cămașă de noapte,

ne-am jucat în nasturii de la cămașa de noapte

în prima farmacie pe care am întâlnit-o în drum

ne-am scos cămașa de noapte și bandajele de câine

oamenii ieșiți afară de prin case și restaurante au vrut să linșeze câinele care a mușcat sergentul

eram desculț, ședeam la fereastră și terminasem tocmai de citit niște poeme de un poet

am plecat mai departe

și m-a mirat foarte mult când oamenii au început să râdă cu hohote

totuși am ieșit în stradă

am ajuns la marginea orașului și afară din oraș la calea ferată

ne-am așezat apoi pe jos

era și răcoare

nu mi-a părut deloc rău

mă obișnuisem destul de bine cu noua stare de lucruri

firește că indignarea mea întrecuse orice margine

erau și câțiva morți și foarte mulți răniți,

erau acolo și o pădure și o bucată verde de cer și puțină iarbă

Uneori obișnuiesc să stau în fața unui felinar și să fluier

două automobile cu jandarmi se stabiliseră în locuința mea și mă așteptau

câinele începuse să râdă, să dea din coadă și să spună glume picante

am ajuns curând și la bucata verde de cer
bucata verde de cer era plină cu păsări și cu îngeri

parcă n-ar mai fi văzut niciodată un om într-o cămașă de noapte

(aici nu mai e nici un om care să ne mai supere)

și am început să lovesc în oamenii care priveau nepăsători la toată întâmplarea asta

oamenii care treceau pe lângă noi se uitau foarte mirați la noi

protejând un câine bandajat

sesto pals

eram de altfel hotărât să nu mă mai întorc niciodată acasă

i-a câștigat firește el

în cele din urmă am ajuns și pe câmp și dincolo de câmp și de calea ferată

am alergat pe iarbă

se făcuse și dimineața
se făcuse chiar foarte dimineață
oamenii rămași jos începură așa din senin să râdă cu hohote

ne-am cățărat prin pomi
am zburat cu păsările din pomi

cămașa de noapte era în jurul gâtului
bandajul câinelui era în jurul gâtului
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Parfum de Brăila
Sorin Ovidiu BÃLAN

Despre ea se răspândise, nu cu mult timp în urmă, că era gata-gata să moară. Sigur avusese holeră. 

Scăpase până la urmă cu viaţă. Erau însă mulţi care nu credeau că fusese cu adevărat bolnavă de maladia 

altminteri necruţătoare, pentru că numele ei nu apărea deloc în catastiful negru de la spitalul de pe strada 

Călăraşi, acolo unde se ţinuse în timpul acela de moarte, evidenţa decedaţilor, iar într-o altă rubrică, a celor 

care, miraculos, scăpaseră. Şi nici nu se cunoştea ca vreun medic sau măcar vreun felcer să fi mers la ea 

acasă în secret să o cerceteze de sănătate. Însă bătrânii din Comorofca povesteau întâmplarea auzită de la 

părinţii lor cu atâtea amănunte precise şi atât de convingător, încât părea că fuseseră ei înşişi martori oculari, la 

ceea ce se întâmplase atunci. Era într-o dimineaţă de vară. Mai exact, cam jumătatea verii. Ea stătea cocârjată 

peste albia în care spăla rufe. Vecinii, mai ales bărbaţii tineri, îşi încetineau mersul atunci când treceau pe lângă 

gardul din şipci înşiruite ca nişte dinţi de babă şi priveau mai atent peste el, pentru că de la apa din albie şi 

sudoarea efortului, bluza i se udase, se lipise de piele şi i se conturau bine formele sânilor plini şi tari. Buna 

cuviinţă impusă de mahalaua mizeră celor ce locuiau în ea, îi împiedica însă să zică mai mult decât un: „Bună 

ziua” sau „Sărut mâna”, în funcţie de vârsta trecătorului. Deodată, spălătoreasa s-a prăbuşit la pământ cu 

mâinile amândouă apăsându-şi pântecele. A dracului muiere, gemea înfundat şi strângea crunt din dinţi, dar nu 

voia să strige, să nu se vadă cât de tare o doare. Vecinele venite în grabă, fuseseră convinse mai întâi că 

pierduse o sarcină, un copil făcut cu cine ştie cine. Abia când a început să facă spume la gură, s-au speriat şi au 

priceput că este vorba despre ceva cu mult mai rău. Un fost marinar, care umblase ceva la viaţa lui, dar care 

băuse tot ce agonisise şi acum eşuase în mahalaua mizeră, îşi lăsase ţoiul de ţuică pe tejgheaua de la 

cârciuma mamei Anghelina şi venise şi el să privească spectacolul. Mai ales că femeii, în tăvălelile ei 

necontrolate, i se ridicaseră poalele şi i se vedeau picioarele lungi şi fine, ca ale curtezanelor de la Tanti Elvira. 

Când a dat cu ochii de ea, speriat groaznic, marinarul a strigat, cu glasul dogit de rachiu, ca un clopot în dungă: 

„Holeră! Fugiţi, bă!” Nu greşise! Holeră fusese. După două zile, furgoane cu mormane de morţi au început să 

treacă pe străzi. Ea scăpase totuşi cu viaţă. Scăpase nu cu ajutorul doctorilor, ci printr-un miracol, săvârşit de 

un hamal de port abia ieşit de la ocnă, o namilă cât coşul de la Moara Violatos, unul Codin. Ăla a înşfăcat-o cu o 

mână, iar în cealaltă a luat o damigeană de ţuică, a dus-o pe malul Dunării şi i-a făcut o frecţie cu ea de i-a rupt 

toate oasele. Cei care povesteau întâmplarea, lăsau însă să se înţeleagă că nu ţuica, sau nu numai ţuica 

fusese leacul miraculos, ci, judecând după strigătele şi gemetele care se auziseră dintre sălcii, Codin însuşi îi 

fusese remediul.

Dintre cei mulţi care îi prevestiseră moartea, puţini ştiuseră însă că marea pasiune a ei erau parfumurile. 

Chiar şi cel de moarte, cu care înspăimântase Comorofca pe vremea holerei. Când spălătoreasa pleca la 

Viena spre exemplu, ca să asiste la concertul de Anul Nou sau de Crăciun al „Wiener Philharmoniker”, unde 

avea loc de favoare, în lojă, la rochia veneţiană, pe care o alegea cu greu şi cu mulţi nervi din magazinele de pe 

Regala şi care îi curgea înnebunitor pentru orice bărbat, ca o cascadă, pe coapsele perfecte, alături de bijuterii, 

Aşa mirosise ea atunci, când era spălătoreasă şi trăsese să moară.

Amănuntele acestei întâmplări la marginea miracolului difereau, desigur, de la povestitor la povestitor, care 

mai adăuga sau mai omitea câte ceva. Dar, ca un numitor comun, toţi pomeneau despre un miros greu, 

înspăimântător, un parfum al morţii, care a pornit dinspre ea imediat ce s-a prăbuşit la pământ şi s-a răspândit 

fulgerător prin tot cartierul. Un miros, cum îl caracterizase cineva: „Negru ca de doliu”.



Când intra la Tanti Elvira, să bea mastică de Hios şi să joace biliard, înjura birjăreşte dacă din nebăgare de 

seamă vreun servitor nu sărea să-i aprindă ţigara înfiptă în vârful ţigaretului lung, de chihlimbar. Atunci, umplea 

încăperea cu mirosul necugetat şi îndrăzneţ de „Caron's Poivre”, un parfum combinaţie de lavandă, iasomie, 

lăcrămioară, garoafă roşie, lemn de santal, cedru, tonka şi mosc. Chiar dacă nu dădea imediat cu ochii de ea, 

oricine deschidea marea uşă de la intrare, ştia că este acolo.

asorta un parfum „Baccarat”, o simfonie de cristale cu puţin iz de ritualuri din Egiptul antic. Aşa, ca să se vadă că 

vine de la Gurile Orientului. Parfum care-i scotea din minţi pe domnii occidentali, distinşi şi bogaţi, îmbrăcaţi în 

fracuri impecabile, care-i sărutau îndatoritori mâna îmbrăcată în mănuşa de satin negru şi care, puţin îngrijoraţi 

pentru averile lor, o întrebau în engleză, sau franceză, ori în germană, greacă, turcă sau ebraică: „Astăzi, cât aţi 

binevoit să stabiliţi preţul grâului?”

A urcat imediat pe „Steaua Dunării” şi a plecat în jos pe fluviu spre casă. Era atât de tristă, încât, văzând-o, în 

ciuda protestelor celorlalţi călători de lux, orchestra din sala de bal a celebrei nave de croazieră, nu a mai cântat 

până la sfârşitul călătoriei, când, la fel de îndurerată precum urcase, a coborât pe cheul din faţa Gării Fluviale.

De multe ori în dimineţile de duminică, îi plăcea să se îmbrace în cazacă de catifea vişinie, cu broderii pe la 

mâneci şi pantaloni albi, mulaţi, băgaţi în cizme de piele neagră şi să călărească pe câte un cal minunat, prin 

mijlocul străzii, pe Regala, alături de alte tinere, fete de negustori bogaţi, îmbrăcate şi ele în rochii scumpe, 

aduse de la Paris sau Veneţia. Era un fel de târg de reclame. Cu cât era rochia mai frumoasă şi calul mai 

scump, cu atât însemna că afacerile tatălui mergeau mai bine. Atunci, când ieşea pe Regala, se dădea cu un 

parfum Ralph Lauren, „Notorious”, zis şi parfumul femeii îndrăzneţe, care se amesteca în chip ciudat şi 

înnebunitor pentru cei care îl simţeau, cu mirosul de sudoare de cal.

La balurile exclusiviste care urmau concertelor, unde dansa până în zori şi bea „Veuve Clicquot”, rămăsese 

celebră pentru două întâmplări. Un tânăr ofiţer prusac a pus un pariu cu prietenii săi că sânii femeii nu sunt 

naturali. Că mărimea şi forma lor ar fi îmbunătăţite cu un sutien special. Ca să afle adevărul, a provocat un mic 

incident. S-a prefăcut că se împiedică atunci când se afla în faţa ei şi i-a vărsat paharul pe care îl avea în mână, 

direct în decolteu. Imediat, cerându-şi aprig scuze, a scos o batistă de mătase albă cu care s-a prefăcut că o 

şterge cu sârg. De fapt, îi pipăia sânii. În sală se făcuse linişte. Şi pe când toată lumea se aştepta să răspundă şi 

ea măcar convenţional, dacă nu politicos, implorărilor de iertare ale ofiţeraşului, i s-a auzit glasul limpede, calm 

şi extrem de blând, rostind rar şi zâmbind puţin provocator: „Cristoşii mă-tii de imbecil”! Când cineva de la bal, 

care ştia româneşte, a tradus ce spusese, câteva doamne au leşinat, iar prusacul, împreună cu prietenii, au 

bătut călcâiele în faţa ei, au plecat scurt capetele şi au dispărut.

Cea de-a doua întâmplare nu este cunoscută de nimeni. Publică este doar consecinţa ei. Era tot la un bal, 

când un aprod în livrea brodată cu fir de argint şi perucă albă pe cap i-a adus, pe o tavă tot de argint, o scrisoare. 

Era plecată de mai mult timp din ţară. Misiva era răspunsul unei rude, moş Anghel, la întrebarea ei despre ce 

mai era pe acasă. Omul îi scrisese simplu: „Pe aici, pe la noi, află că toate sunt bune şi la locul lor. Numai maică-

ta, săraca, a murit săptămâna trecută”.

Din când în când, pleca să se plimbe singură pe malul Dunării. Atunci nu se parfuma cu nimic, pentru că voia 

să se umple de mireasma care venea de peste apă. Mirosul bălţii. O lua cu barca un bărbat înalt, cu muşchii 

numai sfori şi o ducea pe insula Cremenea, unde ţipătul ei de plăcere se împletea în voie cu clipocitul sălciilor şi 

despletirea apelor, speriind cerbii şi mistreţii de prin pădurile plângătoare din jur. La sfârşit, înainte de a o duce 

Când cobora în tavernele din port, ca să bea rachiu de anason, spumă de drojdie şi prăştină în rând cu 

hamalii şi marinarii, să asculte întâmplări din viaţa portului sau de peste mări şi ţări aduse de marinari, se 

parfuma cu „Joy”, iar mirosul acela fin se amesteca straniu cu mirosurile de rachiuri proaste, de vin la butoi, de 

podele îmbibate cu motorină, de sudoare de bărbaţi zdraveni, musculoşi şi fioroşi, de urină, de peşte fript pe 

grătarul de afară şi oţet din sticlele puse pe masă pentru dres ciorba de burtă şi tuzlamaua.



Vara, la Lacu' Sărat, nu mergea niciodată cu automobilul. Ci numai cu tramvaiul electric. Se aşeza 

întotdeauna la remorcă, pentru că nu avea geamuri, era deschisă şi putea să-şi umple plămânii cu mirosul 

pădurii de la Monument. Juca la cazinoul din parcul uriaş până în zori. Cei care se aşezau lângă ea simţeau un 

vag miros de „Shalini by Shalini”, parfum despre care se spunea între altele că aduce noroc.

înapoi, îl muşca furioasă de buze pe barcagiu, pentru că îi plăcea cum miroase a vodcă şi a bărbat puternic, iar 

el îi răspundea în lacrimi de durere: „Пасха хранит меня в покое!”, după care îi smulgea de la gât cu dinţii 

lănţişorul fin, cu diamante, opera cine ştie cărui bijutier celebru din lume şi cerceii din urechile ce rămâneau cu 

loburile sfâşiate şi sângerânde. Nu se împotrivea. Era ca un fel de plată. În loc de „rămas bun”, era mereu 

acelaşi dialog. Ea se prefăcea supărată, deşi nu-i păsa de bijuterii: „Terente, tâlharule, dă-mi-le”! Iar el se 

prefăcea dur: „Taci paceauro, că te omor şi te azvârlu în baltă la somnii cei mari”. Apoi, ea se prefăcea geloasă, 

azvârlind în apă fără să le deschidă, plicurile albe, roz şi liliachii, parfumate, cu scrisori cu scris caligrafic şi 

frumos, de la fetele care oftau după barcagiu: „Nemernicule! Crezi că eu sunt sclifositele astea de la Liceul de 

Fete? Du-mă acasă! Nu vreau să te mai văd. Mereu uiţi că eu sunt stăpâna ta. Stăpâna voastră!” Apoi începea 

să înjure crunt, în româneşte, în turceşte, în armeană, în albaneză, în greacă, în maghiară, în germană, în 

poloneză, în lipovenească, în ţigăneşte şi în ce îi mai venea la gură. Atunci, bărbatul cu muşchii încordaţi pe 

mânerele vâslelor îşi pleca încet capul, în semn de supunere: „извините”! Ştia că are dreptate. Ştia că nu i se 

poate împotrivi. Da, ea era stăpâna!

Avea culoarea părului mereu diferită, deşi nu se ducea niciodată la salon să şi-l vopsească. Era, când negru 

ca al româncelor, tătăroaicelor, italiencelor sau turcoaicelor, când blond ca al lipovencelor sau nemţoaicelor, 

când roşcat ca al evreicelor. De multe ori, în funcţie de culoarea părului, îşi alegea şi parfumul din acea zi.

Dar parfumul pe care ea îl adora cu adevărat, era cel de salcâm. Se dădea cu el primăvara şi colinda străzile, 

umplându-le de mireasma minunată. Acacia. Simbolul nemuririi. Poate şi de aceea, locuitorii îşi mai numeau 

urbea şi, „oraşul cu salcâmi”.

În vară, pornea să colinde străzile încinse, răcorite seara de vânticelul ce venea de la Dunăre, răspândind în 

urmă-i miros de baclavale, sarailii, covrigi cu susan sau cu mac, toate abia scoase în tăvi largi din cuptoarele 

simigeriilor, arome de rahat, de şerbet servit în linguriţă scufundată în pahar cu apă rece, de dulceţuri picurate 

pe farfuriuţe fine de porţelanuri scumpe, de fistic, alune, caju, bragă, salep, ceaiuri şi siropuri dulci şi aromate, 

amestecate dintr-o singură mişcare dibace a salepgiului, cu sifon rece. Cel mai mult îi plăcea să bea bragă rece 

de la simigeria lui Kir Nicola.

Într-o seară, o întâmplare a revoltat obişnuiţii de pe Regala. După ce trecuse pe la Biserica Greacă şi se 

rugase în greceşte şi apoi trecuse pe la cea bulgărească, unde lăsase un acatist, scris în bulgăreşte, intrase la 

braseria de la Hotel Bristol, acolo unde căpitanii de vas mâncau cel mai bun miel cu spanac de pe tot cuprinsul 

Dunării. La o masă, o huidumă cu o barbă impunătoare înfuleca cu vădită plăcere din specialitatea casei. În 

apropierea lui, un puiandru de om, mai sărmănuţ, înghiţea în sec privindu-l. Când a văzut scena, s-a dus drept 

la masa bărbosului, i-a smuls fără un cuvânt farfuria din faţă şi a aşezat-o în faţa copilului flămând: „Ia, Stavru şi 

mănâncă”. Încurajat, pe uşă a mai intrat un flăcăiandru la fel de nevoiaş, care până atunci privise cu faţa lipită 

de vitrenele mari la cei care stăteau la mese. „Sotir, vino şi tu aici. Patroane, mai adu o porţie. O treci la mine”. 

Imediat, patronul s-a înfiinţat cu încă o porţie.

După momentele de uluială, huiduma s-a ridicat ameninţătoare către ea, gata să o lovească: „Αλίμονο σε 

μένα, ψυχή μου Πώς πληρώνεις στο μπουντρούμι μου. Târfa. Stii ţine eu? Capitan Mavromati! Capitan! Auzi, 

paceaura? Capitan Mavromati” I-a răspuns foarte nervoasă, în româneşte: „Iar eu îţi fut crucea ma-tii! Aşa. Ca 

să rimeze”. La o masă din colţ, doi hăndrălăi scoseseră deja ceachiile lungi şi ascuţite ca briciul, cu care tăiau în 

port sforile baloţilor de mărfuri. Le-a făcut semn să se potolească. La câteva ore după întâmplare, deşi abia 

sosise, nava comandată de Capitan Mavromati ridica ancora şi pleca, fără să fi descărcat ceea ce 

transportase. Făcuse drumul degeaba. Domnul White, administratorul portului, îi spusese extrem de politicos 

în engleză căpitanului că un funcţionar, pe care îl va sancţiona aspru, greşise programările în catastif. Toate 

danele erau foarte aglomerate şi nu-l poate navlosi decât hăt, peste câţiva ani. Sau poate nici atunci să nu-i 

vină rândul. Fără să ştie, englezul îi salvase viaţa grecului. Noaptea putea deveni periculoasă pentru el, după 

întâmplarea de la braseria Hotelului Bristol.
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Cu toţi aceştia nu era bine să te pui, aşa cum făcuse necugetatul Capitan Mavromati cu cele câteva cuvinte 

ale lui, pentru că ei alcătuiesc o lume, o lume aproape de marginea timpului, plină de culoare şi de viaţă, de 

viaţă adevărată, trăită la intensitate maximă, zi şi noapte, fără a privi în urmă sau a griji de viitor. O lume ce nu 

trebuia tulburată nici măcar cu o vorbă sau un gest, pentru că te stâlcea imediat în pumni sau îţi băga fără 

regrete o ceachie între omoplaţi.

Domnul White, administratorul portului, îl alungase din proprie iniţiativă pe Mavromati, pentru că nu-şi putea 

permite să-i supere pe toţi cei cărora ea le oferise, de-a lungul timpului, cu o generozitate de neimaginat, pâine 

şi pace. Tuturor neamurilor Levantului, Occidentului şi Orientului. Nu-i putea indispune pe mulţii negustori 

foarte bogaţi şi darnici, cei mai mari angrosişti de cereale din Europa, nici pe misiţii şi vameşii din port, ori pe 

tăvălucarii care urcau Vadul Budurului trăgând din greu marfa adusă de vapoare, sau pe hamali, pe cârciumari, 

pe curvele de dincolo de Şanţ, din casele cu felinar roşu la poartă, pe mahalagii din Comorofca, Lacu' Dulce, 

Chercea sau Radu Negru, zis şi Satu' Nebunilor, pe bogătaşii care veneau aici din toată lumea să vadă Bursa 

de Cereale şi cum se stabileşte preţul mondial al grâului, pe marinarii care se întorceau mereu la ea ca la o 

iubită, pe Ana Aslan, descoperitoarea tinereţii fără bătrâneţe, pe Mina Minovici, pe Nedelcu Chercea, pe Panait 

Istrati, pe Hariclea Darclée, pe Fănuş Neagu, pe Maria Filotti, pe Mihail Sebastian, dar nici pe Terente, pe 

Cozma, Ilie, Stavru, Sotir, Mihail, pe Chiralina ori pe cei trei fraţi ai ei, pe pescuitorul de bureţi şi mulţi, foarte 

mulţi alţii, care o venerau ca pe o icoană şi o iubeau cu patimă, ca pe o amantă.

Dar, mai ales, nimeni nu îndrăznea să-l supere pe puternicul şi neîndurătorul Bărăgan, care o iubea 

nebuneşte şi o îmbrăţişa din toate părţile, ca un amant, şi nici pe neastâmpărata Dunăre, tovarăşa ei de 

călătorii şi de nebunii. Pentru că ea era perla lor.

Cu aşa o amestecătură de parfumuri, începând cu cele mai scumpe din lume, de la Clive Christian's Imperial 

Majesty, Chanel No.5, Hermes 24 Faubourg Musc Ravageur, Iris Silver Mist şi Tocade, până la mirosurile, 

miasmele şi duhorile din port, din tavernele sordide ori din mahalalele jegoase, o amestecătură inconfundabilă 

pe care Dunărea o purta în toată lumea asta mare, cum să nu fi nimerit orbul Brăila?

(fragment din romanul „Salonul nevaccinaților”, în curs de apariție la Editura RAO)
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Liviu PENDEFUNDA

De-a lungul timpului, mulți au identificat simbolul cu alegoria, simbolul universal născându-se din alegoria 
scripturală, singura care îi poate certifica devenirea, așa cum spunea Umberto Eco. Într'adevăr, sufletul are în 
mod normal o funcție religioasă, iar sarcina cea mai nobilă a educației ar fi aceea de a deveni conștient de 
arhetipul imaginii divine care cuprinde corespondențele tuturor lucrurilor formulate de dogmă. Tragem 
concluzia că în noi, de fapt, există tot ceea ce poate îndreptăți sufletul să se ridice în ochiul destinat să vadă 
lumina. Și trebuie să recunoaștem că mulți sunt incapabili să facă o legătură între imaginile divine și propriile lor 
suflete. Toma Enache însă realizează liric o metamorfoză transcendentală și surprinde esența acesteia: De 

De aceea ar fi prematur să urmăm calea alegoriei de la fenomen la concept și imagine, un tot inseparabil spre 
deosebire de un simbol al cărui drum de la fenomen la imagine trece prin idee, idee greu de înțeles chiar și de 
cea mai subtilă hermeneutică. Pentru că dragostea, cel mai simplu de rostit și tălmăcit este o permanentă 
căutare, un nod gordian care nu acceptă sabia lui Alexandru. Și totuși poetul caută adesea particularul în viața 
sa pentru a'l circumscrie universalului, alegoria luând viața umană drept emblemă a macrocosmosului și 
definind arta tematică. Cea mai frumoasă poezie scrisă vreodată este Femeia, / A fost scrisă cândva, demult. / 
Din harul ei m-am botezat și m-am împărtășit… Nai ma mușata poemată yrăpsită vârâoară easti/ Mul'earea/ Fu 
yrâpsită tu zâmani. / Dit harea a l'ei mi pâtidzai și mi cumnicai mini totna. (Cea mai frumoasă poezie/ Nai ma 
mușata poemată). Adevărata natură a poeziei este însă aceea care reflectă luptele sufletului fără a le raporta la 
cosmic, poetul fiind conștient de matricea mnemonică impregnată de informație divină. Ulterior a realizat că el 
singur nu poate concepe, elabora și transfera versurile pe hârtie, simbolul fiind parte din minunata artă 
generată în om de univers ca o revelație a misterului, Între mamă și femeie, / între aceste două cuvinte se 
leagănă viața (p. 25).

Lumina unui lirism magnific coboară ca Duhul Sfânt în inimile cititorilor. 
Aceasta e sensația când lecturezi volumul de versuri semnat de Toma 
Enache. Este într-adevăr un volum dedicat iubirii. Precum natura omului, 
creat din dragostea unui Tată ale cărui realizări emană dintru început 
apartenența la acest microb sfânt, tainele, pe care le percepem, se 
desfășoară prin abordarea a trei planuri: primul este un plan spiritual 
inițiatic – simplu și necesită o bază realizată prin parcurgerea celorlalte 
etape ale lecturii, al doilea este reprezentat de planul conceptual filozofic 
al poeziei – pentru care este suficientă o bibliotecă temporală și a treia, 
cea mai ușor de interpretat dar și cea mai elaborată, planul spațial simbolic 
al realității. Realitatea, imaginația, iluzia, adevărul, răul și binele, nu sunt 
doar cuvinte, ci cheia vieții noastre pe acest pământ. De aceea, chiar dacă 
există un plan dominant de la contemplație spre meditație și rugă, chiar 
dacă elementele acestui suflet, definind poetul, se frământă între literele 
versurilor aducând liniștea ancestrală a cosmosului, Cuvântul adus de 
Moise în aceste cuvinte va fi mereu subiect de comentarii, de dezbateri 
antropologice, de opinii contradictorii din care se va alege sensul 
hermeneutic, aurul alchimic al înțelepciunii. Este îndemnul autorului către 
acest Enoh, sau Iason în căutarea lânii de aur: Doamne, / cât aș fi vrut să 
despic Marea în două/ și să treacă armânii mei dintr-o parte în cealaltă 
(Doamne). Fără a schimba prozodia și ritmul interior al discursului liric, 
autorul se aventurează în sine ca un suflet călător într'o nouă epopee 
dintre realitate și vis. Promotor și legatar spiritual al dialectului aromân, 
Toma Enache este un visător excelent integrat în realitate. Volumul său se împarte în cele trei principii ale 
iubirii, mamă, femeie, divinitate, curgând ideatic dinspre complex spre simplitate, de la cea dătătoare de viață 
pământeană înspre Creatorul de har. Amalgamând aleatoriu versurile între daco-română și aromână, întregul 
pare o hologramă a omului suflet și spirit, ce nu'și poate separa rădăcinile ale căror ramuri țintesc spre cer.

Infectaţi de Iubire



fiecare dată când sunt trist/ apare pe cer o stea… cafi oară cându hiu anvirinatu/ da pi țeru ună steauă (pp. 121-
122).

Autorul nu mai este dominat de reverie și aspirații vagi, renunță la a mai înregistra doar stările conștiinței 
dominate de afect și își stăpânește cu măiestrie motivele transformându-se într-un fantezist lucid și 
intelectualizat. Universul său liric este aici imaterial, transparent și diafan, artificial, decorativ și feeric. Tonul 
poesiilor este, cu preponderență, unul pozitiv, deși trădarea, părăsirea lui de către iubită cuprinde multe poeme 
din acest volum. Dar, Din grădina mamei muzele nu pleacă niciodată/ aici orice femeie pe care o întâlnesc se 
transformă/ tăcut într-o poezie. (p. 20). Își conturează o formulă sufletească originală, sciziunea personalității, 
continua pendulare dramatică între aspirația către puritatea iubirii de mamă și ispita carnală. Are un vers 
alternativ suav și clar, frământat și aspru. Niciodată nu am știut ce e mai bine să fiu. / buricul pământului sau 
prostu satului. / Hamalul sau boierul. / Tânărul îndrăgostit sau bătrânul înțelept… / și mai am un soi de teamă că 
aș putea înțelege/ lucrurile/ în rostul lor, / că n-aș putea bucura lucrurile simple (p. 96).

Aceasta înseamnă că poesia, din punct de vedere mistic, este capacitatea de a ne pune simțurile obiective în 
slujba Maestrului nostru interior. Aceasta presupune că un poet demn de acest nume este cel care exprimă în 
lumea materială frumusețea spirituală pe care o simte în adâncul său. Poesia trebuie să ne permită să 
înțelegem diferența dintre o operă inspirată și una izvorâtă din har. Durerea și extazul fac deopotrivă parte din 
zbuciumul acestor versuri. Chiar dacă iubirea poate cuprinde toate simbolurile lumii sinestezic prin simțurile 
metamorfozate în sentimente, Toma Enache se roagă: Doamne, dă mintea cea de pe urmă/ celor ce conduc 
toate laboratoarele lumii! Să inventeze un virus al iubirii… (p. 29). Cuvintele pe care le percepem în lectura 
textului transmit vibrații foarte subtile și provoacă o rezonanță totală între sufletul nostru interior și Sufletul 
universal din care provine și cu care se află în contact permanent. În acest sens, poesia este unul dintre cele 
mai eficiente mijloace de a ajuta omul să devină conștient de legătura armonioasă care îl unește cu Dumnezeu. 
Și autorul, bard ori menestrel, cuprins de sentimentele care creează anxietate în sufletul său determinându'i o 
stare aproape greu de descris, dar transmisibilă, afirmă că au avut armânii odată trei poeți:/ unul era un soare 
despicat, / unul era păzitor de cuvinte/ și unul păstor de idei. (p 116). Toți sunt un zid, Cuvântul, divinul, 
devenind un criteriu de percepere a limbajului în mintea sa creatoare. Dorința sa de a experimenta absolutul 
este cea mai înaltă căutare, anxietatea supremă, îl îmboldesc să ursească. Numai Belimace și epigonii săi au 
avut această putere: Sărmane Armân, când te năpădesc grijile, / și ce îți spun nu e din povești, / vino să te 
rezemi de zid/ ca și cum te-ai rezema de sufletul tău. // Te va lumina de departe o „stea de dor‟/ și te vor 
pătrunde toate poemele/ și cântecele tale necântate/ pe care poate mintea ta încă nu le pricepe/ dar pentru 
care sufletul/ tânjește(117). Pe memoria colectivă, akashică, se sprijină și versurile izvorâte din dorința de a 
afla și de a sta în marea păcii, în pace profundă. Un adevăr universal ne spune că experiența este copilul 
cunoașterii. Se poate manifesta în planul material pentru perfecţionare şi în cel imaterial pentru a ajunge la 
absolut. Structura cerurilor, a clopotelor, imaginată odinioară de Dante, călătorul neobosit în eternă mișcare, 
reprezintă suma conștiințelor noastre. În timp ce întregul corp se relaxează, mintea se concentrează, 
analizând contemplarea lumilor care interferează în subconștient și meditează creând și recreând Cuvântul. 
Sunt ultima dovadă vie că neamul meu există. / deși e un neam de stafii, / trăind ăn multe țări cu oameni vii, / 
neamul meu e plin de fantome. / toți morții depun mărturie/ că am fost cândva o gintă vie/ de ciobani/ și turmele 
toate de berbeci sunt doar suflete moarte, / dar neânvinse. / Într-o zi voi cânta din fluier și toate turmele infinite 
de oi armânești vor veni/ să se împărtășească pe limba lor uitată! (Ultima dovadă vie). Prin urmare, închei cu 
aceste cuvinte pe care mă abțin să le comentez: Când și noi poeții armâni vom muri/ cine va face parastas pe 
limba noastră? (p. 103).

Iași, martie 2022

Justificat pe baza lingvistică și polivalența expresivității ritmice, ritmul polivalent este un aspect special al 
expresivității fonetice. Acest caracter poliritmic al versului alb românesc, sprijinit pe caracterul accentual al unui 
trup comun al limbii noastre latine, duce la reliefarea cuvintelor, la o percepere profundă a sensului acestora, la 
o conturare mai clară a exprimării poetice, la obținerea unui sens mai încărcat, mai plin și la evitarea 
monotoniei metronomice. Existența multor poeme în cele două dialecte cu ritm și rimă interioară conduce la o 
melodicitate unică, coborând precum turmele conduse de picurari pe văile Balcanilor din Tesalia și Epir până în 
Maramureș și Bucovina. Așa încât apelând la divinitate poetul se roagă: Doamne, învață-mă să scriu o 
poezie/care să explodeze în inima tuturor oamenilor, / să Te dinamitez acolo înlăuntrul lor. /… Botează-ne în 
lacrima Ta pe toți, / și, dacă nu merităm, / îndură-Te, învață-mă să scriu trei poezii/ cât să pot face o cruce/ pe 
care gloata să mă răstignească! (p. 94). Chiar dacă, aparent, nu există o vocaţie a ordonării şi construcţiei, 
aplicată pe un spaţiu bine circumscris, cu voluptatea senzorială a unui decadent ce'şi distilează simţurile şi se 
complace în armonia pură a aromelor, sunetelor, formelor, culorilor. Dacă romantismul unora din versurile 
acestui volum e minor, simbolismul predomină înconjurat de spectrul iubirii în orientarea sa de apărător al limbii 
strămoșilor se modelează pe un peisaj ordonat cu rafinament, revenind mereu la origini: E ca și cum aș cântări 
universul:/ mama și marea odihnindu-se într-o palmă, femeia și copilul în cealaltă! (p. 79).
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Rubrică de Ion HAINEȘ
membru UZPR

NIUNEA IARIªTILOR ROFESIONIªTI DIN OMÂNIA

evenimente UZPR 

(Iunie – Iulie – August 2022)

1. „Apostol în comunitate” a fost tema de discuție, care a reunit la Galați, la Bibliotca V.A. Urechia, membrii 
Consiliului Director al UZPR și președinții filialelor Iași, Bacău, Dobrogea, Buzău, Vrancea, Bistrița și Galați.

