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„Eminescu este o personalitate literară care figurează în literatura 

slovacă ca un mit” 

 

 

 

Daniela Sitar-Tǎut: Cercetarea Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (1890-1990) 
/Receptarea literaturii române în Slovacia între 1890 şi 1990, publicată în anul 2000 la Bratislava, de 
către Academia Slovacă de Ştiinţe, în cadrul colecţiei „Stručné dejiny umeleckého prekladu na 
Slovensku” (Scurtǎ istorie a traducerilor literare din Slovacia) nu este una monocordǎ. Şi nici 
încǎrcatǎ de subiectivitate naţionalǎ. Filtraţi aspectele culturale, fǎrǎ a le eluda pe cele politice sau 
sociale care au condus la coagularea lor, ba, mai mult, le amplasaţi într-un context european.  De 
unde aceastǎ deschidere interdisciplinarǎ, aceastǎ tentaţie a atotcuprinderii? 

LibušaVajdová: 

În Slovacia avem o bună tradiţie translatologică şi comparatistă şi acest moment metodologic a fost inerent studiului 

meu de la început. E necesar să spun că un impuls mare pentru mine le-au prezentat lucrările lui Alexandru Duţu, mai 

ales cunoştinţele şi cercetările lui în domeniul istoriografiei (Şcoala Analelor şi Nouvelle histoire) şi a teoriei 

mentalităţilor. Era exact scopul la care mă străduiam să ajung. Datorită acestei formări nu pot să admit că receptarea 

literaturii priveşte numai literatura. Foarte des receptarea literaturii arată extrem de neliterar – primirea informaţiilor din 

diverse ştiri culturale, economice şi foarte des politice, din nişte articole despre evenimente sau din recenzii, din filme, 

reclame, călătorii, bârfe chiar. Bârfele sunt de fapt o mare sursă de informaţie sau de iniţiere. De aceea lucrarea mea ia 

în consideraţie nu numai traducerile, dar şi o parte din aceste materiale, ca spre exemplu nişte articole despre istoria 

literaturii române, despre arta plastică românească, cele politice sau larg culturale, ca publicistică din război, ştiri despre 

evenimentele culturale sau vizitele reciproce ale scriitorilor, cronici despre asociaţiile de prietenie etc. publicate în 

ziarele slovace. Unul dintre cele mai interesante fenomene a fost articolul de 80 de pagini despe Bucureşti, intitulat 

Malý Paríž (Micul Paris), publicat în 1885 într-o revistă slovacă tradiţională, Slovenské pohľady, scris de ziaristul 

slovac menţionat Gustáv Augustíny care a trăit toată viaţa în România. Articolul nu era despre literatură, ci despre 

istorie, cultură, arhitectură, religie, limbă românească etc. de o mărime excepţională pentru mediul slovac. Ce înseamnă 

faptul acesta? Vedem că mediile culturale slovace, chiar cele tradiţionale, erau interesate să afle ceva despre cultura 

conaţiunii din Ungaria (1885) şi că aici stă începutul formării imaginii literaturii române în Slovacia. Pe urmă, putem să 

vedem că sintagma Paris funcţiona ca emblemă a centrului cultural nu numai în România, dar şi în Slovacia, şi era deci 

clar care sunt culturile mai mici şi cele mai mari cu centrele lor. Asta înseamnă orientarea în lume, nu deschiderea totală 

faţă de alteritate, dar nici izolarea. Din punct de vedere politic a fost un semnal de conştiinţă a spaţiului comun 

geopolitic, înzestrat spre viitor, spre exemplu prin crearea unui stat multinaţional civic şi federal, deci modern, aşa cum 

l-a propus fostul student slovac de la Sibiu, mai târziu premierul guvernului cehoslovac, Milan Hodža, în tratative lui cu 

curtea imperială de la Viena (ceea ce nu s-a realizat). Articolul Malý Paríž poate fi interpretat şi în felul acesta.  

Bratislava 

Praga 

în 
DIALOG 

cu... 
 