 În prezența ziaristului Sorin Stanciu, președintele UZPR, au fost dezbătute aspecte de actualitate și s-
au căutat soluții pentru provocările cu care se confruntă ziaristul contemporan.

2. 16 iunie 2022, La Palatul Șuțu, a avut loc un eveniment important dedcicat lui Mihai Eminescu – „Seratele 
Eminescu jurnalistul”. Au susținut disertații: doamna Nicoleta Panimopol, director Centrul Cultural UNESCO 
„Mihai Eminescu” și doamna Camelia Botezatu, președinte al Asociației Emblematic România.

 A avut loc un spectacol comemorativ, în regia Claudiei Motea. Și-au dat concursul soprana Arlinda 
Morava și tenorul Cornel Dărșăvan, personalități ale scenei lirice românești.

3. 25 iunie 2022, Președinții filialelor UZPR – consens pentru prioritățile Uniunii. Președinții celor șapte filiale 
(Galați, Iași, Constanța, Bacău, Vrancea, Buzău, Brăila) au subliniat necesitatea acordării sprijinului actualei 
conduceri a UZPR, în frunte cu președintele Sorin Stanciu, pentru continuarea îndeplinirii obiectivelor și 
țelurilor pentru care a luptat Doru Dinu Glăvan. Actuala conducere își îndeplinește cu determinare atribuțiile 
în mod statutar. Ca atare, nici în acest an, nici în cel viitor, nu sunt necesare alegeri la nivel central. În 
actualele vremuri tulburi, UZPR are nevoie de coeziune, de unitate, de frățietate, și nu de dezbateri lipsite de 
sens, de frământări interne.

4. 28 iunie 2022, la Sala AGIR de pe Bd. Dacia, nr. 26, a avut loc celebrarea Zilei Ziaristului Român. În cadrul 
evenimentului,s-au decernat premiile „Eminescu, ziaristul”, dar și alte distincții importante acordate unor 
personalități din spațiul public românesc. Au participat, în calitate de premiați și invitați ziariști de top din 
mass-media românească și personalități importante ale vieții publice.

5. 2 iulie 2022, Atelerele de Jurnalism organizate de UZPR, în parteneriat cu Fundația Maria Club pentru 
UNESCO pregătesc viitori profesioniști mass-media.

 Studenții s-au întâlnit cu Sorin Stanciu, președintele UZPR, cu jurnalistul Dan Constantin, redactor-șef 
al revistei UZPR, președintele Comisiei de atestare a UZPR, cu omul de radio Viorel Popescu, membru în 
Comisia de atestare profesională a UZPR, cu jurnalistul Radio România Corina Diaconu, secretar general al 
UZPR, inițiatorul întâlnirilor și dezbaterilor.

6. În ziua de 12 iulie 2022, a avut loc, în București, la sediul UZPR, în prezența unui numeros public, dezvelirea 
bustului fostului Președinte al UZPR, Doru Dinu Glăvan. Au participat personalități de frunte ale UZPR, 
invitați prestigioși. Daniela și Constantin Gumann din Salsburg (Austria) au donat acest bust Uniunii. S-a ținut 
o slujbă în memoria celui dispărut. A fost evocată cu emoție și respect personalitatea celui ce a fost 
Președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.

7. 27 iulie 2022, For spiritual și cultural românesc în jurul Bisericii ortodoxe române „Sf. Ap. Petru și Pavel” din 
New York. Reflecțiile despre felul în care Biserica este o „duminică a sufletului și sufletul duminicii”, precum și 
rolul ei nemijlocit în menținerea identității noastre naționale etnice într-o diasporă unde ispita 



deznaționalizării lovește din multiple unghiuri își găsesc o relevantă actualizare în istoria și activitatea Bisericii 
ortodoxe române „Sf. Ap. Petru și Pavel” din new York și a instituțiilor ce funcționează alături de ea, mai precis 
Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, Cenaclul „M. Eminescu” și revistele Lumină Lină, 
Symposium și Romanian Medievalia.

 Principalul fondator și conducător al acestor instituții este Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian.

 (Informații supimentare găsiți în Revista UZP, nr. 26/2022)

 Un grup de oameni de cultură mureșeni, scriitori, ziariști profesori, rapsozi populari, îmbrăcați în 
costume populare mureșene, într-un proiect al Direcțieri Județene pentru cultură Mureș și ai Ligii 
Pensionarilor Mureș a marcat, la 31 august 2022, Ziua Limbii Române, la Muzeul Civilizații Populare 
Tradiționale  ASTRA din Sibiu.

8. 31 august 2022, Proiectul cultural „Limba noastră-i o comoară”, eveniment sub egida UZPR. 

 Pus sub genericul „Limba noastră-i o comoară”, programul manifestării a cuprins evocări, lansări de 
carte, antologie de poezie populară, recitaluri literar – muzicale, recitaluri folclorice.

DEGAS · DANSATOARE LA BARÃ
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Ziua Limbii Române

și pentru tine toate ne sunt date.

Tu ești pământ, cum ești și cer,

și anul tău e cât o veșnicie.

Nicolae BĂCIUȚ

tu, limba-n care m-am născut

mereu o binecuvântare.

dar, fie, 

E ziua ta în fiecare zi,

când ale tale-s toate,

Întâmpinare

Nu am crezut că o să ai o zi,

cuvânt care ne ești în nume

ca rugăciune și-nchinare.

te naști în noi, cu fiecare,

Nu am crezut să ai o zi,

tu ești izvor, cum ești și mare,

noi nu vom fi, dar tu vei fi

căci ziua ta e cât un an

Poetul Nicolae Băciuț, Maria Bucin Crișan, rapsod 
popular din Sân Mihaiul de Pădure, „tezaur uman viu”

și poeta Sorina Bloj din Reghin



SĂRBĂTOAREA LIMBII ROMÂNE
Ion HAINEȘ

Pot să spun, odată cu Nichita Stănescu, că „limba română e patria mea”, că „a vorbi despre limba română e 
ca o duminică”, sau pot să spun, odată cu Tudor Arghezi, că limba e „miracolul suprem” sau odată cu Blaga, că 
limba este „întâiul mare poem al unui popor” sau, odată cu Eminescu, că limba este componenta fundamentală 
a spiritualității unui neam, că ea e „măsurariul civilizațiunii unui popor”, dar spun simplu, folosind cuvintele 
mele: limba română este izvorul veșnic pur din care beau zilnic apa limpede precum cristalul, îmbogățindu-mă 
și nemurindu-mă, ca și poporul în care m-am născut. Limba română e mama care m-a învățat primele cuvinte și 
care mă ocrotește necontenit pentru a nu-i trăda frumusețea și eternitatea.

Limba română e ca o zilnică sărbătoare.

Limba în care trebuie să vorbim

e limba credinței

numai în tăcere

a unirii în cuget și simțiri

Ion și Maria formează un tot

noi vom trece

de o anume limbă

eu mă rog lui Dumnezeu

ne regăsim

va rămâne în veac

e limba sufletului

în tăcere

în orice limbă

e o întâlnire în duh
putem vorbi tăcând

e începutul și sfârșitul

limba română este o taină

e un mod profund

nu am nevoie de intermediari

cu numele de Ion

de cuvinte

identitar

mama noastră a tuturor

tăcerea e limbaj

este sacră
eu m-am născut în limba română

dar limba română

tu te-ai născut în limba română

ea nu are neapărat nevoie

atunci limba română

tuturor lucrurilor

un întreg

a unui ideal comun

nu în muțenie

dar dacă e să vorbim

cu numele de Maria

ca vuietul mării în scoică.

de a comunica

numai în limba română

ne vom petrece

cu toate frumusețile ei
în eternitate

vorbind despre noi



Limba română mă apără,

pot să respir, să visez, să zbor,

pot să beau apa pură a izvoarelor,

peste ținuturi îndepărtate,
pot să gândesc, să iubesc și să scriu

care plutec ca niște îngeri,

ca la o permanentă naștere.

Limba română, pavăza mea

la adăpostul ei mă simt întreg,

numai în limba română,

să privesc uimit căderea zăpezilor,

numai în limba română

păstrându-și puritatea dintâi

cu fulgi mari, imaculați,

care mă apără de invazii străine, vulgare,

Fotografii de la serbarea „Ziua Limbii Române” la Muzeul ASTRA din Sibiu, în 31 august 2022, când am 
avut oaspeți 48 oameni de cultură din județul Mureș. Ei au evoluat cântând, recitând cu emoție versuri 
dedicate limbii române. Grupul a fost organizat și condus de poetul Nicolae Băciuț, redactorul revistei 
„Vatra veche" de la Tg. Mureș (Anca Sîrghie)

Prof. Maria Borzan din Reghin (fosta directoare a Muzeului Etnografic),
și rapsodul popular Maria Pop din Șerbeni Mureș.
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Acest număr al Revistei „Destine Literare” a fost suplimentat 
de către președintele revistei, Alexandru Cetățeanu,

prin includerea textelor ce urmează

Acest număr al Revistei „Destine Literare” a fost suplimentat de către președintele 
revistei, Alexandru Cetățeanu, prin includerea textelor ce urmează

Canada
Alexandru CETÃÞEANU

“Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.”
(Niciodată nu gândi că războiul, nu are importanță cât este de „necesar” 

sau cum este justificat, nu este o crimă.)
Ernest Hemingway

„rușii nu sunt de vină…”

Dacă în anul 2015, Înalta Comisie pentru Refugiaţi a 

Națiunilor Unite raporta 65, 3 milioane de refugiați pe Planetă 

(mulți din Siria și Afganistan), în prezent numărul sărmanilor 

dezrădăcinaţi a crescut dramatic; se anunță că s-a ajuns la 

aproape 100 de milioane de refugiați, dintre care copiii 

depășesc 40%! Vremuri grele!

Cea mai „balshoaye” țară de pe planetă, cu suprafața de 

aprox. 28 (douăzeci şi opt!) de ori mai mare decât a Ucrainei (!), 

cu o populație de peste 3 ori mai mare decât a micuței „strana” și cu resurse materiale și naturale… nu se știe 

de câte zeci de ori mai mari, nu era mulțumită, avea o problemă:Cum de și-a permis Ucraina să facă demersuri 

să intre în Uniunea Europeană și eventual în NATO, ca țară suverană? Ce curaj, ce insultă la adresa mamei 

Rusia! Așa că, a invadat fosta ei „republică”, atât cât s-a putut, din trei direcții deodată, dar cu „amabilitate 

rusească” (culmea ironiei!) – imediat după ce s-a terminat olimpiada de la Beijing, nu înainte. Dar câteodată, 

„buturuga mică, răstoarnă carul mare”! Victoria rapidă, scontată de șefii de la Moscova, nu a avut loc şi luptele 

continuă, din 24 februarie, 2022, până în momentul când scriu aceste rânduri (31 august) şi s-ar putea să 

dureze încă multe luni, dacă nu ani de zile. Să ne amintim că invazia Afganistanului de „armata roșie” a URSS – 

a durat 10 ani (1979-1989)! Afganii au luptat cu îndârjire pentru țara lor, așa cum au luptat și împotriva 

invadatorilor americani. Să ducă invazia Ucrainei la cel de-al Treilea Război Mondial? „OPERATION 

UNTHINKABLE”*** (OPERAȚIUNEA DE NECREZUT, strict secretă, despre care o să aflați în continuare)va 

Lăsând gluma la o parte (sau „făcând haz, de necaz”) – 

oricare ar fi argumentele furnizate de propaganda rusească 

pentru a justifica invadarea Ucrainei (bine a zis Ernest 

Hemingway!) este foarte trist că milioane de ucraineni – în 

mare parte femei, unele cu copiii în braţe (se vorbeşte de peste 

9 milioane de suflete) au luat calea pribegiei! Aceasta este o 

mare tragedie a zilelor noastre, care se desfășoară lângă 

hotarele României. Desigur, este și mai tragic faptul că s-au 

pierdut zeci de mii de vieți omenești și există sute de mii de 

răniți, de ambele părți. „Numai morții au văzut sfârșitul 

războiului!”, după cum a zis Platon.

Invazia Ucrainei de către Bol'shaya Strana (Marea Țară – sau 

VelykaKrayina în ucraineană), aduce aminte de gluma cu 

elefantul şi şoricelul care treceau pe o punte; deodată, elefantul 

îl admonestează pe şoricel: Nu împinge, brută…!



începe, în sfârșit? Oricum ar fi, câtă neomenie, cât dispreț pentru viețile oamenilor, să provoci atâtea tragedii 

umane… și de o parte şi de cealaltă! Atât rușii cât și ucrainenii „umflă” pierderile adversarilor, măresc sau 

micșorează numărul victimelor civile, copiii incluși, în așa fel încât să apară cât mai bine în ochii opiniei publice 

interne și mondiale și să câștige aprobare și simpatie. Metodele sunt vechi, știința propagandei de război 

funcționează, deci nu este de mirare.

Teoretic, arhivele USA cu documente despre WWII s-au deschis pentru cercetători, dar au mai rămas unele 

dosare „uitate”. La fel și în Anglia. În fosta URSS și mai rău, secretele se păstrează cu strășnicie, pentru a nu se 

compromite propaganda bolșevică veche și actuală. În zona de influență/dictatură sovietică directă (adică în 

Europa de Est), am trăit cu propaganda de război în coaste, propagandă care poate și în prezent a mai rămas 

în subconștientul multora, iar în fosta Uniune Sovietică a intrat în sângele celor mai mulți dintre urmașii 

bolșevicilor. Ar vrea ei neapărat să mai domine și să jefuiască alte țări, nu le-a ajuns cât au profitat – bolșhii de 

ieri și bolshii de azi. Să-i numim bolshi (bolși) așa cum pe naziști îi numim pe scurt nazi (în engleză se pronunţă 

„nați”). Recomand cartea Vânduți lui Stalin – tragicele e(o)rori ale lui Churchill și Roosevelt (Sell-out to 

Stalin - The Tragic Errors of Churchill and Roosevelt) de Nicolae Baciu, care însă a rămas „demodată” – multe 

dedesubturi ale celui de-al Doilea Război Mondial nu se știau când a fost scrisă. Abia în ultimii ani, istoricii 

americani şi britanici au început să scrie cu mai mult curaj despre ce au găsit prin arhivele lor, atât de bine 

păzite de zeci de ani, așa cum sunt şi cele ale Vaticanului!

Adevărul „adevărat” despre invazie, cu toate dedesubturile afacerii (că oricare război este o mare afacere, un 

“oportunity” de îmbogățire pentru unii indivizi „din umbră”), nu îl vom ști curând, poate niciodată, în ciuda 

numeroaselor şi rapidelor mijloace de comunicare modernă (de informare şi mai ales de… dezinformare). 

Există atâtea precedente! Multe „întâmplări” și fapte ciudate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial 

(WWII în lumea anglofonă; să-i spunem așa, cu toate că nu a fost chiar „mondial” – au fost implicate în război 49 

de țări din 102 ţări câte existau atunci) au rămas neelucidate, unele uitate, iar altele dezvăluite (nu chiar toate) 

cu peste 70 (șaptezeci!) de ani mai târziu. Ce a fost de ascuns atâta amar de vreme? Cum ne-am putea 

imagina că acum, în anul cu 3 cifre 2 (ghinion?), aflăm totul despre ce se întâmplă în agresiune (propaganda 

rusă o numește „operațiune militară Z”)? No way! Voi încerca să demonstrez că ce se petrece în zilele noastre 

în Ucraina, are directă legătură cu WWII, un fel de continuare a tristei conflagrații, aproape mondială. Să 

analizăm pe scurt, cum a câștigat URSS războiul și cum a fost încurajată, direct sau indirect, să continue şi în 

zilele noastre agresiunile începute înainte de război.

„Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe divan” (bine a zis Creangă al nostru)! Cine le-a „dat nas” bolșevicilor lui 

Stalin şi acum urmașilor acelora, cu mentalitățile neschimbate, să agreseze alte țări? Să reamintim pe rând, 

puţină istorie, incorectă politic, cu dedesubturi ținute secrete zeci de ani (!): Actele teroriste și de sabotaj comise 

de U.R.S.S. în Germania, precum şi în alte ţări „capitaliste” (inclusiv Polonia – bombe la Citadela din Varșovia, 

Universitatea din Varșovia în anul 1923 și în alte orașe poloneze, plus și în România) au început încă din anul 

1920 și s-au întețit după căderea a ce s-a numit Weimar Republic, înființată după Revoluția Germană din anii 

1918-1919. În concepția lui Stalin, Germania trebuia neapărat să devină următoarea țară comunistă, fiind 

foarte industrializată, cu mulţi muncitori nemulţumiţi, nefericiți, „exploataţi de capitaliști”. În acest sens, nu se 

precupețea niciun efort să le crească nemulţumirea. Actele de terorism şi sabotaj în Germania, prin Comintern 

(1919-1943), Cheka (1917–1922), GPU (1922–1923), OGPU (1923–1934) NKVD (1934–1946)şi Partidul 

În prezent se știe aproape totul despre suportul masiv, necondiționat (așa zisul program Lend-Lease, adică 

Împrumut-Închiriere!) oferit de „Aliați” (SUA în principal), bolșevicilor criminali din URSS, pentru a căpăta 

putere să se extindă pe Planetă, cu consecințe până în zilele noastre, după cum bine se vede. Oare 

președintele Roosevelt și primul ministru Churchill chiar nu aflaseră cât de criminal era Stalin, cât de mult dorea 

acesta să distrugă sistemul lor capitalist – imperialist? Nu se știa cât finanța el actele de terorism mondial? Câte 

zeci de milioane de atrocități săvârșise împotriva poporului rus și împotriva minorităților din „republici”? Osama 

Bin Laden a fost un „puișor mic”, o „moleculă” pe lângă Stalin cu guvernul lui totalitar comunist. Din 

controversata carte a bibliotecarului „atrocitologist” american Matthew White, numită (varianta din biblioteca 

mea – a scos mai multe variante) – ATROCI-TOLOGY – HUMANITY'S 100 DEADLIEST ACHIEVEMENTS 

(Canongate Books Ltd., UK, 2011 – 670 pagini), aflăm că Stalin este considerat pe locul 6 în clasamentul 

responsabililor de cele mai mari 100 atrocități petrecute pe Planetă, încă de pe vremea perșilor, până în zilele 

noastre. Alți cercetători americani îl consideră că a fost cel mai mare criminal din toate timpurile.
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· 1.5 million blankets (pături)

Din cartea istoricului JayWinik, numită – 1944: FDR and the Year That Changed History (scrisă după ce a 

avut acces la arhivele WWII și publicată în 2015) aflăm cu stupoare ce au discutat cei trei „amigos”, Stalin, 

Churchill şi Roosevelt (FDR) la Conferinţa de la Teheran din 1943 (discuţii desecretizate). Se considerau deja 

câștigătorii războiului, cum era şi normal – raportul de forţe dintre „Aliați” şi „Axă” era copleşitor în favoarea 

primilor; să găsesc o comparație – ar fi cum un boxer de categorie supergrea ar boxa cu un boxer de categoria 

muscă! Ghiciţi cine va câştiga? Aflăm din cartea amintită mai sus de aportul material masiv al SUA (programul 

numit șmecherește, să păcălească plătitorii de taxe americani – Lend-Lease, pe româneşte Împrumut-

Închiriat), să triumfe comunismul! De neimaginat! S-a enumerat tot ce s-a trimis până la sfârşitul anului 1942 

(pentru a se schimba soarta războiului la Stalingrad) iar „dear Marshall Stalin” (cum i se adresau complicii 

Churchill şi Roosevelt – s-a autonumit „generalissim” după 1946) a confirmat şi le-a mulțumit (!). De la site-ul 

Ambasadei USA la Moscova (https://ru.usembassy.gov/world-war-ii-allies-u-s-lend-lease-to-the-soviet-union-

1941-1945/) aflăm că în total, între 1941 şi 1945 s-au livrat gratuit bolșevicilor stalinişti (că eventual, vor plăti ei 

cândva, după câștigarea războiului; ultima rată a fost achitată în 2006!!!) următoarele produse de toate felurile, 

inclusiv hrană (cantitățile sunt enorme, „rotunjite”, confirmate și de alte surse):

· 14, 000 airplanes

În anul 1936, Germania  a semnat cu Japonia necesarul și extrem de importantul PACT ANTI-COMINTERN 

(Ribentrop – Kintomo Mushanokōji), la care au aderat în 1937 Italia, Manciuria şi Ungaria, iar în timpul 

războiului anti-bolsevism și alte ţări, printre care şi România. De câte ori aţi auzit vorbindu-se de acest pact? 

Dar despre criminalul Pact Ribentrop-Molotov, care nu a durat nici doi ani, fiind „denunțat” de Hitler prin 

acțiunea „Barbarossa”? Dar despre si mai criminalul „PACT” STALIN, ROOSEVELT, CHURCHILL, de câte ori 

se amintește? Mai exact, la 12 iulie 1941, același Molotov a semnat cu ambasadorul Sir Stafford Cripps – 

Înțelegerea Anglo-Sovietică și pe 26 mai 1942 și ANGLO-SOVIET TREATY, (semnat în secret) de același 

sinistru MOLOTOV și EDEN Anthony (tot ministru de Externe) – 20 (douăzeci, ați înțeles bine!) de ani de 

Asistență Mutuală între UK si URSS! În acel „tratat” (să nu-l numească tot „pact”) prin termenul „mutual” Anglia 

aproba total agresiunile sovietice, reproșate „Pactului R.M”. S-a publicat vreodată, câți istorici „de meserie” au 

scris despre el? De ce se ascunde și în prezent ADEVĂRUL? Auzim aproape zilnic în mass-media de tragicul 

holocost (cum se pronunță Holocaust în lumea anglofonă) și foarte puțin sau deloc de HOLODOMOR-ul din 

1932-1933 – marea înfometare instrumentată de Stalin, când şi-au pierdut viaţa 9 milioane de ucraineni (după 

unii între 3,5 şi 5 milioane)?  Cum ar putea ucrainenii să îi considere „unchi” pe cei care i-au asasinat şi chinuit 

atâta?

· 400, 000 jeeps&trucks (camioane)

· 13, 000 tanks (nici în prezent Rusia nu are atâtea – posedă 2800 de tancuri împrăștiate pe la unități militare 

și zece mii depozitate)

· 107, 000 tons of cotton (bumbac)

· 15 million pairs of armyboots (15 milioane perechi de cizme militare)

· 2.7 million tons of petrol products

· 4.5 milliontons of food (4.5 milioane de tone de mâncare… incredibil!)

Comunist German, ai cărui şefi erau bine instruiți în URSS, depășeau orice imaginație. „Biblia” mea în a 

înţelege situaţia din Germania între cele două războaie „mondiale”, este cartea cu caracter autobiografic 

numită Out of the Night (Ieșit din Noapte) a agentului neamț, devotat al Comintern-ului, cu pseudonimul Jan 

Valtin (în realitate Richard Julius Hermann Krebs). A fost scrisă înainte de 1940 şi publicată în SUA (unde 

autorul a reușit să scape de „epurarea” stalinistă) în peste un milion de exemplare, tiraj mare pentru acele 

vremuri! Hitler a ajuns la putere, promițând că va distruge bolșevismul terorist din Germania şi s-a ținut de 

cuvânt. Cum a reușit? „A învățat metodele noastre” îi spunea Gheorghi Dimitrov (cine nu a auzit de acest 

comunist – avea și bulevard cu numele lui în București!), autorului cărții. Din cartea lui RJHK am aflat despre 

crimele, grevele, disparițiile de vapoare cu echipaje cu tot, bombele teroriste, actele de sabotaj, propaganda 

anticapitalistă și de tot felul de ticăloșii menite să ducă la revoluție.

· 8, 000 tractors

Şi nu este tot – în această sursă nu este menţionat câte milioane de tone de oţel, cupru şi aluminium au fost 

dăruite şi nici câți specialiști americani au fost detaşaţi să ajute fabricile de armament. Nu este menționat nici 



· 802, 000 tons of non-ferrous metals;

· 4, 478, 000 tons of food;

· 257, 723, 498 buttons (nasturi);

· 131, 633 rifles; (Carabine)

· 1, 981 locomotives;

· 8, 071 tractors;

· 127, 000 tons of gunpowder (!);

· 15, 417, 000 pairs of armyboots;

Știrile pe care le aflăm zilnic prin diferitele mijloacele mass-media şi social – media despre agresiune (mai 

rapide și infinit mai multe decât au existat vreodată în istoria omenirii), sunt confuze şi deseori contradictorii. 

Aflăm frecvent câte arme şi de ce tip au livrat sau vor livra americanii, polonezii, turcii, nemţii, britanicii etc. Ce 

bucurie pentru fabricanții de armament că au căutare produsele lor! Se anunță totul ca să-i sperie pe agresori, 

sau să-i prevină, să nu fie luaţi prin surprindere şi să ia măsuri adecvate pentru a-şi proteja utilajele de ucis 

oameni şi pe soldaţii trimiși să „elibereze” Ucraina de… „neonaziști” (o altă minciună)? Dar oare mai există 

generoase programe Lend-Lease, de care s-au bucurat bunicii bolshi, ai agresorilor de azi? Propaganda de 

Răul pe care bunicii bolșevicilor de azi, l-au făcut țărilor care le-au fost făcute cadou de „Aliați”, unde au impus 

sistemul lor falimentar marxist-leninist, este imens și nu au plătit niciodată despăgubiri. Ba mai mult, au jefuit 

cât au putut, ca „despăgubiri” de război. Apoi, în special metoda cu uciderea elitelor pentru a controla ţările, aşa 

cum i-a sfătuit Stalin pe prietenii Roosevelt şi Churchill la întâlnirea de la Teheran din 1943, s-a aplicat pe scară 

largă în România (unde se resimte și în zilele noastre) şi poate mai puțin în alte ţări din „lagărul comunist”. Mai 

pot avea ucrainenii, românii, polonezii, cehii, bulgarii etc., încredere în Rusia, rămasă cu puternice sechele 

comuniste? „De la Nistru pân' la Don/ Davai ceas, davai palton/ Davai casă și moșie/ Harașo tovărășie!” – 

adevăr spus în glumă, care l-a costat viața pe regretatul actor Constantin Tănase. Obiceiul de a jefui, devenit 

tradiție la sovietici, a fost simțit și în China. Din cartea de mare succes WILDSWANS – Three Daughters of 

China (LEBEDELE SĂLBATICE – Trei fiice ale Chinei), de Jung Chang (Harper Collins Publishers, UK 1991) 

aflăm: „Soldații ruși intrau în casele oamenilor și simplu, luau tot ce le plăcea, ceasuri și îmbrăcăminte în 

particular…” (pagina 104). Sau: „…ei demontau fabrici întregi, incluzând cele două rafinării din Jinzhou și le 

trimiteau în Uniunea Sovietică.” Deci… „este vechi păcatul”!

Din altă sursă mai aflăm că s-au livrat:

câte utilaje au fost livrate „glorioasei” țări a Sovietelor – se știe că s-au livrat 38.000 (!) de strunguri (toată 

Europa nu avea atâtea!), plus alte unelte de prelucrat metale. Sa nu mai vorbim de peste 2, 7 milioane de tone 

de bombe „livrate” direct de USA și Anglia în orașele nemțești, peste care au întreprins 1.440.000(!) raiduri de 

bombardiere.

· 2, 670, 000 tons of oil products;

Cantităţile uriașe de cereale și alimente de tot felul (food), livrate bolșevicilor, depășesc orice imaginație. 

Colectivizarea agriculturii în URSS a redus drastic producţia agricolă. Impusă de comuniști după marea 

victorie asupra Germaniei și în RPR, a avut exact aceleași rezultate catastrofale. Și în Germania se murea de 

foame, conform relatărilor din presa americană din ultimii ani ai războiului, dar din cauza bombardamentelor 

sălbatice și a embargourilor. Se mirau americanii, de exemplu, prin ce minune a reușit să scape cu viață o 

singură creatură de la grădina zoologică din Berlin – un elefant! Am în biblioteca mea câteva reviste americane 

din acea perioadă şi este înfiorător de aflat ce dezastru a suferit Germania, pedepsită de „Aliaţii” cei prea 

puternici. „Axa”, era compusă numai din Germania, Italia, Japonia (care nici nu ar trebui pusă la socoteală), 

Slovacia (Nov. 1940), Ungaria (Nov. 1940), România (Nov. 1940) și Bulgaria (martie 1941) pe când „Aliaţii” 

erau mulţi și puternici. Să ne aducem aminte: Australia, Belgia, Brazilia, Canada, China, Cehoslovacia, 

Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, India, Latvia, Lituania, Malta, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, 

Polonia, Africa de Sud, Regatul Unit al Marii Britanii (o șesime din Planetă), Ţările de Jos (Olanda sau 

Netherlands în engleză), United States, USSR și Iugoslavia (în ordine alfabetică, în engleză). GDP-ul Statelor 

Unite în 1941 era de 1100 miliarde de dolari, pe când al ţărilor din „Axă” era de numai aprox. 700 de miliarde 

(Japonia exclusă). Populaţia Germaniei în 1940 era de numai aprox. 71 de milioane de suflete, pe când URSS 

avea aprox. 200 de milioane, iar USA aprox. 132 de milioane de locuitori. Chiar și un război numai între USA şi 

Germania ar fi fost total neechilibrat, pe departe în favoarea americanilor.
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război lucrează intens din ambele părţi, să își promoveze sau să își justifice acțiunile și să manipuleze opiniile 

publice (poate mai puţin Ucraina, care se apără cu îndârjire). Rușii susțin că sunt luptători pentru adevăr și 

cinste, sunt binefăcători ai Planetei, luptând împotriva „fasciștilor ucraineni” și împotriva criminalei „globalizări” 

a Planetei! Ba mai mult, s-a comunicat recent Planul de „buni samariteni” al Rusiei – au agresat Ucraina și cu 

scopul nobil de a reda României, Poloniei și Ungariei teritoriile luate prin agresiuni armate de Stalin!!! Poate unii 

îi cred, chiar dacă nu au tradiție în a face bine, ci dimpotrivă. Ba îi vedem pe iubiții conducători și pe la bisericile 

rămase nedistruse de bunicii lor. Vor să sugereze că nu mai sunt ce au fost, că „lupii își schimbă și părul și 

năravurile”. Mare dreptate avea Edgar Allan Poe, când a zis: Believe no thing you hear, and only one half 

that you see! (Nu crede nimic ce auzi şi numai pe jumătate din ce vezi!).

Cine nu a cunoscut pe ruşi, după cum se scrie şi se vorbeşte despre ei în ultimul timp, combinat cu 

experiențele triste cu fosta URSS, poate trage concluzia că sunt nişte bandiţi, oameni fără Dumnezeu, puşi pe 

jaf şi crime împotriva altor popoare. Oare este chiar aşa? Conducătorii lor „iubiţi” chiar îi reprezintă aşa cum 

sunt în realitate în mare parte? Se pare că nu prea… Am avut plăcerea să cunosc doi poeţi ruşi la Festivalul de 

poezie Nissan din Maghar/Israel şi pot spune că am avut seri, chiar nopţi magnifice de poezie şi discuţii 

interesante, la multe pahare „de vorbă”. Ne-am împrietenit şi le sunt recunoscător pentru traducerea din 

română în rusă (mi-au făcut o mare surpriză) a unor poeme ale mele şi publicarea lor în renumita revistă 

Iunosti. Am cunoscut şi alţi ruşi cu diferite alte ocazii, prietenoşi şi simpatici. Poporul rus, în mare parte, este şi 

el victimă a „iubiţilor conducători”, asta este concluzia la care am ajuns şi nu este exclus să se revolte masiv 

într-o bună zi. Protestele izolate care au existat şi există, sunt interzise (obicei comunist!) și sunt ţinute secrete, 

Ar fi frumos să fie adevărat ce spun acum rușii (dacă este adevărat) – că vor retrocedarea teritoriilor luate „cu 

japca” și alipite Republicii Sovietice Socialiste Ucraina; dar dacă este așa, de ce nu au anunțat intenția, de ce 

nu au epuizat toate căile de rezolvare a acestei nobile idei pe cale pașnică și numai după aceea, după mai 

multe somații făcute publice, să recurgă la ultima soluție, aceea a războiului?

Desigur, este adevărat că Statele Unite ale Americii, sunt campioane la agresiuni armate împotriva ţărilor 

mici, ușor de învins. Ar fi cum un vlăjgan de 15 ani, bate copilași de 5 ani… Din cartea ALL THE COUNTRIES 

THE AMERICANS HAVE EVER INVADED (Toate ţările pe care americanii le-au invadat vreodată) de 

Christopher Kelly și Stuart Laycock (din biblioteca mea), publicată în UK (Amberley Publishing 2015, 352 

pagini), se poate afla că de-a lungul istoriei, americanii au invadat, s-au au fost implicaţi militar în 194 (!) de țări. 

Deosebirea majoră faţă de invaziile bolşevicilor: Chiar dacă au „ajutat” la formarea unor guverne pro-

americane, nu au instalat dictaturi nicăieri în lume. Să ne gândim la Germania Federală, la Japonia, Coreea de 

Sud, Panama, Republica Dominicană etc. Cam toate ţările mai importante „invadate” de americani sunt 

prospere. Să ne amintim cât de mult s-a sperat să „vină americanii” şi în RPR! Cât de naivi erau românii!

În altă ordine de idei…tare mult ar vrea actualii dictatori ai Rusiei ca Uniunea Europeană să dispară, să se 

dizolve! Le stă ca un nod în gât! Divide et impera! Mare bucurie le-au făcut britanicii cu „brexit-ul” lor! 

Propaganda rusească împotriva UE s-a înfiltrat bine în România. Chiar şi români cu „scaun la cap” bagă „fitile”, 

conștienți sau inconștienți că fac jocul dictatorilor care conduc Rusia actuală. Aflăm că România „este o colonie 

a U.E., că nu avem autonomie, că ni se fură resursele naturale, că ni se impun restricții de tot felul” etc. În loc să 

se roage de U.E. să ne tolereze cu defectele noastre multe, unii români fac pe nemulțumiții, sau vorba 

sintagmei: Capre râioase, cu coada pe sus!!!

Este un truism că nici guvernul actual al Ucrainei nu este fără cusur, fără păcate – tine neapărat să păstreze 

între hotarele țării, teritorii cucerite prin agresiuni armate criminale, înfăptuite de „generalisimul” Stalin, 

„eliberatorul popoarelor”. O întrebare simplă ar trebui să li se pună guvernanților ucraineni, după ce se va 

termina cu agresiunea în curs, evident: – Sunteţi de acord cu agresiunile armate pentru acapararea de teritorii, 

aşa cum proceda Stalin şi cum procedează în prezent urmașii lui? Probabil vor spune că… NU. Oricum, 

intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană (dacă se va realiza) va elimina în final granițele cu țările membre și va 

deveni mai puțin important unde se plătesc taxele – la Kiev sau la București, la Kiev sau la Varșovia etc. O 

metodă originală, ar fi ca familiile din zonele discutabile, să aibă posibilitatea să se afilieze(înregistreze), să 

plătească taxe etc., fie la un guvern, fie la altul. Cheltuielile pentru infrastructură, educație, eventuale investiții 

etc. să se suporte proporțional cu veniturile obținute din zonele respective de cele două administrații prietene. 

Utopie desigur, dar cine ştie?



în mare parte. Să nu se afle, ştiu ei de ce. Libertatea presei, există numai dacă se face jocul celor „cățărați” în 

vârful piramidei, care fără îndoială, sunt „patrioți”, vor „binele” şi reprezintă interesele poporului rus!!! Oare aşa 

să fie?

Încă din decembrie 2021 se vorbea de iminenta invazie a Ucrainei de glorioasa Uniune Sovietică (să o 

numim tot ca odinioară, deoarece „Lupul păru-şi schimba, dar năravul, ba!”) în Canada şi SUA, cu mult înainte 

de olimpiada din China. Din sateliţii spioni se poate vedea şi cât este ceasul la mâna unui rus! Ditamai tancurile, 

tunurile şi camioanele militare masate în apropierea graniței Ucrainei nu s-au dus întâmplător, era clar că nu s-

au deplasat numai să consume motorină. Iar cei aproximativ 150.000 (după unii 250.000) de soldaţi, ofiţeri, 

tanchişti, şoferi, IT-iști şi alte cadre militare au aşteptat cuminţi semnalul de invazie. Dar oare aveau unde să se 

spele, să facă duş? Dar cu WC-urile, oare cum stăteau? S-a aşteptat să se termine Olimpiada (nu se ştie dacă 

militarii au urmărit la televizoare jocurile olimpice de la Beijing!?) şi pe 24 februarie au trecut graniţa din trei 

direcţii. Cine a ordonat invazia? Toată mass-media îl arătă cu degetul pe preşedintele reales prin şmecherii, „fiu 

iubit al poporului”, Vladimir Putin. Repet: „Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe divan!” Realitatea este că în 

spatele lui există mulţi generali şi membri ai guvernului cu care s-a sfătuit și îl sprijină. Chiar şi Stalin avea câţiva 

sfătuitori. Dacă s-ar ajunge la un nou proces gen Nuremberg (142 condamnaţi din care 25 la moarte), ar fi 

judecat numai Putin, sau şialţi colaboratori ai lui? Evident, aşa cum la Nuremberg nu a fost judecat numai 

fuhrer-ul Hitler (post-mortem – Stalin nu credea că s-a sinucis, știa el ce știa…), nici la noul proces nu se va 

judeca numai preşedintele Putin. Nu se ştie dacă s-a supus la vot decizia de a se invada Ucraina și în afara 

Consiliului Militar, adică în Parlament și Camera deputaților, aşa cum se procedează în SUA şi în toate ţările 

democratice, când este vorba de decizii importante. Este uşor de imaginat cu cât dispreţ şi „superioritate” 

priveşte un dictator (care şi-a aranjat să rămână în funcţie pe viaţă), pe şefii de state care dau socoteală pentru 

faptele lor şi nu pot depăşi mai mult de 8-10 ani în funcţie. Ce-i păsa lui Stalin că după mai mulţi ani de la 

moartea lui, stârvul îi va fi înhumat alături de revoluţionari mai mărunţi? Şi culmea ironiei, scoaterea rămăşiţelor 

dictatorului din mausoleu de lângă Lenin, s-a produs într-o zi de Haloween, când ies din morminte strigoii! 

Coincidentă?

Şi pentru că a venit vorba de Nuremberg(și de enigme nerezolvate) – de ce l-au condamnat la închisoare pe 

viaţă pe Rudolf Hess (26 April 1894 – 17 August 1987 – „sinucis” în puşcăria Spandau, la 93 de ani!)şi nu l-au 

decorat ca mare luptător pentru pace? Spre aducere aminte – acesta fusese desemnat chiar succesor al lui 

Hitler (i-a fost şi adjunct), dar nefiind de acord cu războaiele, pe 10 mai 1941 (la aniversarea unui an de când 

Germania a început invadarea Franţei, Belgiei şi Olandei), în disperare pentru a face pace, sacrificându-și 

viața, a pilotat un avion (ce curaj!) spre Scoţia, unde avea un prieten britanic (aşa credea), Duke de Hamilton. În 

loc ca Churchill să-l fi primit cu flori, ca pe un erou, l-a întemniţat (!) şi după război (în 1946) a fost dus la 

„judecată” la Nuremberg şi condamnat că a vrut să facă pace cu Anglia!

O altă enigmă: Regele U.K., al Dominioanelor Imperiului Britanic și Împărat al Indiei, Edward VIII – Duke de 

Windsor (Suveran cam 10 luni – în perioada 20 ian. – 11 dec. 1936), era mare dușman al comunismului, pe care 

îl considera corect, un pericol la adresa civilizației Planetei. Majestatea Sa nu putea să uite că la ordinul lui 

Lenin, pe 17 iulie 1918, bolșevicii l-au asasinat pe iubitul lui unchi, țarul Nicolae II (sanctificat împreună cu 

familia pe 15 august 2000). Cum era logic, regele era prieten cu dușmanii declarați ai bolșevicilor, printre care și 

cu Hitler****. Dar… pe motivul că s-a îndrăgostit de doamna Wallis Simpson din USA (căsătorită a doua oară și 

încă nedivorțată), a abdicat. Ce dragoste puternică, de admirat – 3 „regate” – mai mult de o șesime din 

suprafața Planetei, pentru o femeie!!! Nu cumva a fost forțat, prin cine știe ce metode draconice să lase totul și 

să ajungă să fie izolat ca guvernor in Bahamas în perioada 17 iulie 1940 – 16 martie 1945? Dacă nu este nimic 

de ascuns, de ce și în prezent arhivele cu dosarele numite „Marburgfiles” (descoperite în 1945 de americani în 

Germania – corespondența regelui cu Hitler și alți demnitari) și cele ale „Operațiunii Willi” nu sunt accesibile în 

totalitate?

Altă ciudățenie: Franța și Anglia au declarat război Germaniei pe 3 septembrie 1939, deoarece cu două zile 

mai devreme, Germania începuse invadarea Poloniei, oarecum justificată – a intrat în zona cu mulți nemți, pe 

care a recuperat-o pentru Germania. Dar și Stalin a invadat estul Poloniei cu 16 zile mai târziu, să „protejeze 

frații ucraineni și belaruși”. Explicațiile, de ce Franța și Anglia nu au declarat război și Uniunii Sovietice pentru 

același gen de agresiune împotriva Poloniei, sunt ridicole. Se justifică dublul standard prin tratatul de pace de la 

Riga din 1921 și protocolul „secret” (de ce oare?) dintre Anglia și Polonia care prevedea protecția Poloniei 
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Totuşi, trebuie menţionat faptul că primul ministru Churchill, cuprins de remuşcări, poate simțind și antipatia 

britanicilor (care nu l-au mai votat în luna mai, 1945) şi aflând de comportamentul barbar al aliaţilor sovietici în 

ţările ocupate și chiar neocupate (China), a organizat, în cel mai mare secret, Operation UNTHINKABLE 

(Operațiunea DE NECREZUT), sau al Treilea Război Mondial (cum îi plăcea să-i zică), operațiune „bombă”, 

care ar fi trebuit să înceapă pe 1 iulie 1945***. Pe scurt – „Aliații”, împreună cu armata germană care a mai 

rămas, reorganizată, trebuiau să înceapă prin surprindere, ofensiva împotriva Armatei Roșii ajunse în 

Germania și să o forțeze să se retragă din Europa. A pierdut alegerile şi planul a fost abandonat (din nefericire 

pentru Planetă) de partidul ajuns la putere – Labour Party (Partidul Muncitoresc)!!! Ajuns din nou prim-ministru 

în perioada 1951-1955, nu a mai putut realiza proiectul din 1945 (care a rămas strict secret până în 1998 și nici 

în prezent nu se prea aude de el). În 1953, primul ministru Winston Churchill a luat Premiul Nobel pentru 

Literatură (nu pentru Pace). Ca o curiozitate amuzantă – avea aceeași înălțime ca Napoleon, Stalin și…Putin, 

adică 1.68 metri!

Există încă multe mistere legate de WWII şi multe dintre ele nu prea se vrea să fie elucidate, deoarece 

adevărul supără. Chiar dacă au murit demult mamele care şi-au pierdut feciorii manipulați prin propaganda de 

război, să-şi dea viaţa eroic pentru o cauză nu chiar clară, precum și veteranii de război (puțini, câți mai sunt în 

viață), nu trebuie să afle că manipulatorii Planetei au vrut neapărat război, să ajute să triumfe „experimentul 

comunism”. Încercări de a se afla adevărul despre anumite acțiuni inexplicabile, au existat şi încă mai există**. 

Este bine să știm, dar… ce mai contează? Viețile celor care au trăit în sistemul criminal comunist, nu se mai 

întorc.

În acest context, poate mai trebuie menționat și faptul că puternica alianță BRICS (Brazilia, Rusia, India, 

China și Sud Africa – ca replică la alianțele G7 sau G20), la întâlnirea din 23-24 iunie 2022 de la Beijing, cu toate 

că în declarația comună nu a fost criticată explicit invazia Ucrainei, la punctele 21 și 22, frumos formulate, s-a 

subliniat și necesitatea rezolvării divergențelor pe cale pașnică, prin dialog și consultări… 

„WesupporttalksbetweenRussiaandUkraine…” (Noi sprijinim discuții între Rusia și Ucraina…). Președinții 

țărilor membre au semnat declarația, inclusiv președintele Putin. Dar guvernul rus, în frunte cu președintele pe 

numai dacă era atacată de Germania… Comuniștii, aveau „voie” să facă orice cu sărmana țară a lui Sobieski. 

Cum nu sunt istoric, nu intru în amănunte, că îmi este greață de atâta minciună și propagandă de război, 

rămasă până în zilele noastre. Îmi place titlul cărţii  - Churchill: Wanted Dead or Alive, (Churchill vrut, mort 

sau viu) de Celia Sandys… Oare de ce a zis Hitler „Într-un război, ultimul lucru pe care englezii îl știu, este cum 

să practice un joc corect (fair play)”? O întrebare importantă, esențială, care trebuie să frământe pe istoricii 

nepolarizați – Cum a reușit Marea Britanie (Churchill probabil) să-l convingă pe Hitler să înceteze brusc 

atacurile aeriene peste Canalul Mânecii (acțiunea BLITZ – 7 septembrie 1940 până la 11 mai 1941, 56 de zile și 

de nopți) și să își concentreze forțele armate spre „imperiul bolșevic”, pentru a începe pe 22 iunie 1941, 

Operațiunea BARBAROSSA? A lăsat Germania total descoperită la întoarcerea britanicilor aliați cu americanii 

– fapt ilogic, dacă nu a existat nici-o garanție că faimoasa „D-Day” nu va exista.

Revenind la războiul din Ucraina: Aparent, invadatorii nu o duc prea bine. Avioane distruse pe aeroporturi, 

depozite de muniţii explodează (neglijenţă de la o țigară, zic ruşii – nu atac ucrainean), soldați ruși în derută, 

fata unui prieten apropiat al lui Putin ucisă de o bombă pusă la mașina acesteia în Moscova etc. Armamentul 

modern livrat de diferite ţări, bazat pe GPS și sateliți, funcționează bine. La fel și dronele moderne.Tânărul şi 

curajosul președinte Volodymyr Zelensky (are 44 de ani şi 1.70 m înălțime!) este iubit de compatrioții lui (peste 

90% îl aprobă) şi este simpatizat de aproape toată Planeta. Este cult, vorbește frumos, fiind fost actor, ca 

regretatul președinte al Americii Ronald Regan. De cealaltă parte, „marele președinte” reales prin modificarea 

Constituției și cu majoritate de voturi discutabilă, Vladimir Putin (cu 2 cm mai scund…), la aproape 70 de ani (în 

octombrie), nu arată prea bine – se vorbește că are cancer. Nu îi convine că de data acesta, SUA ajută cu 

armament Ucraina şi amenință că „vor fi consecințe”. Ba chiar amintește că posedă arme atomice. Să sperăm 

că nu le va declanșa, să provoace un alt război major (WWIII) care ar forța implicarea directă a NATO, deci şi a 

României. Sancțiunile economice aplicate Rusiei de Occident şi măsurile rusești de răzbunare, au dus la grave 

urmări. Suntem într-o criză economică majoră, cu o inflație cum nu a mai existat de zeci de ani. Se va putea 

supraviețui în Europa fără gazele şi petrolul rusesc? Cât va dura conflictul? se întreabă toată lumea. Nu cumva 

acesta este începutul celui de-al treilea război major pe Planetă (repet), pe care l-a plănuit în detaliu 

Comandamentul Armatei Britanice la solicitarea primului ministru Winston Churchill în luna mai, a anului 1945? 

Repet – a doua „insurecție armată” ar fi trebuit să înceapă pe 1 iulie 1945.



MURAL APROAPE DE IMPERIAL WAR MUSEUM

viață Vladimir, conform tradiției, una vorbește și alta se 

face… WHO CARES! Conform tradiției comuniste, rușii 

nu au voie să-și spună cuvântul, să-l critice eventual, 

nici pe conducător și nici pe cei care îl susțin. 

Democrație rusească!?

Dumnezeu să ne ferească de mai rău! SILENT ENIM 

LEGES INTER ARMA, după cum a zis Cicero, mare 

adevăr și în acest secol XXI!

NB. Coincidență?! Pe 24 august, exact la 6 luni de la 

începutul invaziei, Ucraina a sărbătorit 31 de ani de la 

obținerea independenţei de sub „jugul” URSS. LA 

MULȚI ANI de ZIUA INDEPENDENȚEI - UCRAINA! ȘI 

REPUBLICII MOLDOVA să-i urăm LA MULȚI ANI (27 

august)!Aceeași urare să o adresăm la toate țările 

devenite independente pe Planetă! Să ne aducem 

aminte: În anul 1939, mare eveniment: Australia, 

Canada, Africa de Sud și Noua Zeelandă au fost lăsate 

independente de Anglia (în cadrul Commonwealth-

ului). De atunci, alte 62 (șaizeci și două!) de țări au 

câștigat independența de Marea Britanie! Franța a lăsat independente 28 de țări, Spania 17, URSS 16, 

Portugalia 7 și SUA, 5 țări. Încă odată – LA MULȚI ANI la toate țările stăpâne pe destinele lor!

*WAITING FOR WAR – BRITAIN 1939-1940, de BARRY TURNER (Icon Books Ltd, UK 2019, 370 pagini).

*** OPERATION UNTHINKABLE – THE THIRD WORLD WAR – BRITISH PLANS TO ATTACK THE SOVIET EMPIRE 1945, de 

Jonathan Walker, publicată pentru prima dată în 2013 (The History Press Ltd) UK.

**** HITLER – 1936 – 45: NEMESIS, de Ian Kershaw, editura ALLEN LANE – THE PENGUIN PRESS, publicată prima dată în U.K. în 

2000 (1115 pagini, 93 de fotografii și 8 hărți).

Revin la titlul acestor gânduri, cu o mică adăugire, mai 

î n  g l u m ă ,  m a i  î n  s e r i o s ( n u m a i  l a  a d r e s a 

человекa/celavecilor care iubesc războaiele): Ruşii nu 

sunt de vină…, este vinovat Pământul că îi ține!

PS. Întâmplător, astăzi, 31 august 2022, când scriu aceste rânduri în care l-am amintit pe fostul regele 

Edward VIII (cu numele de botez cam lung, respectiv Edward Albert Christian George Andrew Patrick David), 

mă aflu aproape de White Lodge, Richmond, UK, unde s-a născut (în anul 1894) acest controversat personaj – 

după unii un trădător, după alții un erou… Acum vreo 10 ani, împreună cu scriitorul Ioan Barbu și Silvia Barbu 

(soția scriitorului), am fost pe „urmele” Regelui și în Bahamas, unde am discutat cu localnici, care își aduceau 

bine aminte de fostul lor guvernor, dar mai ales de Willis Simpson, iubita lui soţie.

**UNSOLVED MYSTERIES (sic) OF WORLD WAR II (FROM NAZI GHOST TRAINS AND TOKYO ROSE TO THE DAY LOS 

ANGELES WAS ATTACKED BY PHANTOM FIGHTERS), de Michael Fitzgerald, 256 pagini, publicată în 2019 de Arcturus 

Publishing Limited, London, UK.

DE ULTIMĂ ORĂ: Regina Angliei Elisabeth II a trecut la cele veșnice (la 96 de ani)!DUMNEZEU 

SĂ O ODIHNEASCĂ ÎN PACE! REST IN PEACE YOUR MAJESTY! În apropiere de Buckingham 

Palace, în Green Park și lângă diferite monumente, au fost depuse zeci de mii de buchete de flori, 

mesaje către Regină și familia regală, ba chiar și multe jucării (oferite de copii). Prințul Charles a fost 

încoronat REGE – CHARLES III. Așa cum se zice pe aici – GOD SAVE THE KING! (Am fost recent în 

zona „fierbinte” a Londrei și am vizitat Imperial War Museum, unde un salon a fost amenajat în 

memoria MAREI DISPĂRUTE. Nici urmă de Regele Edward VIII, ca și când nici nu ar fi existat și nimic 

despre OPERAȚIUNEA DE NECREZUT).
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REST IN PEACE

Queen Elizabeth II
1926-2022
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Constantin LUPEANU

Gând în noaptea calmă

Fluviul Chu rupe Muntele Poarta Cerului, pe mijloc,

Notă: „Poezia chineză clasică se sprijină pe elemente inexistente în alte limbi, combinând pronunția cu realismul grafic 
al semnelor și cu melodicitatea impusă de cele patru tonuri ale limbii. Ritmul este ușor de căpătat prin preponderența, 
în limba veche, a cuvintelor monosilabice și prin lipsa flexiunii… Elementul pictural i-a șocat întotdeauna pe sinologi 
și, adăugându-se caracteristicilor limbii și regulilor prozodice, i-a condus la adevărul că poezia chineză poate fi 
explicată, iar nu tradusă. Semnul grafic 字 zi，cu existența sa independentă de sunet, de cuvânt, a făcut ca poezia să 
se îmbogățească pe această cale, să se dezvolte separat de cuvântul rostit și să fie sugestivă prin figurile sale vii, 
înglobând tendința către picturi scenice”. Vezi cartea de eseuri „Pași în lumea chineză”, Editura sport – turism, 
1975, semnată de Mira și Constantin Lupeanu. Poezie a dorului de casă, foarte cunoscută și iubită de chinezi. Poetul 
avea 26 de ani în anul 726, când, pe 15 septembrie, aflat departe de casă, într-un han din Hangzhou, a scris această 
poezie. Sunt cinci caractere în vers, rimează versurile 1,2, 4. Limbaj simplu, proaspăt. Noaptea liniștită, luna 
luminoasă și bruma compun atmosfera prin care se transmite nostalgia.

Bruma s-a întins în lung și-n lat
Privesc în sus, văd luna lucitoare,

Razele lunii se-aștern peste pat,

La zece ani scria versuri. La cincisprezece ani era deja cunoscut și apreciat ca poet. La optsprezece ani, 
trăiește retras pe munte și studiază. Călătorește în localitățile din jur, pentru a acumula cunoaștere. Li Bai 
călătorește mult, să cunoască țara, cu sabia în mână, pentru a se apăra la nevoie. S-a străduit să primească o 
poziție mandarinală și, abia în anul morții, împăratul îl numește într-un post de înalt funcționar imperial. Din 
nefericire, comunicarea oficială ajunge la el abia după moarte.

Era un om cald, generos, îi plăcea să lege prietenii, iubea poezia și băutura, scria fără contenire, oricând și în 
orice situație. A compus între trei și cinci mii de poeme, dintre care s-au păstrat peste o mie. Astăzi, un om trecut 
prin școală cunoaște bine și chiar poate recita cel puțin o sută. Exegeții au constatat de-a lungul timpului că 
acest poet a creat capodopere eterne în toate genurile poetice, triumf neegalat până astăzi. Este prea bine 
cunoscută legenda dispariției sale. Împlinise șaizeci și unu de ani, când, a plecat cu barca pe râu, seara, să 
admire luna, cum îi era obiceiul. Se crede că s-ar fi aruncat în apă, să îmbrățișeze luna preschimbată în 
fecioară, fiindcă de atunci n-a mai fost văzut, nu s-a mai știut nimic de el.

LI BAI, 19 Mai 701 – 762, toamna. Aparținea unei familii cu tradiții către lectură și a început să învețe carte la 
cinci ani: istorie, poezie, astrologie, metafizică. A studiat cărțile lui Confucius și ale filosofilor antichității 
chineze. A citit cărțile a sute de învățați ai vremii sale. A învățat să călărească, să vâneze, a devenit un spadasin 
desăvârșit și, conform propriilor declarații, a provocat la duel mulți oameni de seamă.

Privind muntele poarta cerului

Plec capul, mă gândesc la al meu sat.

Apa ca jadul curge spre est, unde se răsucește-n loc.

O velă singuratică apare pe după globul de foc.
Pe cele două maluri, culmile verzi stau față-n față,

POETUL CHINEZ

LI BAI*



Aduceți de băut

Notă: Poezie scrisă în anul 725. Șapte caractere în vers. Descrie un loc celebru în provincia Anhui, măreția și magia 
naturii. Pe malul Fluviului Albastru, două stânci uriașe stau față-n față, parcă se înfruntă, ținute la distanță de ape, ca o 
poartă cerească. Imaginea transmisă de poet nu este statică, ci în mișcare, departe, aproape și iar departe, prin șase 
verbe care sugerează dinamica lucrurilor. Imagine vie, viziune extinsă, îndrăzneață, deschidere spre infinit.

Să nu lăsăm cupa de aur și roua de jad

Ați observat?
Apa Fluviului Galben vine din Cer,
Aleargă spre mare și nu se mai întoarce.
Ați observat?
Bătrânii sunt posomorâți,
văzându-și în oglindă părul alb,
Dimineața, părul e negru de mătase, iar până seara ajunge ca neaua.
Să ne bucurăm când viața oferă împliniri,

Să se golească în fața lunii de pe cer.

Irosim cu totul o mie de arginți, dar banii se-ntorc la noi.
Fierbeți mielul, tăiați o vită, să ne bucurăm,

Maestre Cen, Yuan Danqiu, să vină băutura,
Paharele nu trebuie să se oprească!
Am să vă cânt, ascultați-mă bine.

Cerul ne-a dat viață, trebuie să fim cumva de folos,

Clopoței, tobe, mâncăruri alese – nu sunt suficient de fine,

Hai să bem trei sute de pahare.

Să fim beți tot timpul, să nu ne trezim,
Din cele mai vechi timpuri, înțelepții au fost mereu singuri,
Doar bețivii lasă un nume în urma lor.
Regele Chen petrecea în castelul Pingle,
Nu e costisitor să ne batem pentru zece mii de pahare,
Să ne lăsăm captivați de veselie, fără nici o reținere.
De ce spune gazda că are bani puțini,
Mergeți direct și cumpărați, vom bea împreună.

Și vom scăpa de neliniștea eternă.

Notă: Poem compus în anul 736, în stilul clasic yuefu, cu versuri inegale. Yuefu, care înseamnă Biroul Muzical, o 
instituție din China antică responsabilă cu colecția de muzică, poezie și interpretarea acestor lucrări. În timp, a ajuns 
să desemneze acest gen poetic lipsit de rigorile poeziei clasice.

Calul este de preț, haina face o mie de galbeni,

Vom trage împreună o beție strașnică

O poezie răscolitoare ca un torent de nestăvilit, care-l exprimă foarte bine pe poet, fire liberă, nestăpânită, 
adept al filosofiei vieții neîngrădite a lui Zhuang Zi, deschis plăcerilor, plin de dispreț pentru bogăție, dând cu 
tifla înțelepciunii și la ceea ce va fi mâine. Poetul ridică un tablou grandios, într-un limbaj cotidian, atractiv, 
expunând de fapt concepția sa despre lume. Viața este apa fluviului care curge neîncetat, ea trece repede, 
aleargă, fără întoarcere. Răspunsul este în băutură, roua de jad, în beția fără trezire. Totuși, poetul afirmă 
valoarea omului. Cerul ne naște fiindcă suntem de folos. Întreaga poezie exprimă atât dezamăgirea poetului 
care nu a fost apreciat în capitala imperiului, dar și încrederea în sine, în calitățile personale. Momentele de 
nefericire se cuvin uitate și înlocuite imediat cu clipe pline de bucurie și eroism, durerea să fie transformată în 
putere, iată ceva cu totul de preț. Optimism tonic. Poezia degajă decepție, tristețe, furie, până la mândrie 
curată, expunerea fără echivoc poziției omului de valoare.

Cereți să le schimbe pe băutura cea mai bună, prieteni,



Țin azi pe loc ulcica și-ntreb înaltul astru.

Ca oglinda-n zbor, ea luminează palate de cinabru,

Iar noaptea o văd cum răsare din mare,

Ei văd aceeași lună în amurg.

Chang E frumoasa cu cine e vecină bună?

Doar luna, ea a luminat și ce a fost odată.

Printre florile muntelui bem, eu și-un vecin,
O ulcică, altă ulcică și încă una.

Vino mâine dimineață, c-un qin.

Notă: O poezie a vieții lipsite de constrângeri. Poetul este pe munte, în mediul drag, înconjurat de flori și are pe cineva cu 
care poate să bea. Cel mai probabil un ermit din munți. Repetarea nenecesară a cuvântului ulcea exprimă nu 
cantitatea, ci bucuria inocenței. Qin, instrument muzical.

Întreb luna

Dar luna-l urmează pe om în tot și în toate.

De când veghează luna pe cerul albastru?

De ceața norilor se risipește, strălucirea ei se simte-n ansamblu.

Dimineața-n spatele norilor dispare.

Beau cu tine pe munte

Sunt beat și vreau să dorm, tu poți pleca, de-acuma,

S-atingă strălucirea-i, omul deloc nu poate,

Zi după zi, iepurele alb, face doctorii pe lună,

Omul de astăzi n-a văzut luna de altădată,

Anticii și oamenii de azi ca apa curg,

Ah, doresc, când cânt la băutură, peste plaur,
Razele lunii să-mi lumineze-ndelung carafa de aur.

Notă: Cu un pahar plin în mână, Li Bai se adresează lunii, prietena sa din totdeauna și o prezintă astfel din unghiuri 
diferite, pentru ca în final să o invite să bea. Sentimentul timpului, al spațiului, miturile existenței, sunetul, emoția și 
rațiunea coexistă. El vede originea universului, eternitatea, măreția, înțelege sensul și valoarea vieții scurte a omului. 
Luna este unică, frumoasă, infinită și afectuoasă, de aceea o și cheamă lângă el.
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* Se pronunță aproximativ – Lii Baaai (NR)

Aici, păsările se îndepărtează, norul se ridică în slăvi, lăsând liber un spațiu de necuprins. Rămân – muntele 
și el, față-n față. Poetul e singur. Muntele este și el singur. Omul și natura dobândesc deopotrivă spiritualitate, 
armonie, statură urieșească. Prietenie profundă, adevărată. El și muntele nu se mai satură privindu-se cu 
înțelegere și iubire.

Notă: Poezie scrisă în anul 753, la maturitate, după ce înregistrase atâtea eșecuri. Poem de patru versuri, cu cinci 
caractere în vers. Exemplu al unei concepții ingenioase și imaginații rare. Este descrisă fără cuvinte o mare 
singurătate, înțeleasă doar de muntele impunător. Afecțiunea se transmite, fără ca poetul să o numească. O taină.

Distinctă se străvede gândirea liberă, neîngrădită a autorului, deasupra societății sale, de dincolo de timp. 
Scrisă cel mai probabil în 744, în deplină forță creatoare. El caută originea universului, sensul și valoarea vieții 
omului. Vede eternitatea, măreția datelor cosmice. Luna este unică, frumoasă, infinită și afectuoasă.
嫦娥 Chang E (în românește se pronunță aproximativ Cean Ă) este Zeița Lunii. Ea a furat de la soțul său 后羿 

(Hou Yi), un arcaș vestit, drogul nemuririi și a zburat pe lună. Numele ei semnifică femeie tânără, frumoasă. Era 
smeadă, cu pielea lăptoasă, părul negru ca noaptea și buzele ca florile de cireș. Obișnuia să poarte în brațe un 
elegant iepure alb, care a însoțit-o pe lună. Se crede că ar fi fost o nemuritoare din preajma Împăratului de Jad, 
de unde dorința de a se întoarce la Ceruri.

Singur pe muntele jingting

Zboară păsările în stol până pier,
Răzlețul nor pleacă departe în înalt,
n-am cum să-l ating.
Noi ne uităm unul la altul, nesătui,
Doar tu mă înțelegi, Munte Jingting.
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de poveste

este răspunsul

a unui astăzi

tuturor îngerilor la

în fața pământului

Dorul

cu tranșee, cu putere,
ori cu nopți

Dorul

neatenția noastră

este tandrețea nerostită

fără de viață.

născută dintr-un ieri

nefiresc sens giratoriu
fără de mâine.

de stele.

ce-l tot săpăm

rămas blocat într-un

Dorul

Dorul

este fiorul
nemărginit
și nemângâiat

fără de aripi.

Dorul

ce aude

de pași umeziți
de rouă.