 

  

Cercetătoare la Institutul de Literaturi şi 

Limbi Străine de pe lângă Academia 

Slovacă de Ştiinţe 
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De asemenea, în perioada celui de al doilea război mondial, în prima jumătate a anilor 40 ai secolului 20, receptarea 

literaturii române în cultura slovacă nu era fără conexiune cu situaţia politică în Europa. Amândouă ţările, România şi 

Slovacia, acum fără partea cehă, aparţineau blocului progerman, deci nu e o pură întâmplare că intensitatea traducerilor 

slovace a crescut. Cele mai importante traduceri din literatura română clasică au apărut acum – Gib Mihăescu, 

Rebreanu, Sadoveanu, Istrati, aproape toţi cu câteva titluri. Periodicele literare au relatat şi vizitele scriitorilor slovaci la 

Bucureşti unde au fost primiţi nu numai de către N. I. Herescu, dar şi de către generalul Antonescu.  

Am mai vorbit despre anii 70 şi despre rolul situaţiei politice în Europa Centrală şi orientarea receptării din 

literatura română în Slovacia spre operele simbolice ca Prins sau Păsările care au avut mult de spus în cultura slovacă 

de atunci. Cred că numai aşa, ţinând seama de contexte şi circumstanţe variate putem să ne facem o idee despre ce 

înseamnă o literatură străină într-un context cultural diferit. Deci plurilingvismul, coexistenţa culturală, relaţiile 

complexe, amestecarea motivelor, intereselor şi activităţilor uneori chiar contradictorii. La fel şi traducerile din literatura 

română în limba cehă intrate în circuitul recepţional în cultura slovacă prezintă un moment foarte interesant. De acolo au 

pornit observaţiile mele despre tradiţia recepţională. Cu alte cuvinte, tendinţa împotriva purismului naţional se datorează 

coexistenţei culturii slovace cu alte culturi şi naţiuni, întâi în cadrul Austro-Ungariei, pe urmă în cadrul fostei 

Cehoslovacii şi a Europei Centrale, şi cea spre interdisciplinaritate în mare parte a impulsurilor ştiinţifice din mediul 

cehoslovac îmbogăţit intelectual prin impulsuri din România anilor 60 şi 70, la care  s-a adăugat pe urmă deschiderea 

generală spre Europa iarăşi foarte complicată şi eterogenă. 

 

Daniela Sitar-Tǎut: Iniţiativa editorialǎ a fost salutatǎ de Institutul Cultural Român printr-o distincţie 

care atestǎ atât unicitatea demersului, cât şi activitatea Dvs., de veritabil ambasador cultural al României în 

Slovacia. În ce alte proiecte sunteţi implicatǎ în prezent? 

 

LibušaVajdová: 

Am terminat de curând publicarea volumului intitulat New Imagined Communities care este alcătuit din studii de la 

colocviul internaţional organizat la Bratislava în colaborare cu comitetul de cercetare numit Research Committee on 

Eastern and South-Eastern Europe al asociaţiei ICLA (International Comparative Literature Association) condus de 

prof. Monica Spiridon (Bucureşti). Studiile se ocupă de schimbările identităţilor pe teritoriul Europei Centrale şi de Sud-

Est din ultimele secole şi de formarea unor comunităţi imaginare sau reale între culturile din Europa Centrală şi de Sud-

Est. În afară de contribuţiile specialiştilor în literaturile sârbă, croată, macedoneană, slovacă, ungurească sau slovacă s-a 

analizat şi literatura română cu contribuţiile lui M. Spiridon ”Europes” Real and Made-up Patterns şi L. Vajdová 

(Decadence and the Balkans, ilustrat pe romanul Craii de Curtea Veche al lui Mateiu Caragiale). Problematica 

identităţii, discursului identitar în literatura şi istoriografia românească mă interesează mai departe şi din cauza faptului 

că este legată de studiile comparate ale literaturii în forma unor modalităţi cu totul neobişnuite iniţiate (iarăşi) de un 

autor exilat de origine românească, Marcel Cornis Pope (Richmond) care a publicat cu John Neubauer, un autor exilat 

de origine ungurească, patru volume de Istoria de culturile literare (History of Literary Cultures, I-IV, Benjamins 2006-

2010).  