Dorul

este bucuria ierbii

răsărit încetișor

este lacrima

șoaptă de Lumină
ruptă demult
dintr-o ploaie

al cerului

ce se știe

Aurelius BELEI

Dorul

când bucăți din noi

din lumile neștiute

ori nu ne odihnim

amari așteptări

este neliniștea fiecăruia

ochii unul în
poala celuilalt

de după ce
nu ne vorbim de tot

suflet.

este arderea cu care

îndeajuns

Dorul

crescută din

sfâșiem clipele

lipsesc fără de vreme
și cerșim totului din jur
să ne aducă

surâsul celest
a ceea ce am fost

Dorul

chiar către noi

ce ne împrumută

undeva, cândva,

când ne uităm că suntem

lăsat Aici și Acum

este drumul neînceput

sub un anume cer
ce ne cheamă rostul
necontenit
dintotdeauna.

fără de pereche.

sublimă aripă
a unui zbor

Dorul
este singurătatea mea
fără de tine
când muzica Raiului
îmi curge

cu Iubire
dansându-mă

cu tot.

prin toți porii



Tatăl nostru

şi te faci că asculţi şi te faci că-nţelegi
– Tatăl nostru carele umbli tehui prin biblioteci

şarpele din mine se hrăneşte cu cărţi
nimeni acum nu-l mai poate ucide.
Ştiu că emoţiile sunt mai reale decât aceste pagini

şi ştiu că sunt singur pierdut că femeile mor

ştiu ştiu. Dar nu mai pot să aleg.

aşteptându-mă prin spitale

ce ziua şi noaptea muşcă din mine

ştiu pe de rost aureolele ţărmul merii-nfloriţi

Un firicel de sânge (atât) ca ieşit dintr-o carte. El va 
vorbi.

voi orbi! într-o lume afurisită şi dulce

mă destram în linii ferate.

Îi spun: pleacă, dacă nu pleci acum

după-amiază amară se uită la mine

poveştile mor pe la mijloc
femeile mor la-nceput

ca pe vremuri la râu

Voi muri într-o duminică dimineaţa.Când vei intra în

bărbaţii prin ceruri. Îi spun: nu pleca,
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are imagine

inima încă stăpâneşte metalele

– Deschid televizorul după orele 24

un ochi de cal e ecranul şi se plimbă

toate camerele ca nişte holuri ale memoriei

întorc capul

poeziile dulci sunt ronţăite

Nopţi de câlţi

ca o toamnă fără dueluri)

plină de tupeul domnului pound

privesc toată noaptea

sonorul este în mine

(îmi amintesc adolescenţa
– noaptea –

prin camera aceasta

de reviste „l'expres”

singur în faţa televizorului
împroşcat de lumina difuză

fotografii intrate în dizgraţie

numai de iepuri
sunt singur, un gândac o pândeşte
pe-cea-care-nu-m-a-sărutat-niciodată.
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Apoi mai era ceva ce îl neliniștea, observa în lume o renaștere a ateismului, o sfărmare a valorilor creștine ca 
de un tăvălug uriaș numit neomarxism. Doar știa ce înseamnă acest lucru pentru că trăise în comunism, însă 
acum vedea un nou val mult mai puternic menit să instaureze noua ordine mondială, înrobindu-i pe oameni și 
luându-le dreptul de a crede în Dumnezeu într-un mod liber. El nu fusese niciodată prea credincios, dar 
întotdeauna trăise cu simțământul că Dumnezeu există și este bine ca omul să țină cont în viață de acest lucru, 
așa îl educaseră părinții săi. Cu toate că își dădea seama că trăise o viață departe de idealurile creștine, dorind 
să agonisească tot mai mult din punct de vedere material pentru el și familia lui. Toată viața sa fusese o viață de 
alergare după lucrurile materiale și deodată începuse să fie îngrijorat, pentru că își dădea seama că trăia ca un 
mort din punct de vedere spiritual.

Dusese o întreagă viață de activitate și dintr-o dată din cauza pandemiei se oprise și începuse să mediteze și 
să caute sensul vieții. Îi împărtăși și nevestei sale frământările lui, însă ea nu îl putea înțelege, îi spusese că 
doar ei trăiseră o viață onorabilă și că așa era bine. Iar apoi aveau copii și nepoți și asta era toată bucuria vieții, 
mai mult de atât nu se mai putea cere de la viață. Dar pentru Toader toate acele lucruri ce până mai ieri erau atât 
de frumoase și îl mulțumiseră, nu mai erau de ajuns, tânjea și după altceva pentru că înțelesese un adevăr 
cutremurător și anume: că cei ce se credeau că sunt foarte normali, trăiau de fapt subt spectrul morții spirituale.

În perioada de relaxare a restricțiilor începu ca în mod regulat să meargă la țară, unde la casa părintească 
lucra la grădină, la vie, avea grijă și de ogorul de la câmp, însă acum nu mai era ca în alți ani plin de elanul de a 
prospera, ceva îl neliniștea. Uneori se oprea și se așeza pe la umbra unui pom și rămânea gânditor cu privirea 

Veni și perioada mult așteptată a relaxării restricțiilor și viața oamenilor din jurul său își reluă cursul însă ceva 
nu mai era ca înainte, unii oameni aveau teamă de virusul ucigaș. Pe când alții ironizau totul spunând că în 
realitate era vorba de o gripă ceva mai puternică decât cea obișnuită. Apoi mai era ceva ce îl neliniștea și 
anume, teoriile conspirative privind pandemia, aproape că nu îi venea să creadă că toată acea forfotă cu 
coronavirus ar fi de fapt o înscenare a globaliștilor. Nu putea crede că statul ar lupta contra oamenilor de rând. 
Trăise toată viața sa cu ideea că, dacă el ca individ își face partea în societate atunci și cei aflați la guvernare își 
fac și ei partea și astfel toate lucrurile merg bine. Și chiar dacă erau excepții în România, nu credea că astfel de 
lucruri se pot întâmpla în țările cu adevărat democratice ale Europei.

În tot timpul perioadei de izolare la domiciliu din cauza pandemiei, Toader Neacșu se gândise la multe lucruri. 
Și mai ales își analizase viața sa punct cu punct, iar un anumit aspect îl nemulțumea total. Totul începu după 
citirea cărții lui Gogol „Suflete Moarte” pe care o citi și reciti datorită faptului că avusese mult timp la dispoziție. 
Înțelesese prin prisma acelei cărți că sufletul său era cuprins de moarte spirituală și așa trăise până la cei 
șaizeci și șapte de ani ai săi. Lucrase toată viața sa până se pensionase ca maistru la fabrica de sticlă. De doi 
ani era pensionar, însă până la izbucnirea pandemiei fusese foarte activ pentru că pleca de la oraș unde avea 
un apartament foarte bine pus la punct, la țară în satul său natal și acolo la casa părintească lucra la vie, la 
grădină, menținând totul în bună orânduială și așa îi putea ajuta pe cei doi fii ai săi ce erau însurați și aveau 
familiile lor.

Apoi îl mai întrista și faptul că lumea în care trăia se preschimba scoțând la iveală tot ce înainte era rușinos și 
dăunător, acum ca valoros, precum înlocuirea familiei tradițional-creștine formate dintr-un bărbat și o femeie, 
cu ceva de-a dreptul grotesc ce submina societatea umană din temelii. Era conștient că până la urmă el își 
trăise viața. Dar cum va fi lumea în care copii și nepoții săi vor trebui să trăiască? Oare ce valori vor mai avea ei 
dacă neomarxismul va birui totul? Știa din experiență că atunci când oamenii nu mai au nimic sfânt în forul lor 
interior devin precum bestiile.

Germania
Eugen ONISCU

În lumina caldă
a apusului



– Interesant este faptul că dumneata îți pui astfel de probleme și te preocupă starea lumii, este adevărat că 
sunt timpuri grele când ateismul pare să reînvie. Iar cei ce mărturisesc credința creștină nu au decât o formă de 
evlavie și nu îl cunosc pe Dumnezeu. Apoi spui că te întristează starea inimii tale, din punct de vedere spiritual 
și îți pui astfel de probleme la modul cel mai serios. Dar mai exact ce anume te frământă?

ațintită în zare întrebându-se cu îngrijorare, ce va fi în viitor și cum va arăta lumea în următorii ani? Și apoi toată 
acea stare de amorțire spirituală ce o descoperise în sufletul său îl umplea de neliniște. Ajunsese chiar să 
creadă mai mult ca niciodată după cum îi spuneau părinții săi cândva, că există o împărăție a lui Dumnezeu 
pentru care omul trebuie să se pregătească cât timp trăiește pe pământ. Părinții săi muriseră și numai 
Dumnezeu știa unde ajunseseră după moarte, însă cel puțin ei fuseseră oameni evlavioși pe când el doar 
dimensiunea materială a vieții o explorase din plin, doar atât. Ce tristă și plină de goliciune i se părea viața sa!

– Cum să nu, haide urcă aici la mine pe prispă și așează-te aici cu mine să stăm puțin de vorbă.

Într-o seară, pe la asfințit, își adusese aminte de moș Simion după cum îi spuneau toți cei din sat, știa că 
acesta se apropia de nouăzeci de ani și că supraviețuise acelei pandemii. Pe moș Simion îl știa de o viață, dar 
niciodată nu căutase să se apropie prea mult de el. Tot ce știa era faptul că lucrase mai toată viața ca tâmplar, 
apoi că era văduv de mai mulți ani și avea două fete măritate și așezate la casele lor, una era chiar în satul lor și 
îl ajuta pe bătrân. Ce își amintea despre moș Simion era faptul că se închina într-un mod diferit de cum îi învăța 
pe oameni preotul la biserică. Apoi știa că era foarte apreciat de oamenii din sat ce îl considerau un bătrân 
înțelept cu harul lui Dumnezeu turnat pe buzele sale. Oamenii din sat vorbeau între ei și spuneau, dacă vrei o 
vorbă de alinare pentru suflet atunci trebuie să-l cauți pe moș Simion și îți vei găsi mângâierea sufletului. Își 
dădea seama că și pe el doar acel renume a lui moș Simion de om spiritual îl mâna să-i facă o vizită.

– Puțin cam amărât nu mai sunt mulțumit nici de starea mea spirituală și nici de drumul pe care lumea a 
apucat. Tot ce odinioară era frumos și nobil, acum este blamat iar noile lucruri ce sunt promovate nu îmi plac.

– M-am gândit să-ți fac o vizită ești bucuros de oaspeți?

– Mă simt departe de Dumnezeu…

Simțea că viața sa intrase într-o criză spirituală și dorea să poată discuta cu cineva. Și ce minunat era faptul 
că mai existau pe lume bătrâni ca moș Simion, pentru că doar ei mai puteau să-i învețe pe cei mulți calea cea 
bună. Dar când astfel de bătrâni nu vor mai exista atunci cine le va mai arăta oamenilor calea? Acestea erau 
câteva din gândurile ce îl frământau pe Toader în timp ce mergea să-l viziteze pe moș Simion. Tot acel drum pe 
ulițele satului în lumina asfințitului îl umplu de bucurie, salutându-i pe oamenii pe care-i întâlnea și schimbând 
câteva vorbe cu unii.

– Bună seara moș Simion.

– Da, ești pe drumul cel bun, ai trăit o viață întreagă cu o mică licărire de credință și acum ai realizat că nu mai 
poți fără El. Lumea și lucrurile materiale te-au obosit de tot, ai alergat mult prin viață și în final îți dai seama că 
totul este deșertăciune, sufletul îți este gol pentru că vezi tu nu ai alergat împreună cu Dumnezeu. De aceea ai 
nevoie să înveți să umbli prin credință cu Dumnezeu, dar mai înainte de orice foamea sufletului tău trebuie să o 
astâmperi, și apoi zi de zi trebuie să continui să te hrănești cu pâinea cerească. Ai nevoie să-l descoperi pe 
Hristos, adu-ți aminte că El a spus: „Eu sunt pâinea vieții…” Și tot El a declarat că ne poate oferi din belșug apa 
vieții. De aceea tu ca un om însetat și flămând ai nevoie să bei apa vieții și să te împărtășești din pâinea vieții. 
Acest lucru se realizează prin unirea ta tainică cu Hristos, la tine acasă în cămăruță, acolo înalță-ți sufletul în 

Curtea lui moș Simion era înconjurată cu un gard de scândură învechită de timp ce avea o temelie de piatră, 
iar casa era așa cum o știa de mult, bătrânească cu prispe cum se făceau odată și cu stâlpi de lemn vopsiți în 
albastru. Iar moș Simion stătea pe prispă și privea în vale, pentru că casa sa era așezată pe un deal, iar o parte 
a caselor și ulițelor satului se întindeau în vale. Bătrânul era încărunțit de tot și se mai subțiase la corp. Însă 
ochii săi verzi, erau cuprinși de o lumină interioară, privindu-l aveai impresia că ceva frumos emana din forul 
său interior spre exterior, iar fața sa arăta ca a unui om ce străbătuse furtunile vieții animat de credința creștină. 
Lui Toader îi dădea impresia că bătrânul era un gigant al credinței, un om ce explorase mult dimensiunea 
spirituală a vieții.

– Bună să-ți fie inima.

După ce se așeză lângă bătrân Toader zise:
– Nu te-a biruit pandemia moș Simion?
– Nu, pentru că se pare că Dumnezeu vrea să mai trăiesc pentru a împărtăși oamenilor din lucrurile minunate 

ale Sale. Apoi eu am mai trecut în viața mea și prin alte perioade grele, când au mai fost și alte boli, precum 
tifosul sau malaria. Dar să lăsăm asta mai bine spune-mi ce mai faci tu, cum o mai duci cu viața?
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– Nu, niciodată nici un sistem nu va reuși așa ceva fie că este papal, sau neomarxist, nimic și nimeni nu va 
putea să lupte cu Dumnezeu. Istoria ne învață acest lucru, privește în istorie și vei vedea furtunile ce sau abătut 
asupra lumii și a celor credincioși, ce s-a întâmplat în final întotdeauna după o aparentă victorie a răului, 
Evanghelia lui Hristos li s-a descoperit oamenilor mai luminoasă, pentru că întotdeauna lumina biruie 
întunericul. De aceea îți spun că nici acum nu vor putea chiar dacă vor fi furtuni mari ce se vor abate peste lume, 
nori întunecați și o puternică criză economică ce va aduce persecuția religioasă, însă nu uita Hristos va 
învinge.

rugăciune și deschide Cuvântul Său și te vei hrăni astfel cu mană cerească. Începe să citești Evanghelia după 
Ioan și acolo vei descoperi frumusețea caracterului aceluia ce a zis: „Eu sunt lumina lumii…” și doar atunci nu 
vei mai umbla în întuneric ci vei avea Lumina Vieții ce se va coborî în inima ta călăuzindu-te prin întunecimile 
acestei lumi. Tot acolo în Evanghelia după Ioan vei descoperi că El a zis: „Eu sunt Păstorul cel bun…” Ei bine 
urmează-l pe Marele Păstor și vei avea viață din belșug. Doar contemplându-L pe Hristos, bucuria ca roadă a 
Duhului Sfânt îți va umple sufletul tău. Gândește-te la tot ce ți-am spus și caută să citești din Evanghelie pentru 
vindecarea ta spirituală, și doar așa te vei ridica la o nouă viață spirituală în Hristos aducând lumină și bucurie în 
viețile altora. După cum este scris: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina.”

Se așternu din nou tăcerea între cei doi, Toader privi frumusețea asfințitului, fața cerului luminoasă părea ca 
de cristal, și razele soarelui ce se pleca spre asfințit mângâiau frumos casele și oamenii ce forfoteau în vale. 
Peste tot se așternea acea lumină blândă, caldă, ce în acele momente lui Toader îi elibera inima de toate 
poverile.

– Mi-ai spus exact cuvintele de care aveam nevoie!

– Dar ea spune-mi ce se va întâmpla cu lumea, se va prăbuși capitalismul și se va instaura o nouă ordine 
mondială? Vor reuși să-l detroneze pe Dumnezeu din viețile oamenilor după cum și-au propus?

– Dar totuși, până la un anumit punct Dumnezeu va îngădui ca Satana să își desfășoare lucrarea sa?
– Da, din păcate trăim în timpul marii lupte dintre Hristos și Satana și de aceea planeta pământ la ora actuală 

este o uriașă lume a suferinzilor. Însă nu uita, remediul este Iisus Hristos Răscumpărătorul nostru și al tuturor 
oamenilor.

– Nu eu, ci Duhul Său minunat ce încă mă mai folosește pentru cei ca tine. Mi-am asumat demult acest rol 
pentru că asta este menirea mea pe lume.

SALVADOR DALI · ELEFANÞII



Interogaţia fu pe jumătate auzită de musafir, ale cărui priviri fuseseră definitiv captate de imaginea 
mirobolantă a priveliştii oferite de masa de sufragerie, de o opulenţă aproape interbelică. Încercă să-şi facă 
mintal calculul cam câte ore de coadă pe la uşile Alimentarelor ar fi luat unei familii medii pentru etalarea unui 
astfel de festin – şi ajunse la concluzii relative: numai feliile de friptură rumene şi artistic aranjate una peste alta, 
din perspectivă, ar fi putut însemna o deşteptare pe la cinci dimineaţa cu posibilitatea de a ajunge până la urmă 
în faţa măcelarului ce distribuia totdeuna gâfâit şi pe grabă pungile cu carne de „treiş'patru”, ouăle din 
maioneză ar fi însemnat iar vreo oră de aşteptat în coadă cu perspectiva deloc de neglijat de a ajunge în faţa 
vânzătorului rămas lângă cofrajele golite, ciupercile umplute neputând fi procurate decât după o cavalcadă 
prin piaţă după ţăranul ce le vindea semi-legal, de aceea înainte de preparare fiind de maximă necesitate 
„testul” cu legătura de pătrunjel sau cu verigheta de argint.

– De aceea revin vecine Senega şi vă întreb – cum de a fost cu putinţă?…

Amfitrionul îşi aprinse meditativ o ţigară. Una dintre acelea lungi, fine, de negăsit în tutungeriile autohtone. În 
cutia maronie de ţigarete aflată pe bufet erau stivuite în compartimentele-i distincte cel puţin trei mărci de ţigări. 
La rându-i fumător, îi era jenă să-şi scoată din buzunar tabachera cu snagoave, dar amfitrionul, fin psiholog, îi 
ghicise parcă de fiecare dată reticenţa: „– Dar vă rog, domnule doctor, luaţi – se poate?!… Să ştiţi că mă 
supăr…”

– Pot să servesc cafeaua?
Era consoarta gazdei, apărută în pragul încăperii.
– Nu, Yvonne, poate domnul doctor mai doreşte să servească ceva de pe masă…
– Cred că am să cam pun punct, parcă aş…
– Lăsaţi, domnule doctor Senega, avem tot timpul să bem şi cafeaua!… E sâmbătă seara, suntem vecini de 

palier, până mâine dimineaţă mai este, sper că nu doriţi neapărat să vă culcaţi devreme, nu îmi veţi refuza 
rugămintea ca astă seară să zăboviţi mai mult la noi…

Musafirul nu insistă. Fixă din nou, ca în treacăt, fructiera cu poame de plastic în ea, aflată pe bufet, inutilitatea 
ei fiind evidentă: contrasta până la curiozitate cu cea cu fructe reale, aflată chiar lângă, între care se aflau şi 
două sorturi de fructe ce ar fi necesitat la rândul lor multe ore de coadă în faţa magazinelor din „comerţul 
socialist”: bananele şi mandarinele… Era damblaua consoartei de a o ţine tot timpul acolo – ţinuse a-i sublinia 
gazda – ba chiar îl determinase să o ilumineze cu un bec ascuns la fundul recipientului al cărui fir electric, 
pentru un observator mai cârcotaş, s-ar fi văzut că duce în mod bizar la priza telefonului.

Amfitrionul continua să formeze în atmosfera odăii fuioare elegante de fum. Meditativ, îşi duse degetul mare 
al mâinii cu ţigara la gură, privirea având acum un aer melancolic.

Musafirul nu-i răspunse, convenind că nu avea în faţă în fiece zi parte de un un astfel de festin. Aşa că îşi mai 
unsese o felie sănătoasă de pâine cu icre din bolul jumătate golit, adăugându-şi peste felii zdravene din 
muşchiul ţigănesc şi şunca de Praga aflate pe platoul din dreapta sa. Acum avea gura plină.

– Maniu şi Mihalache… dovada de netăgăduit că lumea de dinainte de 1944 – cu toate neajunsurile ei – era în 
plină evoluţie, aceasta fiind oprită doar de nenorocirea numită Al Doilea Război Mondial… os de ţărani, 
domnule doctor, ca de altminteri şi membrii foarte multor guverne interbelice, din poze de arhivă văzându-se 
figura de ţărani români a acelor gospodari ce o dată ajunşi la cârma ţării, au dat patriei noastre calificative cum 
ar fi „Elveţia Balcanilor”, iar Bucureştilor – „Micul Paris”!…

– Mă întreb, domnule doctor, cum de mai au faţa liderii comunişti ai acestei ţări să se erijeze în apologeţii şi 
promotorii celor ce muncesc, ai oamenilor simpli pentru care, chipurile, ceea ce s-a întâmplat în august 1944 ar 
fi fost – nici mai mult, nici mai puţin! – decât începutul unei noi ere! Cum de este posibil atâta infamie, 
domnule?… Contrast izbitor la ceea ce afirmă aceşti poltroni, stau cei trei milioane de deţinuţi politici, două sute 
cincizeci de mii de condamnări la moarte, Canalul poavazat între 1949 – 1955 cu oasele a zeci de mii de 
oameni ce formau crema intelectualităţii noastre interbelice, torturaţi şi în parte ucişi în temniţele comuniste 
până la Amnistia de acum cinci ani…

– Pot să servesc cafeaua?

Cãtãlin RÃDULESCU

Cafeaua musafirului meu



– După cum vedeţi, domnule doctor, cel puţin în intimitate, prin aranjarea casei şi limbaj – păstrăm ambientul 
unei lumi normale, spre care ar trebui cu toţii să tindem – Lumea Liberă, accesibilă nouă deocamdată doar prin 
intermediul posturilor de radio occidentale. – V-am văzut nu o dată admirând Colţul Turcesc pe care, sper, cu 
mult bun-gust – soţia mea l-a aranjat în vestibul…

– Dar tu nu vrei să terminăm o dată?… şi să-ţi iei mai repede gradu'?… Cât mai trebuie să gătesc pentru ăsta 
– că este a patra oară când îl inviţi la masă…

– Doamnă, să încercăm să ne păstrăm sângele rece. Un posibil atac de cord… Poate mai există o speranţă…

Aproape instantaneu se auzi un declic, după care urmă tonul de apel. Formă numărul din cele trei cifre sub 
privirile felinei care arcuindu-şi spinarea, mieuna din ce în ce mai insistent.

– Nu se poate cu orice preţ…, şuşoti el de data asta şuierat. Apoi nu uita, tot ce vorbim este transmis şi 
înregistrat, putându-se face oricând o verificare a discuţiei purtate.

Sub vălul întunecat al nopţii cerul se acoperise treptat de nori grei, iar acum prinsese să toarne cu găleata, 
primii bobi de grindină făcându-şi auziţi loviturile în gemurile sufrageriei. Fulgerele luminau strada ca ziua, 
agrementând violenta ploaie de vară.

Era prea târziu. Consumatorul sorbise deja jumătate din conţinutul ceştii. După care, punând recipientul 
înapoi pe tavă, protocolar, ca la o recepţie – se prăbuşi dintr-o dată pe podea.

Oprindu-se din rearanjarea fructierei, gazda se îndreptă spre uşa ce dădea la coridorul spre bucătărie, 
împingând uşurel tava cu care de astă dată nevasta venise sigură pe dânsa. Trase uşa după el, din neatenţie, 
neînchizând-o însă complet cu clanţa.

– Vai de mine!… Aoleu!… Ce-am făcut?…, comută instantaneu de pe şoaptă pe urlet. – Domnule doctor, 
salvaţi-l, Doamne Dumnezeule!…, rosti într-un final, necontrolându-se, Numele Împărţitorului de opiu către 
popor.

Dintr-un salt fu pe coridor, lângă ipoteticul viitor pacient.

– Ei, ce să-i faci, s-a speriat!, surâse înţelegător amfitrionul, mângâind tandru dar cam apăsat felina ce 
închisese ochii complice.

– Yvonne, încă nu este cazul… te rog…

– Până şi forma de guvernământ au stabilit-o prin samavolnicie, şantaj şi intimidare, nedându-şi seama că se 
pun în afara legilor scrise şi morale, că Abdicarea Monarhului Constituţional cu astfel de metode este de facto 
lovită de caducitate, Istoria neiertându-i în veci pe cei ce prin acţiunile lor ne-au azvârlit pentru cine ştie câte 
decenii afară din Modernitate…

Cu gest ferm ridică telefonul din furcă.

– Da, dar ştii că a făcut oricum parte din Garda de…

Privi la fereastra cernită, lovită din ce în ce mai puternic de grindină, a cărei negură era sfâşiată din ce în ce 
mai des de luminile fulgerelor, tot mai aproape, tot mai violente.

– Ar fi bine să eliberaţi linia şi să mă lăsaţi să dau telefon la Salvare. S-a întâmplat ceva grav…

– Pot să servesc cafeaua?

– Yvonne, trebuie să înţelegi că şi în munca informativă există o deontologie profesională…, se auzi 
şuşoteala.

Musafirul nu protestă. Se mulţumi cu ce îi dădea întâmplarea, luând o prăjitură cu coajă albă care s-ar fi 
potrivit perfect la lichidul ce-şi trimitea exalaţiile îmbietoare tocmai din bucătărie. Muşcă cu poftă si conveni 
pentru sine că soaţa gazdei nu este o gospodină tocmai de lepădat.

– Ce m-ai enervat, şopti el de asta dată pe ton mai scăzut. Trebuie să iau o gură de cafea, să mă calmez…

Nu prea mai exista. Carotida celuilalt era o certitudine slabă. Pulsul – aproape zero.

În acea clipă un fuior incandescent căzu chiar pe paratrăsnetul imobilului de vizavi, diminuând pentru câteva 
secunde luminozitatea becurilor. Speriindu-se teribil, cotoiul vărgat-cafeniu ce-i asistase până atunci cuminte 
şezând poponeţ pe scaunul de lângă televizor – păru a-şi căuta salvarea pe bufet unde ajunse cu un zvâcnet şi 
un mieunat prelung, nu înainte de a da de parchet cu fructiera din poame de plastic. Becul cu fir aflat la fund se 
rostogoli la rându-i pe covor, având forma ciudată a unui proiectil dintr-o mitralieră de avion. Neavând nicio 
parte sticloasă, nu se sparse.

– N-are a face, nu asta a fost înţelegerea cu tovarăşul de la cece când m-a însărcinat cu misiunea: cafeaua 
trebuie să i-o servim numai dacă reacţionează afirmativ la ceea ce mi s-a zis să-i spun…

– Aşa e…, şuieră ea dezolată.

– Nu aia, nu… şopti ea ascuţit, ca o soprană jughinită în culise.

Amfitrionul îşi privea consoarta precum o vedenie reapărută în cadrul uşii.

– Ce mama dracului ai făcut, că îmi ţiuie urechile! Aproape că mi-ai spart timpanul!…, se auzi precipitat din 
casca aparatului.

– Fascistule!
– Dobitocule! N-am să-ţi cer să cauţi cine este Hypocrat, ca să nu-ţi prinzi degetele tu şi colegii tăi între 

copertele dicţionarului! Eliberează imediat linia!…
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Or, Lucrèce a aperçu la grande crise du polythéisme, il a eu le pressentiment du point terminus d'une religion.
On attendait, que 'est qu'on attendait!? Autre chose, autre croyance, plus viable ? Au-delà des spéculations, 

on voit déjà la méfiance dans l'anthropomorphisme religieux.
La religion chrétienne apportera dans l 'Europe la Sainte Trinite ; Le Dieu unique en trois personnes; le Père, 

le Fils et le Saint Esprit. Un Dieu sans visage et tout à fait transcendantale, Eternel. Le Fils, Christ, visibles 
temporairement aux hommes, mais d'essence divine. Et Saint Esprit, transcendantale, sans aucun signe 
anthropomorphique.

Dieu, Christ, Saint Esprit, la Trinite, représentés par le triangle équilatérale sacré, composition 
géométrique qui se développe aves des valeurs symboliques, abstraites. Une religion messianique, 
persuasive et pleine d'espérance pour les opprimes qui va comprendre presque toute l'Europe.

Le fils immortel, restera pour toujours, immortel et froid, indifférent à la vie.

Dans votre vie sans horizon Trop de hasard se mêle. Dans l'univers à moi, je reste Glacial et immortel". 
(trad. George Pruteanu, 1970)

Trad. française

Une brillante définition poétique de la féminité, entièrement, on trouve au 
commencement du poème de Titus Lucretius Carus, « De rerum natura ». 
Venus, déesses conventionnelle, plus que nécessaire au début d'un grand 
oeuvre philosophique, sociologique, scientifique, comprime dans sa 
définition poétique, la trinité de l'essence féminine: la mère, « genitrix », « 
alma Venus …concelebras », « per te concipitur », – la force d'une « 
domina » «te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventum que tuum”, – 
l'amante, « voluptas ».

Norocul vă petrece,

Donc le fragment de l'incipit de l'oeuvre, presque oublie. Un oeuvre qui 
n'a n'une liaison au thème du christianisme, tant plus aux saintes vierges 
noires:

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, alma Venus 
concelebras, per te quoniam genus omne animantum concipitur visitque 
exortum lumina solis: te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque 
tuum per te quoniam genus omne animantum concipitur visitque exortum 
lumina solis:… te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque tuum, 
te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque tuum, [...]

Mais, on voit tout clairement la triade indo-européenne de la féminité.
Et puis, un truisme exclusivement appliquée pour cet auteur adepte à 

l'épicuréisme, philosophe matérialiste. Ou, il est matérialiste mais il 
développe une théorie fascinante liée des dés et déesses du polythéisme. 

Ces représentations divines sont si faibles, si inconsistantes atomiques, qu'elles non ni une puissance, elles 
sont froides et indifférentes. Dans le fabuleux poème de la littérature roumaine, Hypérion (auteur, Mihai 
Eminescu), le personnage du titre, l'étoile immortelle, messianique, le fils de son PERE, après son expérience 
tragique dans l'espace tellurique, désolé, il conçoit (en roumain):

Trăind în cercul vostru strâmt

La Triade indo-européenne de la Féminité

Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece
(Luceafărul, Mihai Eminescu).

Virginia PARASCHIV



Toujours de l'esprit indo-européen, on peut ajouter l'autre triade, la triade profane du pouvoir, du pouvoir sur 
les foules, sur les populations:

– comme le secret époux,

la vie au revêtement de la Mère du Dieu. La Mère du Dieu avait pitié pour les pécheurs et soignait les sauver. 
Donc aucune indifférence suprême, mais par contre, la plus grande implication dans la vie éphémère des 
hommes, elle qui va arriver parmi les saints immortels. La Mère du Dieu s'était levée aux cieux prés du Saint 
Fils. Elle-même était sainte. Les vêtements blancs signifiaient sa pureté éternelle. Des fleurs de lis 
complétaient son image de Sainte.

  Le roi, imperator – le contrôle politique de l'organisation de l' état, le souvent soumis a Pontifex maximus.

  Les autres, les commerçants, les professant libéraux, les artisans, les ouvriers (selon Georges 
Dumézil.

Cette foie, la cote du triangle est toute variable, après le parcours historique de L'Europe. Les Pontifes 
religieux ont lutte eux même pour l'expansion de leur pouvoir en politique.

Nous avons parle très succinct de la triade indoeuropéenne et la sainte Trinite Chrétien. Le Dieu invisible et 
eternel est constante évoqué par des prières. Tous les hommes veulent se faire entendus, se faire compris, 
être pardonnes pour leurs péchés. Le seul « moi' » MOI infini est Dieux, disait Victor Hugo. Dieu est donc l'infini 
auquel le croyant s'en va avec sa faible puissance de mortel, d'entité fini. Dans la mythologie romaine, Ovidius 
évoque un épisode tragicomique. Deus a trouvé ses fils et ses filles pleurent. Pourquoi si beaucoup et 
surprenantes de larmes dans le monde des divinités de l'Olympe ? Tout simplement, ils avaient trouvé que tous 
et toutes leurs fils de la terre sont mortels. Ils sont nés, s'agrandissent et meurent. D'où si une formidables 
tristesse et deuil, une naturelle réaction humaine, anthropo- morphiste.

– ou le disciple auquel les apôtres, surtout Petre, portaient une grande envie,

C'est le signe du matriarcat. La mère portant un enfant, pour les chrétiens le Saint Jésus ayant une 
formidable mit« témoin » de la mort et de la Résurrection de Jésus.

…funde petens placidam Romanis, incluta, pacem)

La Trinite Sainte- la métaphysique de la féminité

On parle même des guerres religieuses. Mais cela n'est pas l'objet de cet essai(en passant on peut observer 
un mélange difficilement analysable, entre les religions, les décisions politiques et les pouvoirs militaires – 
donc pontifies, les rois et milites. Les formateurs d'opinion parlent, à leurs tour, au nom du paix. Le vieux rêve 
de l'antiquité reste toujours viable:

  Miles- le contrôle du pouvoir sur les autres, sur les peuples, le plus souvent le servant, l'instrument arme du 
« roi »

Une courte révision, pour pouvoir aller plus loin.

Sa mère tellurique sanctifiée pour son dévotion.
Et la troisième entité de la terre, l'énigmatique Marie Madeleine.

  Pontifex maximus – le contrôle psychique sur l'âme, sur la croyance, sur l'imaginaire, d'où les mites, dans 
leurs éléments religieux.

Jésus Crist la voix du Dieu sur la terre, l'exemple sacrificiel absolu pour son Père.

Fils du Dieu vivant, Jésus n'est pas venu de la chair et sang, mais de son Père qui est dans les cieux. La 
transcendance de Jésus Christ est presque inaccessible aux hommes, donc une histoire de la naissance sur la 
terre, on connait alors la Sainte Mère, La Vierge Marie. La Vierge Marie, la Mère de Jésus Christ est une femme 
tellurique, sans doute. Vers le XIII ème siècle, pendant les croisades et du culte chevaleresque de la Merveille 
Femme, Parfaite, lors des Paladins s'en allaient vers la Terre Sainte, ceux confiaient

De nouveau une triade, ou un « volatile » lieu l'aura la deuxième femme prés de Christ, de nouvel le fatidique 
3: Marie Madeleine assimilée aux chrétiens,

Sainte Vierge- Alma Mater sans « veto » chromatique

Paix par l'amour, amour saint du Dieu.

Premièrement la Vierge, la Mère de Jésus. L'Eglise Catholique n'a jamais apporte un « veto chromatique » 
pour la Vierge suprême, la Mère de Jésus. On a conserve donc, sans aucune hostilité les vieilles Vierges 
noires, imagine selon l'archétype de la mère –alma mater, dont on a déjà dit. La mère, en même temps 
archétype orientale et européenne e sur sa naissance providentielle, donc un enfant UNIQUE, digne d'être 

Il ne s'agit pas du moderne, ou la dynamique du pouvoir est l'autre. Mais, on doit reconnaitre, même dans nos 
jours, contemporains, l'ascendant des « pontife », les plus grands ou non.

Et pourtant, dans la Sainte Trinite il y a de l'anthropomorphisme résiduel.

– et finalement, une courtisane, élément « intrus » et indésirable.

Le Dieu est totalement un infini, sans émotions humaines, il suffit a lui-même, le POUVOIR ABSOLU auquel 
nous disons nos pures et droite prières.

Les artistes… ne sont jamais des centres du pouvoir. Les paysans, tant moins.
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Si l'on trouve La Vierge Sainte, la Mère de Jésus, noire, ce n'est pas rien, c'est le noir d'Isis. Les érudits se 
sont mis en accord sur cet aspect: « La Vierge Noire chrétienne, survivance d'un culte païen matriarcal pré-
aryen: Isis.

LE NOIR- L'interférence des religions-orientale, celtique et chrétienne. Selon le César, il y avait jadis, 
une forêt immense, une abrie d'un sanctuaire de toute Gaulle, le sanctuaire des, de plus secrètes liturgies.de 
tous Druides de la Gaulle. Il s'agit de la forêt des Carnutes, au centre de la Beauce. On retrouve au culte des 
druides la même hiérarchie indo-européenne:

  L'ordre des producteurs (artisans, agriculteurs, éleveurs, etc.) qui doit subvenir aux besoins de l'ensemble 
de la société et en priorité ceux des deux autres classes

vénère avec sa mère. La Sainte Vierge devienne pas seulement la MERE, mais en même temps DOMINA, 
domina des âmes des pécheurs, par extension, Domina des Chrétiens, une maitresse douce et indulgente. 
Elle aide les chrétiens de ne pas perdre le chemin vers le DIEU, le MAITRE de tous et de toutes, le MAITRE qui 
établi les règles de la vie et de la mort sur la terre, sur l'univers entièrement.

On doit tenir compte que L'Eglise Catholique du premier Moyen Age, les XI-XIV siècles n'a pas impose le 
modèle de la Vierge Sainte, donc soit elle noire, c'est bien. Les Vierges noires sont conservées dans les muses 
du bassin méditerranéen occidental, mais aussi dans les églises. Certaines suscitent des pèlerinages 
importants, sans aucun préjuge. Les grandes foules adorent les choses vieilles, se débordant de mites 
régionales très puissantes, d'où de grands pèlerinages. Le culte pour les Vierges noires dépasse le simple 
respect pour la mère du Christ. Les Vierges noires sont liées à des rites païens de fertilité, de fécondité.

On peut parler sans doute d'un syncrétisme des religions par la mémoire de la communauté, la mémoire 
collective. Les peuples européennes ont reçu le chrétien, on le sait, au commencement sans l'accord des 
autorités, les missionnaires chrétien ont été supprimes par les autorités romains, l'église catholique c'est 
l'héritière des vieux habitudes populaires, elle s'est organisée sans les chasser. Les Vierges noires sont 
restées intangibles. Le seul moment de violence sur une vierge noire et sur son église, La cathédrale Notre-
Dame-de-l'Annonciation du Puy-en-Velay (Auvergne).Il s'agit d'une statue ancestrale d'Isis, métamorphosée 
en Vierge, dépouillée de ses richesses. Le 8 juin 1794, l'ont cherchée pour la bruler. Un jour malheureux… « 
Mais avant de mourir, la statue de cèdre noir aux yeux de verre a parlé ; un témoin raconte: « Un 
papyrus est sorti d'une cavité de bois et une pierre ovale portant des inscriptions égyptiennes a été 
retrouvée dans les cendres. Mais personne n'a voulu s'intéresser à ces choses, ni les historiens, ni les 
artistes, ni les philosophes, ni les hommes politiques. La vierge noire du Puy avait l'aspect d'une 
momie ; les bandelettes qui enveloppaient son corps ainsi que celui de son fils ne laissaient voir que 
leur visage. Isis, épouse d'Osiris, fécondée par Râ, le dieu soleil du ciel, portait Horus sur ses genoux. » 
(Jean Peyrard, histoire secrète de l'Auvergne, p.279).

La vierge noire du Puy brulée a la révolution

  L'ordre sacerdotal qui possède le Savoir et fait la Loi ; elle administre le sacré et le religieux
  L'ordre des guerriers qui gère les affaires militaires sous le commandement du roi

Concernant la Déesse –Mère et le culte de la Vierge Mère, il y a une filiation évidente entre le culte druidique 
et le culte chrétien. Le rôle fondamental des prêtres druidiques, par les rituels invisibles et secrets, c'était la 
stimulation de l'unité celtique, y compris religieuse. La condition de la femme- très respectée, d'où le culte des 
Déesse. Mais le culte de la Déesse- Mère va spirituellement au culte de la Vierge Mère, y compris la 
traditionnelle Vierge Noire..

La Vierge noire lors d'une procession

– …Par sa personnalisation de la terre (Ketmia: Terre noire) c'est la représentation du dessin divin qui a créé 
le monde en sept jours. Elle est la symbolique dévoilant le dessin divin dans sa sagesse éternel.

La couleur noire empruntée de L'Orient pour la Vierge, la Sainte Mère c'est le signe de l'ancienne 
permissivité entre les religions.

Les symboles connus et acceptes par les templiers, les défendeurs de la croix, viennent de la trésorerie 
archétypale de la condition humaine. On parle donc du noir, un vieil archétype qui perce le temps et l'espace. 
On y peut ajouter d'un noir devenu symbole de la Vierge Mère dans les monastères des templiers.

Pour les Templiers la couleur noire a une signification métaphasique très intéressante liée du vieux symbole 
de la terre fertile, même si elle est froide et obscure en apparence:

Et puis la couleur noire nous amène au noir alchimique: couleur de la terre primitive qui donne la vie et la 
mort: on passe de l'état profane à une nouvelle vie. Une double signification antinomique: le noir représente la 
terre sous ses deux aspects, l'un sombre et destructeur, l'autre bienfaisant et fécondant, montrant le triomphe 
de la vie sur le néant.

-SABLE (noir) Les anciens hérauts lui donnèrent le nom de sable car provenant de la terre, et de sa qualité 
froide. Première couleur de la nature originelle. Des vertus et qualités de l'âme elle signifie simplicité, sagesse, 
honnêteté et prudence.[…]



– L'Épître des apôtres16'17, l'Évangile de Pierre, l'Évangile de Thomas et l'Évangile de Philippe évoquent 
également Marie Madeleine. Dans ce dernier, elle devient la disciple préférée de Jésus.

Le gnosticisme chrétien s'interfère au Christianisme primitif.

2 une femme disciple

3La femme courtisane qui veut, par sa croyance, effacer ses lourds pèches.
Cette femme plus mystérieuse que La Vierge Mère.

– Dans la Pistis Sophia, texte gnostique en copte datant de 350 environ, Jésus dialogue avec Marie 
Madeleine et les autres disciples- expression inclusive, Marie – les autres disciples.

Une fois désavouée, autre fois adorée jusqu'à l'extase mystique.

N'importe pas la durée de leur construction et de leur renouvèlement, les cathédrales sont issues de 
l'adoration de la Madone, Mater Sacra Dolorosa. La Trinité et l'Unicité de Dieu, l'essence du christianisme 
canonique, ont été et sont l'axiome de la croyance avouée et intériorisée. La Madone vient compléter 
sensiblement et souplement la beauté du christianisme. Le component féminine du christianisme, par la 
consécration de la sainte maternité, apporte a la civilisation européenne le complètement de la condition 
déiste, mais en même temps anthropologique, dans un seule et toujours seule Femme. Elle et toujours Elle, 
attestation de la sainteté modeste, silencieuse et tendre tutélaire, pour le Fils Saint, mais aussi pour l'entière 
condition humaine percée par le frisson de la clémence silencieuse.

Le noir, le signe du deuil, le noir du visage (pas des vêtements). Le visage d'une couleur sombre, pas 
seulement « brule » des rayons du soleil, l'allusion aux races de l'Afrique. Mais le noir du deuil d'une mère qui 
sait la vérité de la naissance de son fils. Un fils qui vivra au visage de l'Homme sur la terre, temporairement, il va 
mourir sacrifie pour une mission sacre. Et puis il va être ressuscité et enlevé aux cieux. La pauvre mère qui doit 
se préparer chaque jour de sa vie, pour assister a la mort de son fils et, puis, a sa ressuscitation. Elle doit avoir 
un pouvoir géant dans son amé de « mère » pour voir le fils agrandir pour son chemin divin, son Fils, le l'Unique, 
non Répétables. Une partie de la Sainte Trinite. La mère tellurique, elle-même va lutter dans son âme –le Fils 
Homme et le Saint Fils en même temps, le Dieu lui-même métamorphosé pour faire les mortels comprendre sa 
volonté. L'âme de la mère est partagée, entre la joie de la naissance et l'obédience chrétienne suprême devant 
le secret de la mort et la vie.

(https://www.youtube.com/watch?v=dFhrNsBXDeo
https://fr.pinterest.com/pin/299841287675735530/)

Ishtar, Diana,Astarte, Isis, toutes des déesses qui furent appelées vierges, bien que cela ne faisait pas 
référence à leur chasteté sexuelle mais bien à leur indépendance sexuelle. Toutes les grandes cultures parlent 
d'un héros, mythique ou historique né d'une mère vierge: Marduk, Gilgamesh, Bouddha, Osiris, Dionysos, 
Genghis Khan, Jésus, tous étaient le fils de la Grande Déesse, de la Déesse Originelle, et leurs pouvoirs 
mondains lui étaient dus.

Lorsque les Hébreux l'utilisaient dans la langue araméenne, ils sous-entendaient « jeune fille » et le terme 
était dénudé de connotations liées à la chasteté sexuelle. Lorsque les chrétiens traduisirent la bible hébraïque, 
ils ne pouvaient concevoir une Vierge Marie comme une femme dont la sexualité était libre et indépendante et, 
il va sans dire, déformèrent le sens du terme vierge afin qu'il sous-entende une sexualité pure, chaste, 
intouchée. » – Monica Sjöö, The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth

Une hypothèse spéculative-le Noir du deuil

Les Maitresses universelles, les Maitresses du monde, sans choquer les populations locales, ont été 
remplaces par des représentations plus conforme a la Vierge Sainte. Si elles n'étaient pas blanches, elles ont 
est repeintes en blanc, tout simplement. Ordo des églises et des images.

Mais on doit recevoir La deuxième Marie, présente par la loi de la symétrie, si nécessaire dans le monde et au 
delà du monde, dans l'univers, dans les mondes des cieux. La symétrie c'est la loi de l'équilibre, sans 
l'architecture physique de l'univers et spirituelle des pensées, n'est pas possible, le tout va se détruire ou se 
déchirer. Ordo universalis s'appuie sur la symétrie. Donc autour Jésus, deux femmes complètement 
compatible, Marie Madeleine va compléter par sa féminité ce qui La Vierge Mère ne pouvaient pas être- une 
femme, tout a fait une femme, issue des anciens cultes païens. Selon la définition de Lucrèce elle est 
l'incarnation de voluptas, donc eros, plus ou moins dissimule. Elle est, a travers des siècles, l'épouse de 
Jésus, le disciple préférée, et même une prostituée qui suit toujours Jésus, dans ses cercles existentiels. Une 
femme tellurique:

Marie Madeleine la féminité aux multiples facettes

Une hypothèse peut être spéculative, mais pardonnable pour un esprit sensible et imaginative de la 
littérature: LE NOIR, au-delà de la tradition de l'interférence des religion-orientale, celtique et chrétienne.

1 la femme épouse par un mariage en secret
– La tradition et l'iconographie chrétienne s'appuient sur des textes canoniques et apocryphes pour donner 

plusieurs visages de Marie de Magdala, d'abord l'épouse spirituelle du Christ (« Sponsa Christi »,
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Cantique des cantiques, de Salomon, petits fragments:

L'amour et le besoin de paix, de repos des guerres, de silence. L'amour et son pouvoir de guérir les hommes 
en souffrances, même à l'haute position dans la société. Utopie ? Peut être. Mais il ne faut interdire a personne 
a rêver, jamais. Les rêves font la réalité se construire. On doit espérer surtout dans les rêves bénéfiques. 
L'amour c'est la source des plus belles page de la littérature de la condition humaines. Dans la liturgie de 
l'église, le 22 juillet, le jour de Marie-Madeleine, on récit du chant des chants. Pourquoi ca ? Pour la beauté, la 
plus grande beauté de la joie de vivre, au delà des chagrins et des peurs. L'église catholique se trouve en plein 
action de récupérer le prestige et la Beauté de Marie-Madeleine, même par le moyen de Sulamita.

Une semi nudité plantureuse, les seins aussi, les seins du rêve de Salomon, les seins abris de l'homme 
amoureux.

Marie Madeleine pénitente, vers 1659, huile sur toile, 43,5 × 53 cm, Guido Cagnacci, Musée d'histoire 
de l'art de Vienne.

Marie Madeleine, Titien, (1533)

Qu'il me baise des baisers de sa bouche!/Car ton amour vaut mieux que le vin/Je suis noire mais je suis 
belle/Tes parfums ont une odeur suave/Ne prenez pas garde à mon teint noir: /C'est le soleil qui m'a brûlée. 
Notre lit, c'est la verdure.

A titre de strictement question sociologique, j'ai lu jadis d'une triste affaire. Les habitants d'une communauté 
avaient renonce presque entièrement a la natalité. La communauté n'était ni pauvre, aucune guerre, aucune 
épidémie, aucun catastrophe naturel, ne menaçaient les habitants. Et portant pourquoi pas des enfants ? La 
joie de vivre en famille ou était elle ? Quel soit la maladie secrète ? Apres beaucoup de recherches, on a trouve 
« le coupable ». Le prêtre, par son excès de zèle, avait épouvanté les hommes. Si les jeunes hommes faisaient 
leur « devoir » pour leur épouses, ils avaient le plus affreux pèche possible. Donc les jeunes paysans, étaient 
obéissants au prêtre misanthrope. Les supérieurs du prêtre ont fait l'ordre en apportant un prêtre « normale ». 
L'autre …c'est l'histoire, il n'a pas plus d'importance. Heureusement, les ris des enfants ont fait la communauté 
redevenir a la vie.

Marie Madeleine, Donatello (1386-1466), Florence.

Sainte Marie Madeleine, (1525), Huile sur hêtre, 47,8 × 30 cm, Lucas Cranach l'Ancien, Cologne, 
Wallraf-Richartz Museum Marie-Madeleine séraphique dans son expression, somptueuse dans ses 
vêtements, des bijoux luxuriants appliquent au coup. La regarde innocentes d'une Vierge pure, le souri 
mystérieux du silence doucement gardé.

On peut observer le phénomène de la contamination des mythes.

Donc les motifs sans doute érotique, tous les commentateurs se mettent en accord. Un amour romantique, 
sensualité précise, sans fausse honte.

Les cheveux semblants aux serpents déchirants à la longue de sa silhouette statuaire, les mains « glacés » 
dans une prière presque mécanique, mais les yeux glissent a bas, un peu ruses.

Pas aucune pénitence dans l'image d'une femme oisive, lascivement assise sur la terre, un crane d'une 
inconnue magie la main gauche. Les anges jouent aux nuages du ciel. Les seins « aigus »provocateurs d'une 
féminité insinuante.

On revient maintenant au fond du sujet- La Vierge Noire- Marie Madeleine.

Le grand peintre flamand apporte une Marie-Madeleine sobre, ses vêtements sont adaptes a son pays, elle 
est une femme presque domestique. Une femme

Mais, en comparaison avec la Mère Noire, toujours égale a elle même, la mission biblique, l'image, la somme 
des croyances, Marie Madeleine manifeste son unité spirituelle dans une diversité glissante.

calme à la fin d'un chemin. Un destin accompli, selon les demandes des autres. Le regard un peu absent.

On voit le model de Marie Madeleine, préfigure dans le rêve de Salomon, des siècles en avant du 
christianisme proprement dit:

Marie- Madeleine, la Vierge Païenne, la vierge ou noire ou blanche, se fait sa présence dans les images des 
peintres de XIVème XVIème siècles. Voila un mélange de l'imagination des artistes:

Marie Madeleine, attribuée à Gregor Erhart (1470-1540), Musée du Louvre

Le même archétype et le même syncrétisme orientale, celtique et chrétien.

Marie Madeleine, Rogier van der Weyden (1400-1464)

- Image sombre, presque terrifiante d'une Marie- Madeleine reste après la morte dans la prière primordiale. 
Une imaginaire tragique d'un grand peintre qui cherche, on parait, l'essence d'un esprit croyant au delà de sa 
mort. Rien avant, rien après, que de la Grande Prière au Dieu. Les mains parfaites ont vaincu le grand mal 
tellurique.



https://www.google.ro/search?q=marie+madeleine+vierge+noire&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwjLtuiTlYzVAhXJYJoKHS-).

J'ai choisi le petit tour parmi les représentations picturales du christianisme tard, pour signaler, tout 
simplement la variété qui trahit peut être l'instabilité de Marie Madeleine, impossible d'être compris dans les 
bornes d'un archétype.

Le seul archétype se trouve dans le christianisme primitif, la couleur noire. Le noire fait la liaison de celles 
deux « Marie ». Les deux témoins a la mort et a la résurrection de Jésus. Le noir apporte l'air de la sacralité « 
ancêtre ». Une histoire d'amour métamorphosée dans la deuxième Sainte Chrétien. Sainte originaire et 
éternelle. Les variantes de sa biographie tellurique, constituent des signaux puissants de 
l'anthropomorphisme des religions primitives. Religion primitive n'est pas « païen » elle est une croyance dans 
les divinités semblables aux hommes. Une « religion » païenne c'est un conflit entre les termes. En gardant 
cette ration raisonnable, on peut comprendre les bornes presque indicibles entre les vieux et les « nôtres » Les 
archétypes restent intangibles pour la condition humaine, intangible et souvent impénétrable dans leurs 
essences.

Le cas particulier de Sara

Sara-La-Kali, la gitane, la noire, dans la crypte de l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer
Quant à Sara, sur habillée, pour avoir l'image Saintes-Maries-de-la-Mer, sauvées par leur larges vêtements 

qui flottaient.
C'est une légende, survivante d'un culte matriarcale proprement dit. On manque à cet essai les éléments 

documentaires. Plutôt on peut se délecter aux images éclectiques

Le christianisme primitif un foie dépassé, les artistes ont toute la liberté d'imaginer Marie Madeleine. Marie la 
sainte, Marie le signe de la Volupté.

(https://www.google.ro/search?q=marie+madeleine+vier

Madona c'est l'essence de la spiritualité désenchainée de toute charge tellurique, c'est un relèvement 
étranger de passions humaines. Mater dolorosa c'est une pureté sainte à laquelle nous ne pouvons que faire 
une révérence avec notre piété. A travers des siècles, la femme a eu un rôle second dans le plan social, le 
christianisme du moyen âge a tenu dans une latente germination la reconnaissance de la féminité, dans ce 
qu'elle a toute la subtilité et résistance.

Le culte de la Madone, gardé inaltéré, a aide les chrétiens, ils ont reconnu, par une subtile métamorphose de 
la sensibilité, la féminité dans sa beauté spiritualisée.

Le souffle de la transcendance absolue, débarrasse le christianisme de l'accidentelle de la biographie 
anthropologique. Si l'on allume la biographie Tellurique de Marie Madeleine, on perd l'essence des archétypes, 
dans leur universalité, on gagne encore une histoire, une simple histoire. Or, l'accessibilité de la religion 
chrétienne, au nom d'une fiction plaisante et piquante, donc la tentation populiste, on y pense sérieusement. 
C'est la modeste opinion d'une simple chrétienne de l'église catholique. Imaginer des histoires galantes… on 
verra.

Nous vivons dans le progrès bénéfique et heureux de la disparition de la discrimination de la femme envers 
l'homme. La source secrète part, nous avons l'audace de l'affirmer, de la perpétuelle adoration de la Madone.

Par extrapolation, la Femme –Mater est assumée par les chrétiens comme une aura sacralisée par le secret 
de la naissance et par la maternité clémente. Et par l'analogie, c'est bien nous souvenir que dans le culte Payen 
des divinités helléniques et romains, la féminité sacrée est interférée au concept de maîtresse autoritaire et à la 
sensualité-voir l'incipit de Lucrèce, De Rerum Natura, synthèse fabuleuse de la féminité de la déesse.

Conclusions finales

Et Marie Madeleine c'est l'autre féminité dans son universalité, la féminité charmante, gracieuse, et loyale 
dans sa croyance subtile-Le Dieu le Père, Jésus le Fils, et le Saint Esprit.
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Sont roulées comme des perles

La Madone Noire

Un geste accablé d'une infinie brillance

Plus accablant que ta plus lourde larme

Des pensées les une sur les autres

Ma grande révérence pour toi,

Par ce geste de l'amour

Des vagues tremblentes

Des pensées les unes sur les autres,

Réunissent les rayons

Indubitable pour toi bat la chamade

mai copleşitor decât cea mai grea lacrimă a ta

A haute, adorée nuit virgine

Brillant toujours, incommensurable

Et des abimes du monde

Les symphonies du ciel

La Madone Noire regarde

Leur musique chrétienne

S'agrandit en toute sérénité

La Madonne Noire des hauts

Toujours avec la même mesure

Dans la profondeur du temps

Le silence des ombres des pierres. Chaud

Madona Neagră

En voyageant par de celestes

qui aiment le demarche des arbres

îţi închin un gest al iubirii

Ma révérence par mon geste toujours

Mais le choeur des anges te porte

Dans mon amour mon coeur

Labyrinthes aux dryades

un gest plin de nemărginită sclipire

Madona Neagră din piscurile şi abisurile lumii

Mihai GANEA

ca nişte perle s-au rostogolit învolburate talazuri

gânduri după gânduri simfoniile cerului

călătorind prin labirinturi celeste

cu driade ce iubesc umbletul copacilor

iar corul îngerilor te înalţă adorată

gânduri după gânduri raze adună

până în slavă muzica lor creşte senină

şi noapte virgină

îţi închin un gest veşnic strălucitor veşnic

priveşte în profunzimea timpului

Magistra serenissima

fiorul pătrunde în noi nestatornic şi rece

tăcerea umbrelor de piatră

ave magistra

bântuit de chinul nervului rebel

un cuvânt magic le încinge liniştea

dincolo de vântul sălbatic e marea

cu braţul veghez respiraţia nopţii

lacrimile toamnei au topit vara fierbinte

dorul de raza unor priveliști albastre

inconfundabilă aşa cum ţi se potriveşte

încă văd sclipitori printre nori naufragiul

singuri încarceraţi în durere şi facere

ce te continuă

încotro ochii demult închişi

Madona Neagră şi cu aceiaşi măsură

profesor de ziua de naştere fericită

fără noimă ca un braţ de balanţă

încă mai trec prin pleoape abisuri

atingându-ţi pieptul sub care se zbate o lume

încotro ne plimbă gândul când vremea se clatină

nemărginit în iubire şi inima zvâcnind caldă

îngheţând vorbele în spuma răscolită de stele

vei trăi mereu



visul cu vis poemul

totul se va termina cu bine

dansul florilor

fiecare alegându-și perechea

iar uneori se salută de departe

toamna lacrimi şi ne cuvinte

și florile se aprind

așezându-se una lângă alta

și florile se iubesc

totul se va termina la Tine

muzica se scoate cu muzică

cu ecoul altui poem perpendicular

iar uneori se ating sau se îmbrățișează

magistra serenissima

mai ales atunci când le vizitează

când dorul le cuprinde

inimile

fluturii

tărâmul acela verde şi cald peste poate

te acoperă din faţă cum

iar zborul nostru seamănă cu aripile tale

ci doar gândul fugar din capul reptilei

ora ploilor ne frânge în bunul rămas

nu ne atinge moartea nici visul speranţa

nădejdea noastră

suntem mesagerii martori

te acoperea dinăuntru

așteaptă cuminte

în altă taină vremelnică până la alt capăt

ca o confuzie ciudată

ceaţa şi aburii dimineții în simțurile noastre

ne despart de teamă

iar când dispari adânc cufundată în stele

lumina întuneric şi ea ne absoarbe

melodiile cerului ne amăgesc trecătorile

vrea să ne despice nebună

de trunchiul cu ramuri verzi de castan

mâinile se ating de amintiri noaptea

prin fereastra ce dă nicăieri nu se distinge

decât mâhnire şi teamă

cenușa secretelor nemărturisite din flăcări

moaște grele se vor naște peste noapte-n osuare

cei ce vor sfinții copita ochișorii vor culege

viața e o bătălie un război dement se pare

greul Sfinxul piramidei va sălta și reculege

cineva va rupe taina vremea bocetelor mumii

le vor pune și depune preoți negrii pe altare

și tandre se gudură-n buchetele

înconjurându-se cu pamblici

după vremea ce curge nebună

ocrotitoare

și florile vorbesc

și florile trăiesc

vara lor fierbinte însetate de rouă

dar numai între ele cuminți

gesticulând cu petalele totdeauna

anotimpului

sorb adevărul din aerul nopții plăpânde

având culoarea potrivită

nupțiale

renunţând la rădăcini câteodată

și florile se amăgesc

sau frunze din ferigi

și florile poartă regrete

fiecare zi ca și cum

ar fi ultima

eu de la ele am învăţat să trăiesc

nașterea purgatoriului

timpul ritmic se răstoarnă cu bătăi de aripi grele

aprig după valul sprinten se cutremură zăbrele

văd cuțitul piramida bolți ce clatină himere

gurile schimonosite de vulcani ce ard în sfere

și mulțimea ce aleargă spre poteca de granit

urcă urcă crește crește roiul și gunoiul lumii

cu nămol de lavă-ncinsă ce se scurge la zenit

lumea nu se mai termină iscodindu-și pandemia

văd pe hărți cum își transformă firea fizionomia
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pentru harul și coșmarul purtătorilor de pene

de plecare pe furiș

unde nimenea nu știe

luminița de la capăt poarta de la paradis

muguri frunze și semințe

din senin le cade-n poală

vine iarna vin dorințe

timpul ritmic se răstoarnă cu bătăi de aripi grele

într-o zi se rupe ața

poate vindeca doar moartea

cine are n-are vreme de miros cu sârg și stare

mai încolo mai departe pâlpâie timidă-n în vis

leacurilor cu povețe

cine poate să le-nvețe

se creează alchimia normelor de gust perene

aprig după valul sprinten se cutremură zăbrele

cartea tămăduirilor

scrie-n cartea vieții taina

vracii-și trâmbițează faima

când se termină și cartea

ce nu vindecă viața

cad din codru-n luminiș

munții ar vrea și ei să plece

undeva mai spre câmpie

frunțile să și le-aplece

bântuiește ca o boală

ce pe oameni îi apucă

uite așa un dor de ducă

colinda-vor către stele

viersul cântecelor lor

cu jivine păsărele

dar și cerul plin de dor

înfrânt și singur leul așa mor cei mai mulți

leoaicele aleargă nebune în călduri

străinii-l biruiră cu număr și putere

albastru sânge nobil cu viața sa cu tot

unde sunteți voi tineri progenituri de seamă

pe coama neagră curge din rana lui profundă

leul

când tatăl vostru luptă cu moartea pe câmpie

iar coama mea semeață a-ncărunțit de vreme

amar de voi învinșii pierduții mei dușmani

vin stoluri necrofagii de vulturi hămesiți

și crâncen mă voi bate pentru a mea iubire

unde sunteți voi frate și soră de departe

nisipu-mi frige geana în arșița amiezii

leoaicele aleargă nebune în călduri

albastru sânge nobil cu viața sa cu tot

se uscă a mea privire în bălțile secate

se apropie hiene lătrând din fundul zării

pe coama neagră curge din rana lui profundă

mi s-au tocit și gheare și colți în lupte grele

înfrânt și singur leul așa mor cei mai mulți

cu migratoare zebre și antilope repezi

vin bivoli negri-n turme să cadă peste mine

și spinii îmi înțeapă prin iarbă umblătura

pierduți printre savane din marele deșert

dar vai mai am o luptă de terminat cu lumea

voi sfâșia cu dinții grumazul vostru roșu

mușcând din coastă vână și sânge și viață

străinii-l biruiră cu număr și putere



Tarța Bácsi, era cel mai vârstnic șofer de ambulanță de la stația regională de salvare din teritoriu. Trebuia să 
iasă la pensie încă din toamnă, dar doctorul Lewi, medicul șef al regiunii, i-a îngăduit să mai rămână un an în 
serviciu. Asta din două motive: o dată că Tarța Bácsi era și secretarul de partid al stației de salvare regionale, iar 
apoi, mai era și o criză de șoferi ambulanțieri în rețeaua sanitară pe vremea aceea.

Îi plăceau chemările la cazuri ușoare dar mai ales, transporturile de bolnavi pe distanțe lungi. Aparținătorii, 
dacă făceau parte din conducerea locală, raională sau regională de partid, aveau locul rezervat în față, lângă 
șofer. Restul, în dubă. Pe linie de partid, Tarța Bácsi era, ca orice secretar, loial, devotat cauzei, adică politicii 
partidului și a conducătorilor iubiți. Nu mergea la biserică. Nu mergea ca să nu fie văzut cumva, de cineva care 
ar putea să-i raporteze ofițerului de la securitate ce verifica Stația de Salvare a spitalului regional, că a fost 
văzut mergând acolo. Religia cu partidul, nu fac casă bună. Partidul și conducătorii săi iubiți.