Mă ocup, bineînţeles, şi de traducerea propriu-zisă. Mă interesează, spre exemplu, poetica traducerii de astăzi 

faţă de a doua jumătate a secolului al 19-lea mai ales la teatrul lui Vasile Alecsandri în care scop studiez analizele 

istoriografice ale lui Mircea Anghelescu. Lucrez şi pe tema romantismului românesc care are nevoie urgentă de o privire 

nouă pentru că este disproporţionat de tabuuri, mituri, idei fixe sau resentimente în cultura românească actuală. E un 

punct sensibil al literaturii române, manifestat şi prin valul de desconsiderare a operei eminesciene la care ar trebui să se 

uite cercetători tineri cu ochii noi, nu să-o expulzeze din literatură pe motive ale deformaţiilor învăţământului comunist. 

Cred că e foarte mult de făcut încă, şi în domeniul istoriografiei literare, şi în domeniul receptării. Pregătim şi viitori 

specialişti în studii româneşti în cooperare cu Praga şi unversităţile din România şi pot să spun că nu sunt puţini. 

 Proiectele mele sunt legate de un context mai larg. De aceea mă străduiesc să public în revista World Literature 

Studies pe care o conduc şi care este revista de teorie literară a Institutului de literatură universală unde lucrez pe autorii 

români, fie din România (M. Spiridon, S. Alexandrescu), fie din alte ţări străine (M. Cornis-Pope).      

Daniela Sitar-Tǎut: Dupǎ anul 1989 se produce un oarecare fenomen de stagnare sau relaxare a 

traducerilor din limba românǎ. Care credeţi cǎ sunt cauzele? 

 

LibušaVajdová: 

Da, există aceasta părere deşi, cred, că e mai mult o impresie. Desigur, numărul traducerilor din beletristică a scăzut. 

Dar, dat fiind ca atenţia se concentrează mai ales spre Mircea Eliade, s-au tradus romanele lui cele mai importante 
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sau nuvelele care au fost primite foarte bine (Jana Páleníková). Trebuie să ne dăm seamă că pe timpul socialismului 

aproape nimeni în Slovacia n-a ştiut că Mircea Eliade e de origine română, operele lui au fost studiate numai de câtre 

istoricii religiilor în engleză sau în franceză. De asemenea, Eugen Ionescu, Tristan Tzara şi alţii, mai ales artiştii plastici 

ca Victor Bauner sau Brâncuşi, care sunt cunoscuţi pe plan mondial, dar românitatea lor a fost o mare descoperire în 

Slovacia. şi totuşi, interesul studenţilor şi a tinerilor slovaci şi cehi pentru România nu scade, ci dimpotrivă, creşte. E 

foarte caracteristic că de multe ori studenţii care vor să înveţe limba română au terminat studiile în alte specializări, spre 

exemplu religionistică, etnografie, muzicologie, antropologie. Mulţi dintre absolvenţii de la litere intră în reţeaua, nu 

culturală, ci economică şi lucrează în diverse societăţi, firme etc. chiar în România. Cred că ne aflăm într-un moment de 

schimbare, nu ştiu dacă chiar de paradigmă, dar în orice caz de reorientare, cum o semnalează şi reflectarea istorico-

literară. Ne-am obişnuit să măsurăm receptarea unei literaturi străine prin cantitatea traducerilor, care să fie, pe cât se 

poate, romane. Dar s-a schimbat şi literatura şi modurile de receptare. Astăzi suntem martori ai interesului ridicat pentru 

teatrul românesc contemporan, pentru filmul românesc, considerat nu excelent, ci excepţional. Se traduce mult mai mult 

din literatura documentară care neagă limitele dintre beletristică şi document. Au apărut recent sau se pregătesc titluri 

din istoria literaturii (C. Barborică), istoriografie (L. Boia), au fost publicate şi eseuri (M.-H. Patapievici). La 

universităţile de la Bratislava şi Praga au fost organizate câteva colocvii la rând pe diverse teme ale literaturii române cu 

prezenţa specialiştilor din România (Eliade, identităţile, exilul, literaturile romanice, modernismul) urmate de publicarea 

volumelor de contribuţii şi de prezentarea lor. Nu e adevărat că receptarea unei literaturi constă numai în traduceri 

precum se credea când era necesar să fie împlinite planurile editoriale de traduceri din literaturile socialiste. Acum 

perspectiva este mai largă şi imaginea mai diversificată. O confirmă, spre exemplu, studiile culturologice despre 

regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, cu privire la Balcan care au fost publicate în volume sau  în reviste de 

specializare în Slovacia (ex. World Literature Studies). 
 

Sau activităţile puţin controversate, ca retraducerea liricii eminesciene în momentul când mulţi dintre criticii români au 

fost împotriva acestui romantic european.Cred că avem nevoie de tineri traducători şi ne ajută mult în asta variate 

activităţi ale Institutului Cultural Român de la Bucureşti şi de la Praga. Dar dacă unii dintre absolvenţii de la limba şi 

literatura română la Universitatea Comenius lucrează ca translatori, nu e nici o catastrofă. În general, interesul pentru 

România a crescut precum o dovedeşte numărul studenţilor la facultăţi, şi s-a diversificat, constând nu numai în limbă şi 

literatură, dar şi din religionistică, etnografie, istoria artelor plastice, ceea ce iarăşi e un semn bun. S-a schimbat 

perspectiva – din studierea textelor literaturii beletristice spre studierea problemelor identitare, cultural geografice, 

ideologice, translatologice, etnografice, religioase, pe scurt culturologice.  

 

Daniela Sitar-Tǎut: În „portofoliul” Dvs. de traducǎtor figureazǎ, fie cu opere întregi, fie cu fragmente 

tǎlmǎcite în periodice nume precum: Ana Blandiana, Mihai Giugariu, Pompiliu Mareea, Fănuş Neagu, D.R. 

Popescu, Sânziana Pop, Marin Preda, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Sorin Titel, Virgil Teodorescu, Gabriel 

Chifu, Liliana Ursu, Dinu Flămând, Ileana Mălăncioiu, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Mircea Eliade, 

Mihail Sadoveanu, Leonida Teodorescu etc. Pe cine mai aveţi în vedere?  

LibušaVajdová:  

Cum am scris deja, în ultima vreme am tradus o culegere din lirica lui Mihai Eminescu. În situaţia actuală în România 
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poate să pară un act necugetat, foarte tradiţional, chiar conservator. E posibil, dar Eminescu este o personalitate literară 

care figurează în literatura slovacă ca un mit, din opera lui fiind traduse până la traducerea noastră, deşi bine, doar 

unsprezece poezii. Le-a tradus poetul slovac simbolist Ivan Krasko, cum am menţionat, legat de începuturile literaturii 

slovace moderne, de secolul 20, deci e clar că nu putea ieşi altceva decât o imagine mitică, simbolică, dorită şi adorată a 

lui Eminescu. Lirica eminesciană face parte de poetica poetului slovac şi prin asta Eminescu e parte a literaturii slovace. 

 E o serie întreagă de coincidenţe care-i leagă pe aceşti doi poeţi: în viaţă şi în operă. Cred că din cauza asta, 

ieşind din conştiinţa unor relaţii organice între opera celor două poeţi, fapt care a fost sintetizat în expresia „traducerea 

congenială”, a primit această traducere nouă efectuată împreună cu poeta slovacă Viera Prokešová care i-a ales şi titlul 

Aripi de ceară, Premiul Ján Hollý pentru traducerea poeziei pe anul 2007, la Bratislava. Spuneţi, cum era să rezist 

acestei idei... Cum să refuz de a traduce ceva mai mult din poezia lui Eminescu în limba slovacă când acest poet e atât 

de cunoscut şi necunoscut în Slovacia şi când mă simt bine în domeniul istoriei literaturii? Şi când e clar că 

romantismele din literaturile central şi sud-est europene au fost cu totul altceva decât le descriem?  