Tarța Bácsi

Tarța Bácsi, era un model de cinste și corectitudine în serviciu și societate. Oamenii îl respectau și vorbeau 
frumos despre el, fie la serviciu, fie în oraș sau acasă. Nimeni nu-i ieșea din cuvânt. Toată lumea apela la dânsul 
pentru orice problemă. Ajuta pe oricine, atât pe linie de serviciu, cât și în probleme particulare domestice, sau 
de altă natură. Despre el se spunea că este un om bun de pus la rană, atunci când ai nevoie de ceva. Mai ales 
cu banii. Împrumuta pe oricine. Era bogat de acasă și plin de bani. Într-un cuvânt, Tarța Bacii, era un om de 
omenie. Mașina lui, ambulanța autoutilitar, mereu era nouă. Cum apărea o mașină nouă, a lui era. Desigur că la 
chemările ”speciale” se trimetea o mașină specială. Vedeți, voi, dragi cititori, pe vremea aceea, nu se putea 
trimite la o chemare specială, orice ambulanță. Mai ales atunci când era vorba de un drum de Cluj sau chiar de 
București. Ca secretar de partid, Tarța Bácsi, își alegea singur echipa. Medic, asistentă, sau soră, dar și 
infirmiera și brancardierul. Uneori erau doi, doi brancardieri. El nu punea mâna pe targă, niciodată. Deși 
regulamentul spunea că în cazurile cu bolnavi greu transportabili, șoferul este obligat să ajute la căratul cu 
targa, Tarța Bácsi, nu o făcea. Lua de la început, încă de la plecarea din stație, doi brancardieri. Nu mai vorbesc 
de modul în care era alcătuită dotarea tehnică din interiorul ambulanței. Avea de toate. De toate și de bună 
calitate, noi. Cum trecea un oarecare timp mai scurt de utilizare ale aparatelor din dotare, Tarța Bácsi, le 
transfera pe alte mașini, iar pe a lui o înzestra imediat cu aparatul nou. Electrocardiograf, defibrilator, 
pulmomat, și altele de acest fel. În privința tuburilor de oxigen, acestea erau, obligatoriu vopsite în alb și 
ancorate în față, imediat după paravanul din spatele scaunului șoferului. Comunicarea cu cei aflați în duba 
ambulanței, se făcea printr-o deschizătură prevăzută cu un geam de sticlă și perdeluță. În cabina șoferului, se 
aflau două locuri. Mai era unul pe capota motorului, dar acesta era mereu gol. Așadar, motorul ambulanței era 
în față. Ocupa aproape complet spațiul din mijloc al cabinei, dar nu depășea, ca înălțime, linia scaunelor pe 
jumătate rabatabile. Firește că Tarța Bácsi avea și o preferință pentru chemări și echipaj.

La început, doctorul Lewi mă angajase pe un post de felcer, apoi, odată cu trecerea anilor, pe unul de soră, iar 
din anul patru, pe un post de asistent medical. Cum zic, era un om bun. Trecuse prin războiul din Coreea. Avea 
experiența și exercițiul frontului. Uneori, când întârziam câteva minute la serviciu, mă pedepsea cu diminuarea 
corespunzătoare a salariului.

̶ De ce tovarășe director, ziceam, de ce ?

Doctorul Lewi se uita la mine și-mi zicea cu blândețe.

Ăsta era doctorul Lewii, tovarășul doctor Lewii. Și uite așa îmi vine acuma în minte, după atâția ani, cuvintele 
unui prieten de al meu rabin, pe care îl iubesc cât pe o mie de creștini,

– Să știi dragul meu prieten, că avem și noi evreii, jidanii noștri!
Dar nu pot să termin scurta mea evocare, fără să nu amintesc de modul în care Dumnezeu l-a pedepsit pe 

Tarța Bácsi, pentru că se rușina în lume de El.

Tarța Bacii, era de serviciu. Ambulanța strălucea în soare. Era o vară fierbinte și nebunatică. Plutea în aer o 

̶ Azi ai întârziat șapte minute la servici!

– Și ?

̶ Dar ieri ? Ieri, am fost trimis la o chemare cu zece minute înainte de terminarea programului, tocmai la Băița 
de sub Codru, două sute de kilometri, dus și întors. Am depășit programul cu patru ore, asta nu ați văzut ?

̶ În lume veți avea necazuri, zicea Hristos, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iar apoi continua. ”Cine se va rușina 
de mine în fața oamenilor și eu mă voi rușina, la judecată, de el în fața Tatălui ceresc”!

̶ Ba da, tovarășe, am văzut, zicea directorul! Iar eu, întrebam mai departe.

Doctorul Lewi, directorul spitalului și al stației de salvare, era un om bun. În fiecare vacanță de vară, 
obișnuiam să mă angajez două, trei luni la spital sau la salvare. La spital, lucram numai la Urgență. De acolo, 
treceam ușor la Salvare unde îmi plăcea cel mai mult. Aveam, în felul acesta, posibilitatea de a vedea cazuri de 
tot felul și să mă inițiez cu patologia locului precum și a regiunii, mai ușor. Făceam asta încă din primul an de 
facultate.

– Ei bine, tovarășe, pentru că ai stat peste program ieri, te felicităm, iar pentru întârzierea de azi, te pedepsim!
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mireasmă de fân cosit proaspăt de pe izlazurile satelor de la marginea orașului natal. Sora șefă, sora Fechete, 
tovarășa Fechete, mâna lui dreaptă pe linie de partid, moțăia la biroul de lângă ghișeul deschis spre curtea 
garajului cu ambulanțe și dormitoarele personalului din gardă în așteptarea apelurilor telefonice de urgență.

̶ Avem o chemare, strigă sora Fechete. O chemare în oraș.
̶ Merg eu, zice Tarța Bácsi, că tot trebuie să-mi cumpăr țigări!
̶ Dar, despre ce-i vorba, întrebă el ?
̶ Nu prea am înțeles la telefon, zice tovarășa Fechete, pe post de dispecer, Un caz la blocul Turn!
Blocul Turn era singura clădire cu șapte etaje din oraș. Restul arhitecturii moderne ale acestui oraș, reședință 

de regiune, era limitată la patru etaje. După turnul lui Ștefan, din centrul vechi al orașului, ocupa locul al doilea. 
Firește că având șapte etaje, era și unicul bloc dotat cu ascensor în aceea vreme. Apartamentele din acel bloc, 
se repartizaseră cu recomandarea partidului, unor tovarăși privilegiați pe linie politică, oameni ai muncii 
devotați și merituoși.

În ziua aceea, profitând că soțul este la muncă, o distinsă doamnă asistentă de la policlinica din apropiere, se 
dusese să-și viziteze amantul, dis de dimineață, la blocul Turn. Amantul, locuia la blocul Turn. S-au zbenguit ei 
cât s-au zbenguit iar la ora șapte, bărbatul a plecat, și el, la serviciul său. Doamna, a rămas să doarmă în 
continuare. La un moment dat, cineva a sunat la ușa apartamentului. Era poștașul. A sunat și a vârât pe sub 
prag un plic, o scrisoare. Doamna, a coborât din pat curioasă, nevoie mare. Curioasă să vadă cine îi scrie 
amantului ei.

Deci, coborând goală din pat, femeia s-a apropiat de ușă aplecându-se după plic. Dar poștașul, doar cât 
vârâse plicul cu un capăt prin deschizătura pragului, restul a rămas afară, pe hol. Încet, încet, ca să nu fie 
văzută cumva de cineva, femeia goală a deschis ușa ușor. O pală de aer a deplasat plicul mai încolo cu ceva 
spațiu. Doamna s-a aplecat mai mult, vântul a suflat din nou, iar ea, uitând că e goală, a făcut un pas ca să ridice 
plicul. Fatalitate, curentul de pe hol a izbit ușa, iar acesta, s-a închis brusc pe dinăuntru. Doamna s-a trezit pe 
hol goală, singură și disperată ținând un plic în mână.

A urmat catastrofa. Disperată, femeia s-a refugiat în lift. Timpul trecea. Oamenii au vrut să folosească liftul. 
Dar liftul, circula în draci. Când sus, când jos. Uite așa, circula mereu, mereu, până când s-a aflat că în lift este o 
femeie goală. Goală și disperată. Într-un târziu, cineva a sunat la Salvare, la ambulanță. În momentul sosirii 
acesteia, lumea s-a strâns curioasă și cuviincioasă. A sosit și Tarța Bácsi. Chiar la parter, liftul s-a oprit, iar 
doamnei i s-a întins prin deschizătura ușii un cearceaf ocrotitor. Cu fața acoperită și înfășurată în cearceaf, 
femeia a fost îmbarcată în duba ambulanței. Acolo, surpriză. Cei din echipajul ambulanței, dar mai ales Tarța 
Bácsi, au putut să vadă chipul femeii și să o ducă la ea acasă. Era doamna Tarța, soția iubită a lui Tarța Bácsi.

BRUGEL
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Revenind la mit și la Miorița, dacă această superbă baladă ar fi fost doar opera inspirată, genială a unui 
individ anume, ea nu ar fi fost difuzată atât de masiv, preluată de un întreg popor, pătrunzând până în 
intimitatea genetică a personalității acestuia, pe care o modelează.

Miturile nu sunt o simplă scorneală, o fabulație. Ele își află sorgintea în magma subconștientă a popoarelor 
care este transmisă genetic și le modelează caracterul și comportamentul, fiecare neam având personalitatea, 
profilul său psihologic mai mult sau mai puțin distinct. În genomul uman, volumul genelor (mesajelor) care 
codifică trăsăturile psihologice este deosebit de amplu și încă necercetat. Peste acest fond genetic se 
suprapun și pot deveni precumpănitoare, educația și cultura, religia ocupând și ea un loc însemnat.

Un exemplu concret care ilustrează posibilitatea transmiterii ereditare a caracterelor dobândite (prin învățare 
de pildă) este experimentul canarului și privighetorii. Cântecul privighetorii se deprinde de la părinți, se învață, 
un pui crescut în mediu artificial nu știe să cânte. Dacă un astfel de pui crește lângă un canar cântător el va 
imita, atunci când se maturizează și începe să cânte, trilurile canarului. Uimitor este însă faptul că și puii săi vor 
cânta astfel chiar în absența modelului. Deci, o trăsătură dobândită se poate transmite urmașilor.

Determinismul genetic nu este însă imuabil, existând un potențial de variabilitate-adaptabilitate care 
impulsionează diferențierea și evoluția. Problema este vastă astfel încât ne vom opri asupra unui singur punct: 
ereditatea caracterelor dobândite și mai cu seamă a celor câştigate prin experiență și învățare. Cu alte cuvinte, 
dacă ne cultivăm spiritul, o facem și pentru urmașii noștri. Traumele de proporții pe care le-a suferit un popor 
reverberează în generațiile care urmează, chiar până la cea de a șaptea. Poate că nu este foarte „politicaly 
correct” dar există, în grad mocnit, unele antipatii sau măcar nepotriviri între popoare, așa cum există și simpatii 
sau compatibilități nejustificate altfel, dincolo de contactele și evenimentele istorice care le-ar putea explica.

Popoarele nordice au altfel de mituri, adesea cu nuanță războinică, Miorița nu prinde în acest spațiu. În 
miturile Greciei Antice regăsim pe alocuri înfruntarea destinului, lupta cu soarta uneori nemiloasă. Beethoven 
în simfonia Destinului și în Eroica transmite limpede acest mesaj. În Miorița aflăm resemnare, acceptarea 
destinului. Deoarece unele variante sau similitudini se regăsesc pe ici pe colo și la alte popoare, îndeosebi 
balcanice, unii răuvoitori au spus că această baladă ar fi importată. Dimpotrivă, credem că Miorița a fost 
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Odată cu moartea acelui ciobănaș pătruns de dragostea pentru turma sa se încheie și tragica baladă. Totuși, 
nu este prea greu să ne închipuim urmarea.

Nu se vorbește în această superbă baladă, metaforă, legendă sau mit de nici de o pedeapsă care i-ar fi ajuns 
pe ucigași. Potrivit mentalității armâne, aceasta s-ar cere fără îndoială. Un proverb de-al lor spune că 
„Dumnezeu amână dar nu agârșește”, adică nu uită. Uitarea este considerată a fi un mare păcat în ochii acestui 
neam la care pietatea filială este o trăsătură fundamental, analogă celei predicate de Confucius, filosofie care a 
impregnat atât de puternic spiritualitatea chineză.

Dramatica faptă, uciderea tânărului cioban încă ne nuntit de către ceilalți doi, se petrece într-un loc mirific, 
așa cum încă la început aflăm versurile minunate „Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai” poporul nostru 
înfățișează raiul ca pe un loc cu bogată verdeață. Dragostea de animale este personificată în oița cea minunată 
care-l vestește pe ciobănașul moldovean că este pândit de primejdia morții. Baciul Ungurean și cel Vrâncean 
se asociază și pun la cale crima al cărei scop este acea „fama auri”, foamea de aur, de îmbogățire. Cel care 
urmează a fi ucis nu fuge, căci astfel și-ar părăsi turma sa, dar nici nu se pregătește de luptă. Moartea este 
transfigurată într-o nuntă, brazii îi sunt nuntași, din nou răzbate înfrățirea cu natura, iar ultimul său gând se 
îndreaptă către maica sa, într-o desăvârșită pietate filială. Nu este uitat cerul, cu veșnicele sale stele care-l 
luminează. Din acest final transpare ca un voal aluziv tragismul morții lui Isus.

Tot românul cunoaște balada Miorița și i se umezesc ochii ori de câte ori a recită sau o aude. Firesc, a fost 
pusă și pe note, varianta interpretată de Grigore leșe fiind un exemplu.

Vendeta, acea înfricoșătoare pedepsire care transcende generația celui vinovat, de neînțeles pentru alte 
neamuri, o regăsim ca atare numai la albanezi și la armâni. A dăinuit până aproape de zilele noastre. Probabil 
că vendeta are la bază un determinism genetic al comportamentului, ilustrând, pe de altă parte, și o anumită 
înrudire a celor două neamuri balcanice. Nu o regăsim la popoarele nord sau vest europene. Legendele 
încețoșatelor ținuturi nordice l-au inspirat pe Shakespeare să scrie piesa Hamlet. Fantoma regelui ucis 
mișelește îi vorbește fiului său despre răzbunare, iar Hamlet trăiește doar în acest spirit.

Cei care studiază psihologia popoarelor nu stăruie în aprofundarea unor astfel de aspect neliniștitoare. 
Amintim însă că în ultimul Război Mondial americanii au înființat un institut de psihologie dedicat studiului 
popoarelor cu care erau în acel conflict decisiv. Rusia, continuând tradiția sovietică, au și ei un astfel de institut 
de mare importanță, după cum se pare că nici Israelul nu ar fi mai prejos. Cum se comportă românii în război, 
cum percep înfrângerea și ce fac în această situație? Românii se dovedesc un popor mioritic lesne se 
resemnează și uită cu ușurință, cel puțin în aparență. Ba chiar evită să-și scoată la vedere rănile care s-ar putea 
să sângereze. În timp ce polonezii evocă și comemorează cu strășnicie masacrul făcut de sovietici la Katyn, 
românii trec sub tăcere masacrul de la Fântâna Albă, încă mai crud decât cel amintit mai sus. Nici despre 

exportată în arealul balcanic unde a prins pe ici pe colo, ca o poveste, dar fără intensitatea trăirii interioare pe 
care o vedem la români. Miorița nu a fost însă preluată și acceptată de aromâni (Macedo-armâni) deoarece nu 
li se potrivește, mitologia lor este mai degrabă eroică, luptătoare și chiar răzbunătoare. Sunt „perifani”, adică 
mândri, trăsătură care le-a adus și mari nenorociri cum a fost distrugerea Moscopolei de către bandele lui Ali 
Pașa de Trepene, pornită de la faptul că un celnic armân nu a vrut să-și dea fata, de a cărei frumusețe se 
dusese vestea, spre a deveni o cadână de harem. Ei spun: mai bine mort decât înjosit. În România comunistă, 
această etnie pe care statul roman actual nu vrea să o recunoască drept minoritate, așa cum este și cum se 
simt aromânii, s-a opus în masă bolșevizării țării iar ca represalii, armânii au populat cu prisosință lagărele și 
mulțimea de închisori despre care încă se vorbește prea puțin. Se spune, adevărat sau nu, că marele cărturar 
și patriot Mircea Vulcănescu, ucis de comuniști în mod bestial, ar fi rostit înainte de moarte cuvintele: să nu ne 
răzbunați! A fost român până în măduva oaselor. Dacă ar fi fost Armân și-ar fi înghițit în sine, cu greu, astfel de 
vorbe izvorâte, desigur, din simțirea și trăirea creștină de profunzime.

Durerea Mioriței, oița fabuloasă care i-a anunţat apropiatul sfârșit a fost neostoită, Ea a continuat să refuze 
hrana și a murit, cum se zice în popor, de inimă rea. Ucigașii îngropară trupul rămas fără de viață și trecură la 
împărțirea turmei. Oile, una câte una, iar cu cei doi măgari de povară a fost mai simplu. O mare tristețe se abătu 
asupra turmei timp de mai multe zile, apoi, cum se știe, oile uită și se lasă pe mâna noilor stăpâni. Măgarii își 
clătinau capetele și urechile, iar ochi li se iveau, în răstimpuri, lacrimi curate. Câinii ciobanului ucis se puneau 
noaptea pe urlat, mai cu seamă pe lună plină. Unul din ei fu găsit mort, după mai multe zile, culcat pe o latură și 
cu botul deschis. Săpase cu labele o groapă dând la o parte pământul reavăn, spre a simți mirosul fostului său 
stăpân și prieten. Un alt câine dispăru fără urmă, iar cei doi rămași, îşi reluară încet, încet datoria păzirii turmei 
pe care o țineau laolaltă și veghind asupra primejdiilor ce se mai iveau. Își urmau vocația.

Cât despre răufăcători, aceștia au pus deoparte câteva oițe, dintre cele mai arătoase și valoroase, pentru 
eventualitatea în care justiția s-ar interesa mai îndeaproape de dispariția fără urme a ciobănașului și ar dispune 
întreprinderea unor investigații. Din lâna acestor mioare s-a confecționat o eșarfă spre a acoperi ochii zeiței 
Themis așa cum este percepută această respectabilă figură mitologică de generația actuală: legată la ochi, 
precum toate reprezentările statuare și grafice o înfățișează.



Revenim în câteva rânduri asupra lui Nicolae Ceaușescu. Fire de revoltat revoluționar, caracter și voință 
puternice. Cele mai grave păcate care-I întunecă amintirea sunt legate de participarea activă la reprimarea în 
sânge a țăranilor care s-au opus colectivizării. În adolescență, a fost adus din post în post de jandarmi nu 
pentru că era comunist, ci pentru că la începuturile activității sale politice fusese atras de ideile extremei drepte. 
Afinitățile sale legionare au fost ascunse cu grijă de biografii oficiali ai regimului comunist. A intrat însă repede 
în rândurile partidului comunist și nu întâmplător a ajuns în fruntea acestuia, propulsat de o puternică forță 
interioară. Avea vocație de conducător, subminat însă de nefericita alăturare cu tovarășa sa de viață. 
Patriotismul său este incontestabil, ca și curajul dovedit atunci când a refuzat să participe la invadarea 
Cehoslovaciei în 1968, atrăgându-și furia sovieticilor. Fusese o primăvară timpurie și revenise înghețul 
comunist. Cu ambițiile sale nemăsurate dorea ca România să strălucească asemeni soarelui de pe cer. 
România a devenit o forță diplomatică însemnată pe eşichierul Mondial. A industrializat țara și a ordonat 
construcții gigantice. Metroul capitalei este doar un exemplu. A strivit însă, sub tălpi, poporul care ajunsese sleit 
de puteri fiind supus la eforturi epuizante și privațiuni excesive. A uitat că poporul are nevoie de pâine, dar încă 
și de ceva în plus. De idei și de idealuri, niciodată atinse, dar spre care se năzuiește. Comunismul se perimase 
și lucrurile nu puteau fi ținute pe loc prin dictatură. Cei cinci milioane de membri ai partidului unic l-au părăsit 
degrabă când a bătut ceasul de cumpănă al loviluției. Poporul mioritic a redevenit docil sub o altă formă. 
Sentimentul național, patriotismul, s-au prăbușit în apatie. Când a fost numit M.R.U. în fruntea guvernului 
României, un epigramist a consemnat: N-aș dori acum să critic/ Nici să treier vorbe-n van/ La poporul mioritic/ 
Premier e-un Ungurean. O trimitere la mitul fundamental al neamului românesc.

Pentru noi, cei de astăzi, Miorița, mitul, baladă și cântec, trebuie să ne amintească în mod imperativ de 
misiunea și datoria ocrotirii naturii cu care a fost binecuvântată această țară. Natura și oamenii. Românii. 
Nădăjduim că, meditând asupra faptelor istorisite în această baladă, să nu îngăduim ca istoria să se repete.

bombardamentul sălbatic și nejustificat efectuat de aviația americană asupra Bucureștilor la 4 aprilie 1944, 
când soarta războiului era decisă deja, numărul morților (femei, copii, bătrâni), întrecând pe cel al victimelor 
teribilelor cutremure care au lovit țara noastră în 1940 și 1977. Japonezii care au fost și ei înfrânți în acest mare 
război, nu se sfiesc să comemoreze cu jale și impresionant ceremonial victimele bombardamentelor atomice 
de la Hiroșima și Nagasaki. Este interesant faptul că în mitologia japoneză nu există nimic comparabil cu mitul 
nostru fundamental, considerat astfel de toți cei, nu puțini, care i-au aprofundat sensurile, începând (sau 
continuând) cu Mircea Eliade sau George Călinescu. Japonia a capitulat doar după ce ajunsese aproape de 
distrugerea genocidală totală prin bombardamente atomice. Au pus o singură condiție: să li se respecte 
împăratul lor, cel care i-a condus în război. Ei nu au încheiat niciodată un tratat de pace cu Rusia sovietică sau 
cu cea actuală, iar în acest an, 2022, au reafirmat cerința ca cele patru insule să le fie restituite. Au fost modești, 
deoarece și Sahalinul este un străvechi teritoriu japonez. România, fără să-I ceară nimeni, a semnat recent 
tratatul cu Ucraina prin care recunoaște pierderea teritoriilor răpite după blestematul tratat Ribbentrop-
Molotov. Nu peste multă vreme devine necesară reînnoirea (sau denunțarea) respectivului tratat. Ceaușescu 
n-ar fi semnat.

Finlanda, țară care nu a intrat în NATO socotind că la nevoie se va apăra singură, a luptat eroic împotriva 
invaziei sovietice. Copleșită de o armată uriașă, rămasă aproape fără luptători, a fost înfrântă, ca și România 
de altfel. La Helsinki, dar și în alte orașe, este amplasată statuia mareșalului Emil Mannerheim, conducătorul 
lor în lupta pierdută. Au refuzat să-l predea sovieticilor după înfrângere. La noi, întregul guvern care a purtat 
povara războiului a fost executat prin împușcare. În istoria noastră, trădați și uciși au fost Tudor Vladimirescu, 
Mihai Viteazul, putem vorbi și de Avram Iancu și de alții. Uciderea după un simulacru de proces a președintelui 
Nicolae Ceaușescu singularizează România în grupul fostelor țări socialist-comuniste. Detronarea lui 
Alexandru Ioan Cuza în urma complotului monstruoasei coaliții nu ne face cinste. Poporul mioritic nu s-a 
răsculat. Acceptă cu ușurătate domnie străină. Carol I si Ferdinand, dinastie Hohenzollern, au ridicat această 
țară, dar Carol al doilea a dezonorat regalitatea. S-a dovedit laș, criminal și odios. Controversatul Liviu 
Dragnea la întrebarea capcană dacă ar accepta monarhia, a răspuns: da, dar să fie român. În Elveția, la 
Fribourg, a avut loc în 1992 un Congres al Mișcării Europene la care am participat ca președinte al secțiunii 
naționale române, poziție preluată de la George Ciorănescu. Incitați de un articol defăimător din Nouvel 
Observateur, s-au făcut auzite acuzații cum că în România sunt pogromuri împotriva țiganilor. După ce 
comunismul se prăbușise. A fost de față și „regele” Cioabă, neinvitat însă, dar și fiica sa Luminița Cioabă, 
distinsă poetă, făcând parte din delegația noastră. În numele comunității sale, și în virtutea poziției de frunte a 
acesteia, Cioabă a emis pretenții. Am luat cuvântul în legătură cu absurditatea ziselor pogromuri. Cum vă 
imaginați, le-am spus, că în România se pot petrece astfel de lucruri, când a fost ales ca președinte al țării, prin 
vot majoritar, un țigan (pe atunci așa se spunea) – în persoana lui Ion Iliescu, dar, mai mult, avem și un țigan 
premier – pe Adrian Năstase. Sala a amuțit, iar discuţiile au urmat un alt făgaș.

Chinezii consideră că istoria nu poate fi judecată mai înainte de trecerea măcar a unui secol.
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Voi începe prin a remarca ideea după care cosmogonia Daciei Vechi se întemeia pe supremația Zeului 
Șarpe-Dragon, citit de jos pe Cercul/ceasornicul cerului Boreal sub reprezentarea celor 14 stele principale ale 
Constelației Dragonului, unde Vortexul grupării astrale desemna Orarul, iar Coada imagina Minutarul… De 
aici se poate desluși minunatul Yin-Yang al spiritualității.

Ceremonia cosmică de mai sus desemna reînnoirea Vieții, promisiunea Abundenței, ambele sub cupola 
Iubirii și Înțelepciunii. Zeul Dragon renăștea în asemănare cu Păstorul-Zeu Dumuzi (Tammuz) – 
„ama.usum.gal” – pentru un anotimp al celor Șase luni. Dacă Dumuzi, la finalul lui februarie, era substituit (la 
locul Morții, în steaua Alnitak a Cingătoarei Orionului) de Geshtinanna, Dragonul era înlocuit de Câinele-Sirius, 
steaua alpha Canis Major spre paza… Geshtinannei.

Să amintim că însuși anul geto-dacilor, cel adevărat, era sub sub misterul călătoriei levogire (anti-orare) pe 
Boltă a cohortei astrale în cauză, Asterismul creionând de fiecare dată în jurul lui 24 Februarie începutul Anului 
(funcție de Lună Plină!), când Fruntea Sa, cu cele Trei Stele (de la stânga spre dreapta citire!): Kuma (ν-
Dragoni), stea Albastră, Rastaban (β-Dragoni), stea Galbenă, și Eltanin (γ-Dragoni), stea Roșie… așadar, 
Fruntea Sa atingea vârful săgeții liniei pornite din Zenith spre Polul celestial de Nord…

Am adoptat un Steag Tricolor (urmăriți Legea 75/1994), însă de mai bine de două mii de ani nu am reușit să 
deslușim, cu seriozitate și ceva înțelepciune, semnificația triadei sale cromatice: albastru-cobalt, galben-
crom și roșu-vermion…

Sărbătoarea era Dragobete!…
… Atunci când, invers, spre Sudul ceresc se desfășura Orionul, păzit cu sfințenie de Steaua Câinelui, 

alpha Canis Major, Sirius (Soarele de dincolo de soare… sau Sora Soarelui!)…
De ținut minte: Cele Trei stele ale Capului Dragonului (Capul Anului!) în succesiunea de culori relevată 

(albastră, galbenă, roșie) și prezența Câinelui – Sirius! (și El stea Albastră… a Capului, în ansamblul 
steagului).

Acest mare eveniment celest era observat de Cunoscătorii zamolxieni din poziția sistemului solar în Galaxia 
0 Albă, anume din zona constelației Coama Berenicei aflată la un unghi de 23,5 față de polul nord al eclipticii și 

0 
de 47 față de Polul celestial de Nord… Iar după Dragobete, în prima zi cu Lună Nouă (Neagră!) se celebra 
Mărțișorul, Soarele alb-Luna Neagră… lumina versus gravitația întunecată, recesivă…

Stindardul era alcătuit dintr-un cap de Câine, (nu lup!), (ați înțeles, Sirius, Alpha Canis Major!) și țesătura-
sac învăluită cu fâșii colorate din pânză, închipuind trupul Dragonului, fâșii încheiate într-un „fluier fără orificii”, 
precursorul naiului, în interiorul căruia, sub acțiunea curenților de aer din goana draconarilor, în cavitatea de 
rezonanță se inducea o dublă spirală a vidului, ce amplifica energia necesară impulsionării acelei Vibrații. 
Începutul era albastru, mijlocul galben, iar încheierea roșie… Volumul Capului Câinelui de bronz (aliaj de cupru 

3  și staniu) era de 4320 cm (30 x 12 x 12cm),o diviziune a Numărului 432Hz, Frecvența Muzicii Iubirii și Ordinii! 
(vezi echilibrul Yin-Yang, Pithagora, Stradivarius, Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Muzica barocă)… Și era 
calculat de Școala Zamolxiană, corespondentă cu cea Pithagoreică, pentru inițierile ce se desfășurau cu 
finalitatea dez-gândurării, a accederii la armonie sub magia repetării matematice a Silabei Aum-Om, deci 
țintindu-se către înălțarea spirituală a Ființei enneadice… Dar, atenție!… Cei ai Inițierii nu calculau în centimetri 
europenești, întrucât pentru acest „30 cm” ei foloseau produsul dintre: raza polară a Pământului, lungimea unui 
grad de Ecuator terestru și raportul dintre lumină/gravitație recesivă, iar pe „12” îl deduceau din „30”. Lungimea 
totală a Stindardului avea 240cm… anume, lungimea capului metalic înmulțită cu 8 (vezi proporția vitruviană!), 
iar fiecare secvență cromatică (albastră, galbenă, purpurie) devenea, în diviziune, 80cm… De ce 240 cm?… 
Da, înălțimea omului atlant, cele 128 degete hermesiene!…

În schimb, din nefericire, la vreme de război, volumul Capului stindardului în cauză era modificat prin 

Ca atare, sub alchimia Cercului uranic de Nord, prin jocul dintre Dragon și Câine, s-a revelat inițiaților 
zamolxieni un instrument-simbol ce avea funcția magică de a rosti Silaba sacră Om, Aum!…

 Tricolorul Daciei

Petru SOLONARU



încălcarea simetriei celor două „anafoare” ale vidului, iar aceasta se realiza mărindu-se lărțimea, ținând seama 
de coeficientul entropiei spiralei creației (cunoscut de Maeștri), schimbare ce ducea la instituirea frecvenței 
dezintegrării: 440Hz, la escaladarea haosului sonor, la vacarm.

În steaua Sadir (gamma Cygni) se află locul Omului, casa lui Zamolxe, la elini/romani sălașul lui Zeus, în 
inima Ledei așadar, căci nu întâmplător s-a descoperit acolo o planetă geamănă Pământului unde 

0 
temperatura medie este de 23 Celsius… prin urmare „un loc cu verdeață”. Iar Apocalipsa 21:18, prin Îngerul cu 
Trestia de Aur, vorbește frumos de Cetatea Ierusalimului ceresc, cu o lungime/lățime de 12.000 de „stadii”, 
înconjurată de un zid de iaspis, confirmând cele de mai sus, deoarece steaua Sadir (gamma Cygni) se 
dezvăluie în culorile acelui iaspis, mama tuturor pietrelor, aici în alb-galben, clasa spectrală Fb, iar distanța 

16 până la Ea este 144X10 metri europenești, prin urmare, în diviziune, ridicarea la pătrat a acelor 12.000 de 
„stadii”…

Așadar, cum am spus, la Început culorile Stindardului erau de peste 432.000 ani în Cerul Circumpolar de 
Nord!… Numai că trebuiau văzute!

Cea mai veche reprezentare a Steagului-Dragon o aflăm pe o amprentă-cilindru din 2300 î.e.n., unde 
acesta îl acompaniază pe zeul Dumuzi din Uruk. Vegheați, și aici, de Câinele-Sirius.

Apoi, dovedind paternitatea acestui simbol ca fiind a dahilor, documentul „inscriptia daiva” din vremea lui 
Xerxes (486-465 î.e.n.) vorbește de daci și Stindardul Dragon/Câine.

Pentru detalii istorice foarte interesante, recomand lucrarea D.lui Marius Fincă: „Argumente privind 
descinderea dragonului dacic din Șarpele ceresc”.

Pe cerul de Nord, acest Stindard, într-o linie dreaptă, face corelația dintre steaua Sadir (gamma Cygni), 
pieptul, Inima constelației Lebăda (Crucea Nordului!) sau Ierusalimul ceresc, trecând apoi prin Epsilon 
Dragoni („piciorul de plai”, steaua Tyl) și sfârșind în Coada Dragonului (Lambda Dragoni, locul Spinxului 
enneadic, steaua Giausar). Această Linie de la Epsilon Dragoni („piciorul de plai”, steaua Tyl) către Lambda 
Dragoni, steaua Giausar, de Ziua Dragobetelui era paralelă pe harta cerului în jurul lui 24 februarie cu 
misterioasa Linie ce pornea de la Sirius prin cele Trei stele ale Cingătorii Orionului, între ele secanta fiind Calea 
Lactee, flamura cosmică, de asemenea, tricoloră.

Prima atestare, sub cele Trei culori, însă, o recunoaștem în cele 20 de scene ale Columnei de la Roma. 
Specialiștii de azi, aplicând metoda spectrometriei fluorescenței prin razele X, au probat că Monumentul de la 
113 e.n. a fost la inaugurare pictat, iar flamura luptătorilor din Dacia (daci, costoboci, moesi, tyrageți) apare 
acolo în: albastru (spre verde) Capul Câinelui (Sirius), partea mediană în galben, pe când partea dinapoi în 
roșu. De altfel, într-o scenă a columnei spiralate (cochilis), se disting doi soldați purtând tunica militară galbenă 
cu bordura de jos albastră, peste umăr având un clavi (angustus clavi) într-o nuanță purpurie… După 113 e.n. 
este adoptat de armata romană, captivată de frumusețea acestuia. Severus îl impune ca stindard al cavaleriei 
sale, fără a-și îndrepta privirile către stelele cercului circumpolar boreal de unde Dragonul stăruie de milioane 
de ani a ne vorbi despre consacrata Treime a Roților: Swadhisthana, Manipura, Vishudda.