Astăzi, cel mai mult mi-aş dori să pregătesc o alegere reprezentativă din literatura contemporană, inclusiv poezie 

şi eseu, pentru că prezentările de tipul acesta sunt accesibile multor cititori şi pot da o imagine mai completă. În anii 60 

ai secolului 20 acest mod de receptare a literaturilor străine a avut rol hotărâtor. E imediat accesibil, diversificat şi mai 

ales anticonvenţional, poate aduce şi lucruri care nu ar trece la editurile mari, experimente, autori contestaţi sau 

neconsacraţi încă. Mult timp s-a crezut că genul literar cel mai reprezentativ este romanul. 

 Deşi romanul a rămas genul cel mai citit, s-a schimbat, este amestecat, hibrid, fictiv narativ şi voit dezorganizat, 

fals realist, filosofic, dar şi ironic sau jucăuş, deci seamănă cu genurile opuse lui. Romanele contemporane se apropie de 

reflecţii, care la rândul lor trec în alte domenii ale culturii, în istoriografia, critica literară, teoria literaturii, sociologia, 

politologia, studii culturale. Mi-ar place să traduc texte interpretabile din mai multe puncte de vedere. De aceea apreciez 

prelucrările neconvenţionale şi în domeniul istoriei literare cum sunt eseurile pomenite ale lui H.- Patapievici, care 

exprimă puncte de vedere originale. Sunt excelente textele lui Lucian Boia, Neagu Djuvara, Ruxandra Cesereanu, 

Mircea Anghelescu, Monica Spiridon şi bineînţeles ale lui Sorin Alexandrescu. O mare suprindere pentru mine a fost 

romanul Întoarcerea huliganului al lui Norman Manea sau romanele lui Dumitru Ţepeneag şi Octavian Paler. Primatul 

îl deţine totuşi Petru Cimpoieşu care a exprimat în proza lui esenţa existenţei comune sub socialismul în multe ţări din 

fosta tabără socialistă. Dar nu numai atât. A exprimat foarte bine şi ceea ce a rămas din ea în gândirea oamenilor până 

astăzi. Cred că de aceea a primit traducerea romanului Simion Liftnicul în limba cehă Simion Výtažník, realizată de un 

excelent traducător ceh Jiří Našinec, Premiul Magnesia litera pentru traducerea cea mai bună pe anul 2007 şi pe 

deasupra şi titlul Cartea anului 2007, la Praga.   
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Daniela Sitar-Tǎut: Care credeţi cǎ sunt, din punctul Dvs. de vedere, cei mai reprezentativi oameni de 

culturǎ/artişti/scriitori români? Stabiliţi o ierarhie, un „Top Ten” al acestora. 

 

LibušaVajdová: 

Nu se poate face un „Top Ten”, nu ar fi valabil mult timp. Există atâtea personalităţi reprezentative pentru 

cultura românească în România şi în lume... Cele din străinătate nu pot să fie excluse, nici cele din trecut. Dar să mă 

exprim despre trecutul îndepărtat...? Un Decebal? Glumesc. Un Eminescu? Pe timpul lui a fost aproape necunoscut 

deşi există urmele a călătoriilor lui prin Europa spre exemplu în forma materială a fotografiei, a pozei lui de tânăr 

făcute la Praga, la un atelier ceh de la Piaţa Venceslas… E aceea cunoscută, emblematică a lui, cea din manuale... 

Atunci a fost sau nu a fost reprezentativ? Şi va mai fi?  