… Simbolul-instrument al Daciei apare, deasemenea, pe monedele lui Antonius Pius și Aurelian.

O scurtă istorie spre dovada că, așa cum este în triada cromatică, Stindardul își are obârșia în Dacia 
Veche…

După aceea, lucrarea „Notitia Dignitarum et Administrationem Omnium tam Civilium quam Militarium”, 
document al arhivelor imperiale romane din sec.Ve.n., lămurește, între altele, că necesitățile militare ale Romei 
au implicat recrutarea unor unități auxiliare, în cazul chestiunii noastre acestea formate în exclusivitate din 
mercenari din Dacia, preluând și însemnele stindardului și elemente de heraldică. Această carte este 
înzestrată cu nenumărate desene/picturi colorate, unde putem întrezări și Steagul cohortelor dacice în triada 
cromatică respectivă. Aici apare prima dată în Europa simbolul Yin-Yang în cromatica sa autentică de sorginte 
pelasgică, unde Yin e albastru, Yang e galben, iar sămânța/Convergența din fiecare e roșie.

La noi, pe teritoriul actual al României, îl observăm pe diploma acordată de Mihai Viteazul lui Radu Buzescu 
după bătălia din 18 IX 1599 de la Șelimbăr într-o flamură-mantie (stânga-roșie, mijloc-galben, dreapta-
albastră), cu explicația unirii apropiate a celor trei ducate: Moldova (roșu), Muntenia (galben), Transilvania 
(albastru).

În hrisovul din 27 XI 1640 al lui Matei Basarab îl întrezărim pe șnurul împletit din mătase, repetat în actul de 
danie al Domnitorului către Mănăstirea Radu Vodă din 20 VIII 1648.

Îl conține, la 1777, stema lui Grigore III Ghica (strămoș al lui Matila Costiescu Ghyka, cel ce a dăruit lumea 
cu o Carte exemplară: Numărul de Aur!).

La 1834, Alexandru D. Ghica decide: „steag cu fața roșie, albastră, galbenă”, nerespectând ordinea veche a 
culorilor.

Ne întâlnim cu El pe stema alcătuită cu ocazia acordării titlului de principe al Imperiului lui Constantin 
Brâncoveanu de către Leopold I de Habsburg în 1695.

Îl dumirim pe steagul lui Șerban Cantacuzino la asediul Vienei, septembrie 1683.
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  steaua Rastaban e galbenă,

Constituția din 1866, Art. 124 impune: culorile steagului Principatelor Unite urmează a fi albastru, galben, 
roșu”.

  vârsta stelei, crescătoare.

  iar steaua Eltanin e roșie…

Mai sus vorbeam de anul nou al Daciei, despre faptul că el se stabilea în funcție de data când Fruntea 
Dragonului cu cele Trei Stele (Eltanin, Rastaban, Kuma!), precum limba orarului unui ceasornic, atingea 

0 Polul celestial de Nord (la circa 23,47 față de polul de nord al eclipticii! De urmărit precesia!…) în jurul lui 24 
februarie, iar către polul ceresc de Sud, la aceeași dată, drept minutar, păzea Cerul Câinele, Sirius și, firește, 
Orionul… Era Sărbătoarea Dragobetelui, simbol al interacțiunii forțelor care păstrează ordinea Creației, 
ciclitatea timpului, echilibrul tuturor într-o constantă cosmologică sub cele Trei culori fundamentale, ce nu-s 
obținute din niciun amestec pigmentar…

De altfel, e de amintit că Tăblița no.11 a lui Toth Atlantul subliniază către cei ai trezirii: „Cheia este în 
Piramidă!”… în Poarta stelară spre un spațiu-timp superior… Unde, în Planul Cosmosului, Alnitak (zetha 
Orioni), reprezentându-l pe Câinele/Sirius (alpha Canis Major), se întâlnește cu Dragonul/Thuban (alpha 
Dragoni) în Casa/camera Regelui… Așadar, înțelesul Stindardului Daciei aici trebuie căutat, în Calea spre 
viață, aceea a înțelepciunii… Calea Mântuirii.

  temperatura de la suprafața astrului, scăzătoare,

Vine anul 1848 care își reamintește de cele Trei culori (Decr. 1/26 iunie 1848), dar nu și de misterul lor 
cosmic…

Din păcate, constatăm că cele două milenii europene uită pe nesimțite semnificația adâncă a acestei Triade 
a Daciei Vechi…

  masa corpului ceresc, de la mare la mică,

Cunoscând inițiații lui Zamolxe că aceste culori erau și ale Zeiței Maat, cea a Adevărului, Legii, Ordinii, 
Armoniei, soția Înțeleptului Toth, au dispus ca triada de crome din Zenithul Dragobetelui, în succesiunea de mai 
sus, ca sfântă legătură între Om și Zeu, să fie reprezentată pe Stindardul Daciei, adică: albastră, galbenă, 
roșie!… amintind de linia sacră ce unește inima Constelației Lebedei (gamma Cygni, locul zeului-om), Crucea, 
cu „piciorul de plai” al stelei Tyl (epsilon Dragoni) și, în sfârșit, cu sălașul Sphinxului (lambda Dragoni), cel ce 
prin enneadica sa Întrebare se alătură Chemării Creației (Aum, Om!… Amin!) a Omului cosmic, a 
Androginului…

  steaua Kuma e albastră,

20 iunie 2022.

De aceea, spre a o recupera, să ne întoarcem la Sursă!… țintind spre Constelația Dragonului cu Ochii 
înțelepciunii Kapnobatai-lor, solomonarii inițiați la Școala cerească a lui Zamolxe… cei care afirmau că 
adevăratele valori sunt cele spirituale, iar una esențială a Proto-Daciei rămânea cunoașterea că Sufletul este 
nemuritor (vezi consonanța cu Bhagavat Gita!), pe când trupul desemnează doar o temniță vremelnică… Locul 
Omului e lângă zei, acolo fiind salvarea/mântuirea sa… Deși lumea profană simte în mărginirea sa că astrele 
au numai o singură culoare, Iubitorii de Dumnezeu (Zamolxe!), ktistaii așadar, intuiseră, citind în Cartea 
Stelelor, cu mult înaintea fizicienilor secolului XX, că acestea se manifestă în Clase spectrale prin Trei Culori: 
Albastru, Galben, Roșu!… Aceste clase spectrale sunt în funcție de temperatura fotosferică generată, la 
rându-i, de energia nucleară. În principal, discutăm despre fuziunea Hidrogenului, „arderea” sa și 
transformarea în Heliu cu degajarea energiei sus amintite, ce antrenează temperatura și cromatica specifică. 
Mai exact, Triada cromatică este determinată de:

Analizând culorile celor Trei astre din Capul Constelației Dragonului, preoții zamolxieni au avut o 
revelație când, de la stânga la dreapta, după buna-citire în Cartea Cerului nordic, au descifrat minunea că:

  luminozitatea scăzătoare,
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Urma să asist, să-mi scald auzul cu „Disertația unui 
cosmonaut despre cosmogonia eminesciană”. Și, am fost la 
conferință, și l-am ascultat, și l-am admirat, și m-am înclinat 
în fața măreției domniei sale. Acest domn a fost primul 
român din istorie care a zburat vreodată în spațiul cosmic, 
participând la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului 
spațial „Intercosmos” și, Doamne, câte funcții înalte a avut, 
câte distincții, premii, decorații, medalii a primit… apoi este 
membru a numeroase asociații și comisii de specialitate din 
România și din alte țări, este Doctor Honoris Causa a mai 
multor Universități din țară și de peste hotare.

Nu vă dați seama cât de mândră m-am simțit pentru faptul că sunt româncă și contemporană cu acest 
minunat Om! Cât timp și-a ținut pledoaria, am stat cu ochii închiși, îmi părea că retrăiesc, împreună cu domnia 
sa, acel vis împlinit, acel zbor către soare, printre mii de galaxii, mii și mii de planete și miliarde de stele, visul ce 
și l-a dorit încă de pe când era copil, astfel cum, atât de frumos l-a descris: „De mic copil mi-am dorit să zbor. 
Închideam ochii și simțeam că plutesc peste munți, văi, descopeream lumi noi. M-au fascinat întotdeauna 
abisul albastru, înălțimile infinite… Visele împlinite sunt ca un cerc de lumină pe trunchiul vieții, o iradiere 
benefică…

Dintr-un zbor cosmic te întorci mult mai stăpân pe tine, mai matur, mai apropiat de oameni și de natură, cu o 
viziune mult mai globală a fenomenelor și activităților terestre. Cu toate că nu ești singur în aparatul de zbor, 
singurătatea, acolo sus, e destul de puternică. Te simți dintr-o dată rupt de ambientul tău natural, în care te-ai 
născut și dezvoltat.”

a-i afla scopul. Am apelat la gândul ce nu-mi dădea pace, 
grăbindu-se să-mi spună ceva despre această bombă 
surpriză. Iar gândul mi-a adus aminte: era vorba despre o 
invitație la un eveniment special, o conferință, la al cărei 
prezidiu, alături de președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști, domnul Dinu Doru Glăvan, va fi, nici mai mult, 
nici mai puțin decât generalul-locotenent în rezervă, domnul 
Dumitru Dorin Prunariu, această ființă pe care eu o consider 
aproape divină, acest Om aparte, ce a petrecut în spațiu 7 
zile, 20 de ore și 42 de minute, Acolo, Sus, aproape de 
Dumnezeu, de cele ce, cu puterea-I supranaturală le-A 
creat.

O explozie cu caracteristici ciudate a făcut implozie în 
inima-mi. Nu, nu am fost cuprinsă de fiorul rece al morții, 
dimpotrivă, bătăile inimii s-au accelerat și am simțit o căldură 
blândă, binefăcătoare, născând în mine dorința de

Interesantă coincidență am reținut: pe când avea 17 ani a dobândit premiul republican la Concursul de creații 
tehnice „Minitehnicus”, primind carnetul de membru Minitehnicus nr. 103, iar 11 ani mai târziu avea să devină 
cel de-al 103-lea pământean din lume care a ajuns în Cosmos. Așadar, după o muncă asiduă și o pregătire de 
specialitate a fost ales candidat cosmonaut în cadrul Centrului de Pregătire a Cosmonauților „Iuri Gagarin" din 
Zviozdnîi Gorodok – „Orășelul Stelar”, iar la 12 mai 1981, domnul Dumitru Prunariu a fost confirmat în mod 
oficial ca primul nominalizat în cadrul zborului spațial româno-sovietic, obținând la examenele și testările finale 
calificative maxime, alături de cosmonautul sovietic colonel Leonid Popov – comandant de echipaj.

Maria NICULESCU



Ne-a adus un zâmbet pe buze, când a spus că vor fi reluate și cursele spre Lună, apoi ne-a relatat 
convingerea că „viață nu există numai pe Pământ, ar fi absurd să gândim astfel, indiscutabil există viață și în 
alte părți în univers. Viața este universală și se dezvoltă acolo unde găsește condiții favorabile”. Și-ar fi dorit să 
se fi întâlnit cu câțiva extratereștri; ar fi avut ce să ne povestească, din păcate, nu s-a întâmplat aceasta. Dorul 
de țară, de limba ei dulce și frumoasă nu l-a părăsit pe tot parcursul expediției: „La cinci minute după cosmos, 
ca o mângâiere, aud vorbindu-se românește“.

Ne-a exemplificat legătura dintre Univers și originea lui, dintre poetul nostru național și „nepereche” cum îl 
numea George Călinescu pe Mihai Eminescu și limba română, referindu-se la interpretarea lui asupra 
cosmogoniei. „Indiscutabil, Eminescu a fost o personalitate copleșitoare prin inteligență, memorie, curiozitate 
intelectuală, cultură de nivel european și prin farmecul limbajului, adaptând cuvinte pentru trăiri și acțiuni. În 
poezii precum „Epigonii”, „Memento mori”, „Glosă” și „Rugăciunea unui dac” scrise la diferite vârste, apare o 
încercare de a căuta semnificația vieții sau a istoriei umane în eternitate, de a lega trecutul și viitorul omului de 
începutul și sfârșitul lumii. „Scrisoarea I” tratează, după cum remarcăm, tema nașterii, evoluției și a unei 
previzibile stingeri a sistemului cosmic, a Universului.

Urcat-am pân' la Tine
acrostih

A fost primul român din istorie care a zburat în spațiu. Da, este minunat să se scrie istorie cu și despre acești 
oameni extraordinari, îngemănând curajul cu talentul, poezia cu știința, iubirea cu frumusețea sufletească, 
intarsiind pe filele timpului fapte ce vor rămâne nemurite, odată cu ele nemurindu-i pe eroi.

Cu respect și aleasă prețuire l-am ascultat pe onorabilul domn Dumitru Dorin Prunariu, ce respectă, 
prețuiește și iubește oamenii de valoare și nu numai. Îmi doream să nu se termine pledoaria acestui Om între 
oameni, acestui adevărat român, doream să mulțumesc sufletului frumos ce sălășluiește în persoana 
distinsului domn, să-i mulțumesc pentru că există, dar cum? Mă intimidez în fața unor astfel de personalități, nu 
mai am glas. Gândul m-a salvat, așadar, la aniversarea a 40 de ani de când românul Dumitru Dorin Prunariu a 
zburat în spațiu, i-am dedicat un acrostih, pe care-l inserez mai jos:

De când mă știu dorit-am să mă înalț spre soare,
Undind peste pământul din Rai ce, rupt, a fost,

Cât de frumoase erau gândurile, cât de pure sentimentele domniei sale pentru țara mamă, România: „Pe la 
ora 19,30 –20,00 treceam zilnic pe deasupra României. Îmi plăcea să privesc Pământul prin hublou, pentru că 
în acea vastitate în care cuprinzi dintr-o privire aproape tot globul terestru, cauți niște repere care să te 
reprezinte. Și atunci ce mă putea reprezenta? Țara în care m-am născut, în care am trăit, în care știam că se 
află părinții mei, familia mea; Căutam România cu emoție”. „Arată superb din spațiul cosmic”, ne-a mai spus 
domnia sa. „De acolo, de sus, România se vedea de mărimea unei pâini rumene de casă”. Cât de frumoase, 
cât de emoționante cuvinte! Ce pure și adevărate sentimente de iubire pentru patrie, familie, prieteni!

Urcat-am pân-la Tine, să-Ți mulțumesc, Preasfinte.

Răsfrânt noroc, aievea, zâmbitu-mi-a, în fine,

Rodit-au vise multe în sufletu-mi, sperând

Aveam să fiu aproape de sacrul Paradis.

Iar nava-mi, o clipită, părea că a-nțeles,

Nadirul și Zenitul mă așteptau pe mine,

Mirării spre-a răspunde la veche întrebare

Urmai cărarea dreaptă spre 'Nalt ce s-a deschis,

Respiru-mi se oprit-a când am luat aminte,

Ușor, ușor să zboare spre zarea cea albastră,
Pe cerul de-alabastru albi porumbei părând

Iar inimii, ardoarea, să-i sting cu vrednic rost.
Tărâmul împlinirii deschise-a sa fereastră,
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numai prin interpuși scorțoși,

în omenirea tot mai șuie?

atât prin crizele iscate

și-al banilor regat demonic,

oculților fără scrupule.

(Tragicomedia globalismului)

cât și acelea generate

Pandemiada

că pe planetă ei domnesc,

(minciună, mită, infamie

Cine sunt ăștia-i greu de spus,

și-n lume sforile le trag

acuma când este vizibil

Partea a III-a: Globalistul și prăpădul făcut de el 
(cont.)

Dar cine naiba-s globaliștii
și ce anume urmăresc,

în plan politic, economic

și multă, multă insistență)

fiind știut că-s secretoși

prin mijloace anticreștine

precum atâția șefi de state

care devin executanții
și-alte felurite scule,

îndeosebi atuncea când
sunt alogeni și cam netoți,

ci să-i servească cu credință
pe-aceia care i-au săltat –

și-ntreg poporul retardat,

Desigur, nu să facă bine
pentru ai lor compatrioți,

cu țara pusă pe butuci

astfel ca nicăieri gândirea

și nimeni să nu protesteze

Politica globalizantă
este-n esență unitară:
Distrugerea a tot ce-a fost

când țara-i de zor jecmănită.

(credință, școală, cuplu biblic),

să nu mai fie prețuită

lung timp benefic pentru țară

o lume fără fundamente –

de javrele dezlănțuite,

a lumii grabnică stricare),

ca-n loc de certe elemente,
demonocrații să impună

și de dictat nelimitat.

e principalul vinovat

cu sodomia în urcare

diverse crize și-n curând,

(„corect politic” când se vrea

cu școala needucativă

inflația și pandemia,

(jumate-s ale pruncilor),

cu creștinismul ofensat

De toate astea globalismul

în fiecare oră mor

La toată tevatura asta

pentru cei mulți, doar sărăcia.

prin pofta sa de-mbogățire

mai nou se-adaugă războiul,

de foame cinci sute de inși

Iar pe planetă, într-o oră,

și cu familii sodomite!

De pildă, spun cunoscătorii,



Americanii, bunăoară,

doar armamentul din casare…

se cheltuie cu înarmarea

Unde mai punem c-avem parte,
prin mașinistă poluare,
de un record canicular

încât ne vând pe miliarde

– cum am făcut și altădată –

(în miliarde de dolari)

recent c-o sumă consistentă

cam două sute, plus sporirea.

e pentru-ai noștri excelentă,

bani dați de ale noastre loaze

ne îndrăgesc atât de tare,

dovadă c-am refinanțat-o

Totuși, relația de-acuma

pentr-un sutar de milioane
de noi americane doze.

Cică așa ne pregătim

(cinci miliarde de dolari),

să-i dăm la cap Covidului,
deși ni-i Sănătatea boantă.

aceste bestii planetare,

și-o secetă devastatoare.

nemulțumirea și-o clamează.

asupra maselor strivite,

Dar ce anume urmăresc

vor duce la înfometare

ce-n sinea lor cred că sunt zei

aceste jeguri „elitiste”,

cu războire și prostie,
Iar toate astea, combinate

și la o viață-n agonie…

și vor puteri totalitare

că democratic procedează,

ce doar din umbră sforăresc

din gama faptelor azi veștejite),

și-n întregime-s antihriste?

Mă rog, să fie cum doresc

deși pretind cu nesimțire

(dreptul de viață și de moarte

prin felurite sforării

chiar și atunci când grosul lumii

Urmașii lor, cu mult mai hâzi,

iar globalismul va ajunge

capabil, carevasăzică,

cu cipuri implantate-n țeste.

Exact ce-au inscripționat

cu-adevărat cosmocrator,

să dirijeze ce mai este

în aiureala lor avană
pe megaliticele table
din Georgia americană:

s-aleagă drumul revanșard,
ca populația planetei
să fie sub un miliard!

Așa pământul și natura
s-or relaxa încetișor,

și să dreseze nou-născuții

o veritabilă ființă,

așa încât să se-mplinească

prin zborul său de șoimulean

decât o vană năzuință

în plan moral-spiritual,

înspre-un înalt esențial.

Însă-n natură, cum vedem,

și-egalitatea-i o himeră
în lupta cu-a vieții fiară.

spre ceea ce din om ar face

e-o libertate neplenară

Căci libertatea alta nu-i

De ce atunci omul să aibă
ceea ce-i împotriva firii,

cu-a semenilor suferință.

pământul și a sa-ntocmire?

când e știut că el se cheamă

Mai crud ca fiarele flămânde,

Ba și mai și, avem dovada
din a istoriei solie,

atât în ceea ce-l privește

omul e singura ființă
care din plin se delectează

o culme a nesocotirii,

cât și în modul cum tratează
pe el și-ntreaga plăsmuire,



cu lagăre și pușcării

- de-a valma sau luați în parte –

o tragedie mult mai mare

un semiveac de înjosiri,

după modelul stalinist –

Teribilii inchizitori

după un plan proletcultist,

din lunga eră criminală,

să piară și-astfel loc să-i facă

ci și maestru-n perfidie:

din epoca medievală,

care la noi a însemnat

Firește, toate-nfăptuite

că omul cult n-a fost doar crud,

- cu-a vesticilor aprobare –

ca învățați și gospodari

nemernicului fără carte.

a fost suprema încercare

naziștii și bolșevizații

de crime și întemnițare.

Reeducarea, mai ales,

pentru atâți români de soi,

fiind intens utilizați

deși ea-i grav avariată
și-aduce cu insanitatea.

cu termeni precum libertatea,

Căci libertatea e un moft

sau când ți-s pașii cunoscuți

De-abia atunci realizăm

decât la alți bolșevizați,

pentru al testelor uium…

că tot ce-a fost o să mai fie

și viața-i nesfârșită teamă.

și ne-amintim spusa lui Orwell
că „libertatea e sclavie”…

când nimeni nu te bagă-n seamă,

Iar astăzi suntem asaltați

românii-atunci ca și acum

Sighetu Marmației,
18-20 iulie 2022
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Tocmai de aceea, dedicăm episodul al doilea (și 
următoarele) din eseul Popas mesianic reliefării 
judecăților de valoare exprimate tranșant, uneori chiar 
ritos, de Ovidiu Ghidirmic despre Bardul din Bârca, pe 
care l-a inclus în Top 10: cei mai importanți poeți 
români neoromantici de secol XX, începând cu Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, Al. Philippide, G. 
Călinescu, Eugen Jebeleanu până la Emil Botta, 

Radu Stanca, Nicolae Labiș, Nichita 
Stănescu, Adrian Păunescu.

Popas mesianic

Frapează faptul că, din Top 3 – 
al poeților care au debutat și s-
au afirmat cvasi-instantaneu, 
vijelios în jumătatea a doua a 

secolului trecut – este omis 
Marin Sorescu. Altfel zis, 
Labiș, Nichita și Păunescu 

sunt văzuți de Ovidiu Ghidirmic a forma Tridentul de aur și Troița (spirituală) a poeziei neoromantice 
românești din perioada precizată.

Sub titlul șocant Un neoromantic retoric și grandilocvent: Adrian Păunescu –, Ovidiu Ghidirmic se 
exprimă categoric, în stilul lui G. Călinescu, dar și în maniera criticii „judecătorești” a lui Titu Maiorescu: 
„MESIANISMUL este coordonata majoră a liricii lui Adrian Păunescu și, prin aceasta, poetul intră în sfera de 
influență a romantismului și a poeticii romantice.”.

După ce trece în revistă, rapid, însă într-o sintetizare magistrală, vectorii ce se desprind din studiile lui: 
Schelling (care a acordat poeticului un „rol grandios, ajungând până la o apologie a poeziei”, care este 
învățătoarea omenirii, fiind singura ce va supraviețui tuturor științelor și artelor), Novalis, Wackenroder, 
Tieck, Jean Paul, atât la esteticienii germani, cât și la cei francezi ori englezi –, exegetul craiovean evidențiază 
că, în concepția acestora, poetului îi revine un rol excepțional: „În viziunea romanticilor, poetul este un profet 

In ziua de 20 Iulie 2022, Adrian Păunescu ar fi împlinit 79 de 
ani. Pe 27 August a.c., Ovidiu Ghidirmic – autorul unui studiu 
fundamental despre cel mai percutant, dar și cel mai vânat 
scriitor contemporan: același Adrian Păunescu – ar fi 
împlinit vârsta de 80 de ani.

Cel ce a asigurat, alături de Al. Piru și Adrian Marino, în Revista RAMURI, mai ales în deceniul al optulea, cu 
articole substanțiale, capitolul de critică și istorie literară, a fost Ovidiu Ghidirmic, autor al multor cărți 
fundamentale: despre Camil Petrescu, Zaharia Stancu, Mihai Eminescu, proza fantastică, hermeneutica 
universală, europeană și românească.

De reținut că, în acei ani, revista RAMURI era apreciată drept cea mai avizată, autoritară și necruțătoare 
publicație de critică și istorie literară din țară, dar și din această parte binecuvântată a Europei Centrale și de 
Sud.

Dan LUPESCU79Adrian Păunescu



Revenind nemijlocit la studiul original al lui Ovidiu Ghidirmic –, specificăm că acesta afirmă tranșant și foarte 
convingător: „Adrian Păunescu face, în poezia noastră contemporană, figura unui neopașoptist modern. De 
unde se vede că poetul a asimilat o întreagă tradiție culturală, că NU vine din goluri, cum NU vine din goluri nicio 
o operă capabilă să înfrunte timpul.”.

inspirat, capabil să vorbească în numele mulțimilor.”, tipul de poeta vates fiind cea mai importantă 
achiziție a romantismului și a esteticii romantice.

Criticul-orator (cum îl alinta marele dramaturg, prozator și eseist Dumitru Radu Popescu pe Ovidiu Ghidirmic, 
trecut intempestiv la cele veșnice în august 2017) a ținut să insiste asupra faptului că numai din acest punct de 
referință înțelegem, așa cum trebuie, în adevăratele ei semnificații, poezia unui autor contemporan ca Adrian 
Păunescu: „O examinare a modului în care se manifestă sentimentul patriotic la scriitorii pașoptiști ne conduce 
spre ideea unei certe comuniuni SPIRITUALE a poetului nostru, de astăzi, cu predecesorii săi.”.

În paginile următoare ale exegezei sale (cât se poate de minuțioase, profunde și eclatante – adică pe măsura 
universului liric al poetului disecat cu laserul acribiei irefragabile!), hermeneutul din Bănie face referiri directe la 
volumul din 1971: Istoria unei secunde – moment memorabil nu doar pentru poezia lui Adrian Păunescu, ci și 
pentru ansamblul poeziei contemporane românești.

Ca un ziditor luminat de Catedrală – cu temelii, colonade, contraforți și arcuiri de bolți, ce denotă subtila 
cunoaștere a Secțiunii (Numărului, Cubului) de Aur și, desigur, a Șirului lui Fibonacci –, Ovidiu Ghidirmic 
nuanțează, face conexiuni inedite, aducând noi și noi argumente în consolidarea definitivă a arguției sale 
demonstrative.

În consonanță cu spiritul european al romantismului –, „MESIANISMUL SOCIAL al poetului și al poeziei 
formează […] una dintre trăsăturile caracteristice, esențiale, ale perioadei pașoptiste și postpașoptiste, din 
literatura noastră.”.

Hermeneutul găsește de cuviință să insiste asupra faptului că a realizat această scurtă incursiune în estetica 
romantismului tocmai pentru că poezia lui Adrian Păunescu, patriotică, în substanța ei, cunoaște, în mod 
evident, aproape de la început, o mutație în sensul pașoptismului, reprezintă continuarea acestei 
strălucite tradiții a literaturii române, valorificată, înaintea lui, și de alți poeți, ca Macedonski și Goga.

Justa intuiție a profesorului universitar craiovean, șef de catedră, director executiv al Revistei LAMURA 
(2001-2017), fondator al Școlii doctorale „Al. Piru”, îl determină să adâncească judecata sa de valoare, 
afirmând că Adrian Păunescu „descinde, în linii mari, din programul DACIEI LITERARE, primul nostru 
manifest romantic”.

Considerăm necesar să reamintim cititorilor noștri că, înființată în anul 1840 de Mihail Kogălniceanu, noua 
și bătăioasa revistă românească de atunci includea în prima sa ediție programul menționat, făcându-se, 
concomitent, port-drapelul ideii care plutea, tot mai viguros, în aerul viitoarelor Principate Române și al 
Transilvaniei, încă de la 1600-1601, când Bravul Voievod Mihai Viteazul unea politic, în premieră absolută, sub 
sceptrul său, cele trei țări surori, câștigându-și recunoașterea internațională de Restitutor Daciae.

Extrem de sigur pe finețea flerului său critic și pe rafinamentul instrumentelor sale de investigație exegetică –, 
criticul literar cel mai reprezentativ din Oltenia (împreună cu Eugen Negrici, Marian Barbu, Florea Firan, 
Constantin M. Popa) punctează decisiv, în continuare: „Net superior, din punct de vedere artistic, volumelor 
anterioare ale lui Adrian Păunescu (Ultrasentimente, Mieii primi și Fântâna somnambulă), Istoria unei 
secunde se constituie în certificatul de maturitate al unui poet care și-a găsit, cu acest volum, albia proprie 
a lirismului, tonul UNIC, personal, în cadrul poeziei noastre contemporane.”.

El precizează că, asimilând o fertilă tradiție, poezia lui Adrian Păunescu este „o sinteză modernă a ei, o 
colecție de atitudini și de procedee, în care găsim întreaga recuzită romantică pașoptistă și chiar 
prepașoptistă, de la poezia vestigiilor istorice a lui Cârlova (n.n. înhumat, după cum a descoperit Nicolae 
Iorga, în curtea Bisericii Madona Dudu, catedrala arhiepiscopală a Craiovei), trecând prin romantismul, 
sepulcral și somnambulic, al lui Grigore Alexandrescu, la interogațiile biblice, la tonul profetic și debitul 
gâlgâitor al Cântării României (n.n. capodopera lui Alecu Russo, NU festivalul național lansat de George 
Enescu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea și Alexandru Vlahuță, în timpul domniei luminatului Voievod Carol II!), 
alimentându-se, în secret, din MESIANISMUL aprins al lui Bălcescu și din „complexul” heliadesc al 
patriei. Pe aceste direcții va evolua, de acum încolo, lirica lui Adrian Păunescu. Temperamentul este, însă, al 
lui Macedonski, insurgent, nervos, agitatoric.”.

Necesară și fructuoasă, trimiterea la poeziile din prima perioadă de creație a lui Macedonski – reliefează 
Ovidiu Ghidirmic – ne edifică asupra consonanțelor de temperament dintre cei doi poeți, după care încheie 
astfel această binevenită acoladă: „În prima fază de creație, Macedonski a profesat o estetică militantă, 
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Se subînțelege că afirmațiile de mai sus sunt pe deplin valabile și în cazul poeziei vulcanice, explozive și de o 
virilitate incredibilă, priapică, am putea afirma, a lui Adrian Păunescu.

Dezlănțuită, precum Dunărea, când scăpa din chingile chinuitoare ale vechilor Cazane –, demonstrația lui 
Ovidiu Ghidirmic capătă, pe mai departe, acorduri din ce în ce mai grave, demne de Simfonia a IX-a de 
Beethoven, dar și vibrații solare specifice Rapsodiilor Române ale lui George Enescu sau Oratoriului 
bizantin al lui Paul Constantinescu:

În lunga noapte a acestui veac,

pătruns fiind de misiunea socială a poetului și a poeziei și nutrind un adevărat cult pentru scriitorii pașoptiști, 
pe care-i considera drept veritabilii săi precursori.”.

„În lunga noapte este una din capodoperele lui Adrian Păunescu și, în același timp, una dintre cele mai 
memorabile poezii patriotice din literatura română. Poemul debutează printr-o atmosferă apocaliptică, de 
încordare, de tensiune, în care sunt denunțate, la modul protestatar al lui Macedonski, relele veacului:

în care neamurile își cer loc,
în care capete de sfinți se coc,

în care toate clopotele tac,

să apăr, să adorm sau să provoc…

O, de n-aș fi deodată soț și tată,
și de n-aș fi intoxicat de milă,

Conștiința poetului intră repede în alarmă, asumându-și răspunderea în fața întregii omeniri, până la impulsul 
de a comite sacrificiul suprem:

de n-aș avea o soartă tulburată

Impulsionat de creațiile lirice de excepție ale poetului analizat, dar stimulat și de frenezia argumentării solide 
a propriilor sale afirmații critice, autorul studiului Un neoromantic retoric și grandilocvent: Adrian 
Păunescu glosează în ritm din ce în ce mai ridicat pe tema PATRIEI și a sentimentului de PATRIOTISM (la fel 
de firesc precum acela al iubirii de MAMĂ!), de parcă și poetul, și interpretul său ar fi anticipat că, acum, la 
început de veac XXI, minoritățile vor declanșa, la scară planetară, teroarea de a-și subjuga majoritarii, de a-i 
transforma în sclavi ai poftelor lor sataniste, făcând eforturi diabolice pentru interzicerea studierii istoriei în 
școli, a limbii oficiale, decapitând TOATE formele de IDENTITATE, luptând din răsputeri pentru desființarea 
statelor-națiune, pentru punerea la stâlpul infamiei și mitralierea, uciderea din fașă a oricărui mugur de 
PATRIOTISM:

de bună voie m-aș zvârli pe roată.”.

în care însumi nu știu ce să fac,

„Dintr-o perspectivă universală (n.n. punctată în citatele de mai înainte), privirea poetului se îndreaptă, 
îngrijorată, spre destinele patriei. Supunerea totală la glasul dorințelor patriei este cântată în cele mai 
frumoase versuri patriotice, care s-au scris în ultimele decenii (s.n.):

du-ne pe toți, hrănește-ne pe toți,
eroi, poeți, plugari,

Fii, țara mea, așa cum simți că poți,

jertfește-ne, alege-ne, cum poți,

în lumea surdo-mută și umilă,

la luptă și la rang, mai mici, mai mari,
du-ne pe toți, așează-ne pe toți

pe cei ce-au fost, pe cei ce sunt și vin,

Definirea patriei drept „dumnezeiescul nostru pământ, cuvânt, miraj și chin” întrece, în expresivitate și 
adevăr, limbajul ardent și contorsionat al pașoptiștilor. Întâlnim, în acest poem, accente retorice din Cântarea 
României („că harul tău născut a fost din plânsu-ți”) sau predilecția lui Macedonski spre categorisiri sociale, din 
poeziile sale de început („că noi suntem copiii frunții tale,/ și singuri, și-n cortegii sociale”).”

o, țara mea, dumnezeiescul nostru
pământ, cuvânt, miraj și chin.

la jugurile propriului destin,



și râuri ce nu vor să curgă-afară.

Mai suntem douăzeci de milioane.

Nuanțându-și și aprofundându-și demersul critic, universitarul craiovean precizează: „Alături de cântărețul 
Oltului (n.n. Goga), Adrian Păunescu întruchipează, la noi, prin MESIANISMUL său, de rezonanță pașoptistă, 
cel mai bine, genul de poeta vates.”.

Da, mai avem câte ceva prin țară,

El se dovedește poet mare ori de câte ori MESIANISMUL său intră în funcțiune, ca și la înaintașul său 
transilvan. Mai mult decât atât: „În Oltul în Ardeal, din volumul următor Repetabila povară (1974), Adrian 
Păunescu dă o replică pe măsură ilustrului său predecesor:

Și fluviul să se-ntoarcă în râurile sale.”.

Ce mic e Oltul în Ardeal,

un fel de plâns înăbușit,

Pe Dunăre profetul să se coboare lin

Mai mult decât atât, criticul literar citește în zare, ca pe o filă transparentă de dor incizată cu un filigran de 
mare finețe, izvoarele inspirației lui Adrian Păunescu, în acest caz, notând: „ Orientarea poetului spre Bălcescu 
vine din aceeași consonanță cu climatul spiritual pașoptist. Bălcescu devine, în poezia lui Adrian Păunescu, 
duhul nostru rămas cel mai adânc (Stafia lui Bălcescu), Înalt și Neatins Spirit (Mormântul lui Bălcescu), 
după care invocarea măreței umbre a patriotului care, într-o îndoială hamletiană, NU se hotărăște să intre-n 
țară, amintește, într-un fel de Umbra lui Mircea la Cozia.

Cel încununat de Editura Academiei Române prin publicarea, în anul 2014, a excepționalului volum 
Confruntări critice. Teoria și practica hermeneuticii (360 de pagini, incluzând patru Dialoguri cu Dan 
Lupescu, care totalizează 62 pag.), Ovidiu Ghidirmic, se oprește apoi în aura de lumină a unui alt poem 
memorabil: Da, mai avem, pe care o definește drept o altă capodoperă a poeziei noastre patriotice:

Duioasa suprafață a patriei natale,

Latinizând sub veșnicele bolți.

copil al vechii noastre soarte,

„Pornind de la evenimente, de la împrejurările concrete, se ajunge la o perspectivă ancestrală. Vocea 
poetului este, aici, TUNĂTOARE, trece peste orice fel de obstacole:

Rețineți, vă rog, stimați cititori: NU din câte s-au scris în acel deceniu ori în acel amurg de secol XX, ci, 
eclatant ca o galaxie în expansiune instantanee și, desigur, în spectaculoasă, efervescentă înflorire celestă: 
„din câte s-au scris VREODATĂ”!

Vizibil încântat de duhul însuflețitor și de rezonanțele lirice tinzând către o viziune epopeică –, Ovidiu 
Ghidirmic extinde cercul analizelor și sintezelor sale hermeneutice, poposind asupra ciclului de poeme 
închinate lui Bălcescu, din care extrage și aduce în prim-planul atenției noastre cutremurătorul Nicolae 
Bălcescu, la gurile Dunării, pe care îl încununează cu judecata de valoare ca fiind cel mai viguros imn dedicat 
marelui patriot:

Primiți-l pe Bălcescu și înclinați puțin

ceva Carpați, și-o apă tutelară,

Contați pe noi! Rămânem. Suntem. Toți.”.
Având strălucirea și ascuțișul ultra-fin al unei străvechi săbii de samurai, judecata de valoare ce pune sigiliul 

din ceară fierbinte, foarte fierbinte, sună astfel: „Citind poezia lui Adrian Păunescu, am avut sentimentul – încă 
de la apariția în reviste a acestor poeme – că ne aflăm în fața celei mai profunde voci patriotice de la 
Octavian Goga încoace.”.

Ovidiu Ghidirmic este atât de încântat și înfiorat de asemenea inscripții antologice încât exclamă/ proclamă, 
pur și simplu, fără nici un pic de reținere, încă o judecată de valoare categorică, explozivă: „Duioasa suprafață 
a patriei natale – iată unul dintre cele mai inspirate versuri dedicate patriei, din câte au fost scrise 
vreodată.”.

Aici, întregi, cu vii, ca și cu morți,

În ale lumii strâmbe vaviloane

„Tonul este de oratoriu. Poetul se adresează unei largi audiențe. Se face apel, dintr-o dată, într-un stil patetic, 
la rezervele noastre de simțăminte patriotice:

un fel de viață peste moarte.”.
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Ovidiu Ghidirmic a croit, în primele două treimi ale studiului său Un neoromantic retoric și grandilocvent: 
Adrian Păunescu, viaductul temeinic pentru ultima treime a acestuia, treime în care apele „învolburate” ale 
torentului critic se domolesc, devin catifelate, îmbie la mângâiere, așa cum se întâmplă și cu Dunărea, după ce 
scapă din Cazane și se întinde, domol, răsfățându-se, parcă, în brațele generoase ale Câmpiei eterne.

Parafrazându-l pe Solomon Marcus, ne încumetăm să afirmăm că – dacă prima revoluție industrială, ale 
cărei obârșii, în timp, se află în urmă cu mai bine de 200 de ani, a dus la apariția unei culmi a lirismului ca Victor 
Hugo și a unei culmi a narativului ca Balzac –, la noi, în România, revoluția industrială (lansată de liberali, în 
perioada interbelică, sub deviza „Prin noi înșine!”) a condus, în planul literaturii naționale, la piscuri lirice 
precum Arghezi, Păunescu, dar și la culmi narative ca acelea atinse de Sadoveanu sau Dumitru Radu 
Popescu.

„Poemele sale sunt scrise spre a fi rostite, declamate în agora, în marile piețe publice, în fața unei mulțimi 
consternate. Torente de vocabule se desprind, ca dintr-un adevărat diluviu, din vocea de tunet a 
poetului. Cuvintele sunt ca niște fulgere, ieșite din pana unui profet mânios și justițiar. Nu altfel va fi 
procedat și Victor Hugo, la vremea lui.”.

Detaliindu-și analiza comparativă, Ovidiu Ghidirmic notează cu aplomb: „Adrian Păunescu manifestă 
aceeași predilecție pentru poetica de retorici și grandilocvențe a romantismului de tip hugolian, însoțindu-și 
discursul său de largi gesturi teatrale, trădând aceeaşi elocvență nestăpânită și poftă de a vorbi enormă, 
hiperbolizând, augmentând totul, până la proporțiile unui lirism ciclopic, susținut de un debit verbal 
supraabundent, ce amenință să se reverse peste margini. Tendința spre excesiv, spre grandios și colosal nu 
este decât o formă de hipertrofie a egocentrismului romantic.”.

„Adrian Păunescu este un Goga pe un TEMPERAMENT MERIDIONAL.”
Ovidiu Ghidirmic conchide seniorial, în stil academic:

Criticul precizează că NU fac obiectul acestui studiu al său ecourile vizibile din lirica lui Maiakovski, Labiș, 
Arghezi, după care apreciază că, din perspectiva literaturii comparatiste, Adrian Păunescu este un poet de 
fibră hugoliană.

Ovidiu Ghidirmic menționează că: „MESIANISMUL – de sorginte romantică – nu-i era străin nici marelui poet 
francez. Crezul poetic al lui Adrian Păunescu nu diferă prea mult de acela al lui Victor Hugo, care preconiza o 
poezie militantă, socială, de un profund și un intens patos civic, pusă în slujba marilor idealuri ale 
umanității”.

Criticul literar reține că Hugo se declara el însuși „copil al veacului său”, considerând că adevărata lui muză 
este istoria.

Privirea comparativă între volumele lui Victor Hugo Frunzele de toamnă (Les Feuilles d'automne), 
Cântecele amurgului (Les Chants du crépuscule); Pedepsele (Chatiments) și cele mai reprezentative 
poeme ale lui Adrian Păunescu, în special din volumele Manifest pentru sănătatea pământului (1980) și 
Iubiți-vă pe tunuri (1981), scoate în evidență multe puncte comune, pe linia aceleiași practici de patos 
romantic și a militantismului civic și social.: „Poemele lui Adrian Păunescu sunt străbătute de un suflu amplu, 
umanitarist, aproape hugolian.”

După aceste secvențe critice, marcate de o solemnitate domoală și o maiestuozitate blândă, armonioasă –, 
universitarul craiovean face brusc saltul (demn de un trapezist de înaltă clasă mondială) spre o năvalnică 
revărsare de judecăți de valoare – desfășurate în cadență accelerată, aproape asurzitoare, cu sonorități 
abisale de Niagară prăvălindu-se peste stânci mute de spaimă:

Ovidiu Ghidirmic pune capăt acestui segment de aprecieri expresive, concluzionând că toate cele 
enumerate anterior constituie suficiente argumente „pentru a-l considera pe Adrian Păunescu, în peisajul 
poeziei noastre contemporane, drept un neoromantic retoric și grandilocvent. Atributul, în sine, nu are nicio 
nuanță peiorativă, cum s-ar părea, întrucât retorismul și grandilocvența nu l-au împiedicat nici pe Victor Hugo 
să fie unul dintre cei mai mari poeți ai vremii sale și din toate timpurile.”.

Când spun, spune inima mea,
Eu nu sunt poet acadea,

„Conștient de greaua misiune pe care și-a ales-o, Adrian Păunescu declară cu neacoperită mândrie:
Eu nu sunt poet de saltea,

Pentru a-și consolida definitiv edificiul său exegetic, hermeneutul din Bănie apelează, pe mai departe, la trei 
citate extrem de semnificative și extrem de convingătoare din creația lirică a Titanului născut în ziua de Sf. Ilie: 
20 Iulie 1943:



Când scriu, nu mă-nvălui în stea,
Poliția m-ar aresta,

și-n tot ce e literă grea,

măreață în a se lupta,

(Tu vrei poezii, poezii…)”
se tânguie epoca mea.

Popoarele m-ar grația,

nevolnică în temenea,

Achiesând la versul cel mai percutant, Ovidiu Ghidirmic subliniază, cu peremptorie încântare, că, prin tot 
ceea ce întreprinde, Adrian Păunescu se simte solidar cu epoca sa. După care citează din poema intitulată 
chiar așa, Epoca mea:

Degeaba croitorii măsură-mi iau, de ham,

Am fost făcut din boală și-am fost făcut din leac,

Mai mult decât aceste versuri memorabile, răscolitoare –, a treia secvență lirică pe care o citează criticul 
nostru literar este decupată din lungul poem discursiv Poemul citație pentru erorile lumii, în care Adrian 
Păunescu „își arogă rolul de TRIBUN, adoptând tonul hugolian, convins fiind de faptul că menirea poetului nu 
este alta decât aceea ce a spune adevărul:

Concluzia minuțiosului studiu al lui Ovidiu Ghidirmic încoronează această operă de privire critică atentă, 
benefică, dar și necruțătoare, menită să scoată în evidență liniile de forță cele mai puternice, specifice și 
UNICE ale universului liric datorat lui Adrian Păunescu.

Când sunt ca tine, mugur de contraste

Sunt plin de tine, parcă-s plin de râie,

Și de la creștet până la călcâie

Fărâmă din oglinda vremii noastre ?

Vă spun că sunt poetul sfârșitului de veac

Pentru a da și mai multă forță, credibilitate, temeinicie demonstrației sale exegetice – exersate pe un poet 
atât de „crocant”ca Adrian Păunescu –, Ovidiu Ghidirmic are înțelepciunea de a coagula (într-o magmă 
clocotitoare, de vulcan care tocmai își adulmecă întreruperea erupției mistuitoare) hiatusurile, deficiențele 
poeziei acestuia, afirmând răspicat că ele „provin, în mod paradoxal, tocmai din calitățile ei. 
Spontaneitatea, debitul verbal, uneori, nesupravegheat, lipsa unei cenzuri interioare, ușurința versificării, 
vecină cu prestidigitația, invazia jurnalismului în poezie, toate acestea conduc spre o anumită discursivitate, ce 
se învârte, nu de puține ori, în gol, și rezultă o prolixitate, indezirabilă, a poemelor. Poetul trebuie să-și 
astâmpere foamea pantagruelică de cuvinte, spre a nu cădea în păcatul incontinenței verbale.”.

„Din calitățile, cât și din deficiențele poeziei sale, se constituie, însă, profilul unuia dintre cei mai 
importanți poeți români contemporani, personalitate complexă și contradictorie, ea însăși, de o 
inegalitate valorică reeditând, parcă, într-un anumit fel, cazul lui Macedonski.

Senzația aceasta de multă vreme-o am,
Că-mi șade în putere a spune adevărul,

Iată cât de clar și lămuritor se exprimă, în încheiere, exegetul său:

Noroi zăcut și stea strălucitoare,

Nu scap de tine, noapte după noapte,

Epoca mea, cum te-aș trăda eu, oare,

Din violența tatii râzând de frica mumii,

Privind cu ochiul liber la tragedia lumii.”.

(Nota bene: Aici se încheie serialul despre ADRIAN PĂUNESCU: Popas misionar…)
Craiova, Iulie 2022

Sunt duhnet de otravă și de lapte.”.

Antologat, Adrian Păunescu rămâne un poet mare, căruia îi este necesară doar o mai profundă conștiință 
estetică.”.

Când sufăr eu, acasă, la mine, moare mărul.
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Țara mea

Găsești locuri minunate, vrăjind simțul omului,
Papa Francisc a numit-o „Țara Maicii Domnului”!

Țară mândră și voinică și cu trecut glorios

În lume, este o țară cu frumuseți ca din Rai
Care te îmbie-ntruna acolo să mergi să stai!

A luptat, de-a lungul vremii, vitejește, cu folos,
Apărând creștinătatea din Europa de Vest
De hoarde năvălitoare venite din Sud și Est!

Oameni cu minte de aur au văzut lumina vieții
Pe aste meleaguri sacre. Cu avântul tinereții

Nu există nicăieri, în lume, o „țară rea",

Au lăsat dâre adânci în cultura omenirii

Iar oamenii duc o viață ca pe vremuri de demult

Încântați de noua viață și de dulcea primăvară!

Clovnul

Lucrează cu pasiune într-o meserie grea

Punând umărul din greu la spirala propășirii.

Doar unul se zbate-ntruna,…de râs să se facă 
vrea!

La un circ, sunt multe funcții, animale, acareturi,

Unde timpul curge leneș, liniștit și în ritm lin,

Intră primul în arenă și face bufonerii

Au scormonit apetitul în mintea străinului.

Sunt frumuseți negrăite, cunoscute prea puțin,

Pentru mine e frumoasă, este România mea!

Pentru el, seară de seară și orice spectacol este

Care să încânte ochii, să atragă admirare!

Frumusețea răpitoare și avutul solului

Se găsesc doar inși anume ce fac să pară așa!
Dacă cineva gândește numai rău, că așa vrea,

Veniți, doar, să viziteze, unii au rămas în țară

Îmblânzitori, muzicanți și artiști cu marafeturi!

Gustând bucuroși „frumosul", în voie, fără tumult.

Ocazia minunată să se facă…de poveste!
Se chinuie să găsească forme noi de exprimare

Să distreze spectatorii, pe adulți și pe copii.
Are pantofi mari, vopsiți, și merge cam legănat

S-a născut la Oituz (Bacău), unde a urmat școala 
elementară.

Diplomat de carieră.

Participant la numeroase sesiuni ordinare și 
extraordinare ale Adunării generale a ONU și ale 
multor altor conferințe și organizații internaționale.

A inițiat crearea Consiliului Național Consultativ 
pentru Francofonie din România, al cărui prim 
Secretar general a fost în perioada 1994-1995.

A intrat, ca diplomat, în Ministerul Afacerilor Externe, 
în 1964, unde a ocupat și funcții de conducere la 
nivel de Direcții.

A fost diplomat în post la Bruxelles, New York și 
Geneva.

A condus delegațiile României la diverse reuniuni 
internaționale, între care la: cea de-a doua 
Conferință ministerială a Organizației Mondiale a 
Comerțului, Comisia Economică pentru Europa, 
Comisia ONU pentru drepturile omului, Consiliul 
Economic și Social, Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, Congresul Meteorologic 
Mondial, Adunarea Generală a Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale, Conferința 
Mondială de Telecomunicații.

Este „Ofițer al Ordinului Național al Meritului” 
(Franța) și „Cetățean de onoare” al Oituzului.

A publicat cărțile „Patru decenii în activitatea 
diplomatică” și „Geneva – centru internațional", 
precum și volumul de „Versuri din vremuri de 
pandemie". Este autor a multor studii și articole pe 
teme de economie mondială, dezarmare, 
participarea României la ONU, raporturile țării 
noastre cu Uniunea Europeană și altele.

A deținut importante funcții în conducerea unor 
reuniuni internaționale, printre care vicepreședinte 
al Comitetului plenar pregătitor al ONU pentru cea 
de a doua Conferință mondială a populației și 
preşedinte al Conferinței de Dezarmare.

După liceul absolvit la Bacău, a făcut studii 
universitare (ASE – 1957-1962), urmate de Cursul 
Postuniversitar de Relații Internaționale (prima 
promoție, 1962-1964), din cadrul Universității 
București, Facultatea de Științe Juridice (școală de 
diplomație).

Paul GRECU



Mereu, el apare vesel căci este un bun artist

Se împiedică adesea, râzând de el amuzat!

Hainele curg de pe el, parcă te apucă plânsul

Machiajul de pe obraji ascunde dureri avute
Nimeni nu-i cunoaște fața, nu știe când este trist.

Și necazuri de tot felul doar numai de el știute!

Toți îl știu și-l îndrăgesc, dar vine sentința vremii!

Că artistul mare de circ pantofii în cui îi pune!
Iar el vine și salută, fesul la podea ajunge,
După care, pleacă-n grabă legănându-se și plânge!

Micul „artist”

Demult, de pe vremea când țara era Regat,
Copii erau mai puțini dar mergeau la învățat.
Când intra învățătoarea și orele începeau

„Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe tine te 
rugăm”

Seara asta e mai tristă căci directorul ne spune

(Mai erau niște cuvinte)… „lucruri bune să-nvățăm”.
Nu era vreo referire la religie anume

Iar el face tot ce poate să stârnească iute râsul.

Ci doar rugămintea ca toate să fie bune!

Elevii o salutau și cu toții se rugau:

Este clovnul vestit, care joacă de decenii,

Și făcu un semn al crucii, mândru spre sală privi

Demnă de a fi pusă în “Cartea recordurilor”

Iarna, când se-apropia marcarea Crăciunului

Și frumuseți renumite de pe al nostru meleag.

În ziua sărbătoririi, sala era arhiplină,

Se-ncepea, în mod normal, cu copii de grădiniță

Fiecare învățător pregătea cu clasa lui
Un spectacol anual cu fetițe și băieți

Văzând că atâția oameni la sărbătoare se-adună

„Înclină-te” și „Închină-te” între ele s-au schimbat

Cariera de meteor a unui „mare” artist

Băieței în costumașe și fetițe cu fundiță.

Învățase-o poezioară despre țară, despre steag

La capitolul “Ce scurtă e viața artiștilor”!

După care apăru, încet, la un moment dat,

Astfel se sfârși deodată, într-un mod atât de trist

X

“Înclină-te, măi copile, nu sta de piatră, așa”!

Copilașul, cam pierdut, auzi distorsionat

Și, atunci, o voce-n spate, se-auzi de undeva:

Părinți, rude, invitați păstrând liniște deplină.

Dar, nimenea de acolo din râs nu se mai opri.

Alegând, în mod firesc, pe copiii mai isteți.

Un țânc de clasa întâi, blonduț, bine îmbrăcat.

S-a cam fâstâcit băiatul, nu știa ce să mai spună!

Și râde cu poftă mare de acel moment hilar!
Deși sunt octogenar, având nepoței și eu,

Astăzi, copilașul este un bunic octogenar

Personajul din poveste este un prieten de-al meu.

Și du-te într-un lin zbor
Până la casele lor
Și urează-le, în prag,

Să se bucure de viață,

Să privească-n viitor
Voioși, cu copiii lor

Sănătate, bucurie,

Și să nu uite nicicând

Porumbel, venit din Cer,

De la al lor tată drag:

Cât vor fi pe-acest Pământ,
Că, după orice furtună,
Va veni și vreme bună!
Spune-le, drag zburător,
Că de ei mi-e tare dor!

Când te-ntorci, să vii la mine,

În tot ce fac, spor să fie,

Iar în suflet Primăvară,

Copiilor mei

Fă-te al meu mesager

Să trăiască în speranță,

Să aibă viață ușoară,

Iute să îmi povestești

Drumul a fost tare greu
Căci ai zburat mult, mereu,

Și, în ochi să mă privești,

x

Pentru c-ai fost mesager,

Când ai chef de uguit,

Să zbori, din nou, să-i vestesc

Ce-ai văzut, ce-ai auzit,

Vântul să nu te doboare.
Și ai dat din aripioare

Sunt cu sănătate toții

La geamul ce-l știi prea bine

Aș vrea s-aud de la tine

În curând să mă mai vadă!

Porumbel, venit din Cer,

Bine că te-am cunoscut,

Și, te rog, ca-n viitor,
Când îmi va fi, iarăși, dor,

Că tare mult îi iubesc!

Nimeni nu te-o alerga!

Că totul e foarte bine

Unde vei dori vei sta

Și că-s gata să prevadă

Iar copiii și nepoții

Cum ți-a fost, cum i-ai găsit!

Că mult bine mi-ai făcut!

Vei avea locul dorit

2 august 2022
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MEMBRII FONDATORI
MEMBRII ȘI 

Ion Cosmuță

  (în ordine alfabetică)

Ioan Barbu

Mircea Ștefan Bartan

Veronica Balaj

Eugen Enea Caraghiaur

Melania Caragioiu 

(Vicepreședintă)

Alexandrina Caragioiu

Iacob Cazacu

Sergiu Cioiu

Monica Ligia Corleanca

Marian Barbu

Alexandru Cetățeanu

(Președinte)

Constantin Ionițescu

Smaranda Livescu (Mada)

Dumitru V. Marin

Dumitru Ichim

Dorin Nădrău

Dana Opriță

Liviu Pendefunda

(Președinte · România)

Lavinia Stan

Cerasela Tofan

(Secretară)

Corneliu Tocan

Lucian Turcescu

Carmen Doreal 

Constantin Lupeanu

Florentin Smarandache

(Președinte · SUA)

Cristina Mihai 

(Vicepreședintă) 

Marin Mihalache

Elena Mitru

Gheorghe Palcu

Vavila Popovici

Anca Sîrghie

Camelia-Carmen Stănescu

Nicholas Dima

Sanda Tulics

DE ONOARE
MEMBRII 

Martin Alexander · Hong Kong

Jacques Bouchard · Canada

Sorin Cerin · România

(în ordine alfabetică)

Celia Altschuler · Porto Rico

Ion Andreiţă · România

Ioan Barbu · România

Marian Barbu · România

Dan Brudaşcu · România

Jean-Yves Conrad · Franţa

Monica Ligia Corleanca · USA

R.K. Das · India

Gilles Duguay · Canada 

Marius Fincă · Canada

Mihai Ganea · România

Daniela Gîfu · România

Lidia Grosu · Rep. Moldova

Jacob Isaac · India

Carolina Ilica · România

Shirley Lee · South Coreea

Dr. Lucian Marina · Serbia

Bidhan Datta · India

Sebastian Doreanu · USA

Miron Manega • România

Marc Marinescu Constantin · 

Canada

Kae Morii · Japonia

Doru Moţoc · România

Virginia Zeani · USA

Emil Străinu · România

Theodor Răpan · România

Virginia Paraschiv · România

Traian Vasilcău · Rep. Moldova

Florentin Popescu · România

Acad. Ioan-Aurel Pop · 

România

Otilia Tunaru · Canada 

Doina Uricariu · SUA

Ceng Zhuo · China

Simona Sîrghie · USA

Dorel Schor · Israel

Aurelia Zmeu · România
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Corneliu Leu

Ion Murgeanu

Doru Dinu Glăvan

Ion Țăranu

Acad. Victor Craciun
Gheorghe Culicovschi

Francisc Ion Dworschak
Eugen Evu
Al Francisc

Traian Găduș
Dan Ghițescu

Eugene Giurgiu

Cezar Vasiliu

Arthur Silvestri

Grigore Vieru

Claudiu Mătasă

Cezar Ivănescu

Pompiliu Manea

Gen. Ion Mihai Pacepa

Antoine Soare

Vasile Gorduz

IN MEMORIAM
MEMBRII DE ONOARE 

POST-MORTEM

Sorin Sonea

Livia Nemțeanu

Ortansa Tudor

Dumitru M. Ion

Zoe Torneanu Vasiliu



Ion Anton Datcu
Alensis de Nobilis

Corina Diaconescu Vlad
Julia Deaconu
Virgil Diaconu

Dominic Diamant
Nicholas Dima
Viorel Dinescu

Mihaela Donciulescu
Mihaela Dordea

Sebastian Doreanu
Corneliu Drăghici

Cezarina Adamescu
Alina Agafiței

Mihaela Aionesei
Petruș Andrei

Lia-Maria Andreiță
Adrian Anghelescu

Ovidiu D. Argeșeanu
Veronica Balaj
Marian Barbu

W.B. Bayril
Nicolae Bălașa

Adrian Bede
Claudine Bertrand
Lucreția Berzintu

Michaela Bocu
Ioan-Aurel Bolba

Teresia Bolchiș Tătaru
Mircea Botiș
Radu Botiș

Magda Botez
Ovidiu Bufniță

Mihai Batog Bujenița
Eugenia Bulat
Sabin Buraga

Erwin Lucian Bueriu
Rareș Burlacu

Constantin Butunoi
Rodica Calotă
Roni Căciularu
George Călin

Zenovie Cârlugea

Theodor Damian

Nicholas Cetățeanu
Ana R. Chelaru

Luca Cipola
Sergiu Cioiu

Livia Ciupercă
Teodor Codreanu

Monica Ligia Corleanca
Daniel Corbu

Radu Mihai Crișan
Grigore M. Croitoru

Octavian Curpaș
Ion Cuzuioc

Rita Dahl

Ion Draghici
Darie Ducan

Ștefan Dumitrescu
Daniel Dumitru
Victorița Duțu

Gela Enea
Anatol Eremia
Hasan Erkek
Eduard Filip

Petre Fluierașu
Joseph Earl Franco

Nicolae Dan Fruntelată
Harrison Forbes
Karina Galvez
Keith Garebian

Sudhakar Gaidhani
Mariana Gheorghe

Ioana Gherman
Vasile Ghinea

Remus Giorgioni
Ana-Maria Gibu
Suparna Gosh

Nadejda Godoroja
Dimitrie Grama

Vasilica Grigoraș
Lidia Grosu

Iury Gugolev
Ion Haineș

Rosemarie Haineș
Valentin Iacob

Isabella-Elena Ioniță
Bill Jonke

Laura T. Ilea
Jacob Isaac

Liviu Florian Jianu
Manuela-Cerasela Jerlăianu

Dimana Ivanova
Hilal Karahan

Maurice Lebeuf
Krystyna Lenkowska

Paul Leu
Dan Lupescu

Guofu Li
Amalia Licheva
Mihaela Litvn

Florin Logreșeanu
Octavian Lupu
Dan Lupescu

Daniel Constantin Manolescu
Luisa Marc

Netuța Mătasa
Mihai Mălaimare

Nicolae Grigore Mărășanu
Mihai Merticaru

Irina Lucia Mihalca
Vasile Mic

Călin Mihăilescu

Silvia Miler
Elena Mitru

Dragoș Niculescu
Emil Pădurețu

Marian Pătrașcu
Cornelia Păun Heinzel

Mariana Pândaru
Ionela Petercă

Ion Enescu Pietroșița
Dan Plăieșu

Milena Munteanu

Alexandru-Grigore Pisoschi
Doina Popa
Liliana Popa

Corina Popescu
Dan Predescu

Long Quan
Constantin Răuță

George Roca
Cristina Sava

Virgil Sacerdoțeanu
Malak Sahioni
George Sarry

Adrian Săhlean
Cristian Săileanu

Octavian Sărbătoare
Heidi S. Simon

Carmen Stănescu
Emil Străinu

Passionaria Stoicescu
Victor Stroe

Irian Sautean
Tsvica Szternfeld

Ion Pachia Tatomirescu
Dumitru Tâlvescu

Ion Floricel Teicani
Flavia Teoc

Clementina Timuș
Mihai Tudor

Daniel Tudosiu
Mihaela Tudosiu
Al. Florin Țene

Titina Nica Țene
Bogdan Ulmu
Ion Iancu Vale

Isabela Vasiliu-Scraba
Le Verne

Ștefan Vișan
Alina Voicu

Daniela Voiculescu
Niculae Vrăsmaș

Dan Vulpe
Maria Zavati Gardner

William Zhou

Gheorghe Neagu
Tudor Nedelcea

Mihai Miltiade Nenoiu
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· Alexandru Cetățeanu · Director fondator, redactor-șef • Founding Manager, Editor in Chief 
(destineliterare2@gmail.com) 

· Liviu Pendefunda · Redactor-șef (România) • Editor in Chief (Romania) 
(pendefunda@gmail.com)

· Rosemarie Haineș · Consilier social și politic • Social and Political advisor

· Ion Gheralia · Responsabil cu distribuirea revistei • Responsible with the distribution of the 
magazine  (tel. +40.72-720-3494 or e-mail romwriters@ yahoo.com)

· Valentin Florin Luca · Tehnoredactor și editor • Layout and Design Editor 
(valiluca@yahoo.com) 

· Robert Nissen · Consilier cultură americană, traducător • American Culture advisor, translator

· Ion Haineș · Consilier Literatură Română • Romanian Literature advisor

· Radu Vida · Consilier cultural • Cultural advisor

· Dana Opriță · Redactor-șef • Editor in Chief (destineliterare2020@gmail.com)

· Andrei Scutelnicu · Webmaster

 COLECTIVUL DE REDACÞIE · THE EDITORIAL BOARDDestine Literare

Destine Literare
ISSN CANADA

Library and Archives Canada · Government of Canada
ISSN CANADA

Bibliothèque et Archives Canada · Gouvernement du Canada
www.bac-lac.gc.ca/eng/services/issn-canada

Fiecare autor care semnează în revista „Destine Literare” răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului 
său. Redacţia respectă ortografia autorului. Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor.

Autorii textelor publicate nu se remunerează.

CONTACT INTERNATIONAL -  REVISTĂ ÎNFRĂȚITĂ cu DESTINE LITERARE
www.contactinternational.ro

Cum la difuzarea ultimului număr al DL, multe dintre mesajele trimise către dvs., conținând revista în 
variantă PDF sau link-ul de accesare, au ajuns înapoi, cu mențiunea „Address not found” vă rugăm să 
ne ajutați să aflăm cum le putem trimite „Destinele Literare”, în cazul în care mai doresc să o primească și 
cunoașteți noile adrese ale celor care și le-au schimbat. Vă mulțumim anticipat și vă dorim lectură plăcută.

În această perioadă, cenaclul „Destine Literare”, se va ține ONLINE. 

destineliterare2@gmail.com sau romwriters@gmail.com sau 
stanescucameliacarmen@gmail.com pentru a vă putea trimite link-ul de conectare

Dacă doriți să participați puteți trimite un email pe adresele 

LiterareDestine 
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