Totuşi, dintre personalităţi culturale de un orizont larg, înalt intelectual, de astăzi aş vrea să pomenesc un nume 

- în mod sigur este Andrei Pleşu. De fapt, trebuie să încep cu această personalitate a cărei capacitatea intelectuală, 

inteligenţa socială, forţa morală, orientarea valorică şi devoţiunea culturii româneşti este neobişnuită şi întrece multe 

alte personalităţi apreciate din lume.  

 Îmi aduc aminte ce m-a impresionat în timpul studiilor mele, nu la Universitate, ci mai târziu când am fost capabilă 

deja să-mi pun faptele în relaţie –atelierul de scriitură al lui Gavriil Uric. N-am vizitat niciodată Biblioteca Bodleyană 

la Oxford, dar poate voi reuşi o dată. Cred că Gavriil Uric ar fi putut considerat un mare artist reprezentativ pentru 

cultura românească veche. Învăţătura şi meseria lui de un înalt nivel profesional şi artistic este comparabilă cu cei mai 

buni scriptori din Europa. E ceva foarte preţios, mai ales dacă îl comparăm cu celebrele ateliere de manuscrise 

religioase din Evul mediu din Belgia evaluate ca nişte comori culturale şi istorice. Aş putea continua, mai ales în 

ordinea de idei care este foarte actuală astăzi – intermedialitatea. Ce a fost manuscrisul? Un mediu de comunicare 

foarte important, de asemena ca şi tiparul care s-a ivit în România relativ devreme. E adevărat că diaconul Coresi nu 

a fost Gutenberg, dar a fost un Gutenberg românesc cu un mare rol în plus, de a tipări în atâtea limbi care coexistau în 

regiunea respectivă, într-un oraş şi românesc şi german şi în limba română inclusiv. Coresi a avut curajul să transporte 

maşini de tipar de undeva din Italia de Nord în România, dacă nu mă înşel, fără să fie sigur de rezultat, şi prin 

cutezanţa lui a împins cultura românească în rândul culturilor moderne în mod definitiv (şi culturile regiunii întregi) 

contribuind la răspândirea cunoaşterii, învăţăturii, scrisului etc. prin această trecere radicală la un mediu nou de 

comunicare. Îl consider o personalitate reprezentativă a culturii româneşti, de asemena ca şi pe Nicolaus Olahus care 

poate nu este prea agreat în cultura românească deocamdată, dar care a fost un umanist de rang înalt cum nu toate 

culturile aveau. Olahus a fost de origine românească, cel puţin în parte, care în afară de opera lui Hungaria scrisă în 

latină dedicată masiv şi Valahiei reprezintă şi un fir de uniune între România şi Slovacia prin faptul că a studiat la 

Oradea la colegiul înfiinţat de Janos Vitez (acelaşi care a înfiinţat Academia Istropolitană, astăzi Universitatea 

Comenius, la Bratislava în 1465) şi prin faptul că el personal la rândul lui a înfiinţat Colegiul iezuit la Trnava, oraşul 

capitular din Slovacia de sud, care a funcţionat câteva secole în rând. Desigur, mai sunt alte personalităţi de renomeul 

european ca Dimitrie Cantemir, unul din spiţa învăţaţilor excepţionali români care trăiau printre naţiunile străine des şi 

natural şi scriau în limbile de comunicare în Europa. E iarăşi un fapt unic a culturii româneşti, aceşti învăţaţi de 

origine aristocratică, împrăştiaţi prin lume, de care a avut parte cultura românească.  

    Dacă m-aş exprima acuma din punctul de vedere al culturii moderne, atunci ar fi sigur Constantin Brâncuşi 

reprezentativ nu numai ca artist, dar şi ca unul dintre iniţiatorii artei moderne în general. Un om reprezentativ pentru 

cultura românească bine cunoscut este Mircea Eliade, o personalitate uimitoare prin cunoştinţele sale, prin capacitatea 

sa de a intui şi de pune în faţă alteritatea adesea mascată, neînţeleasă a culturilor indigene, neobservată înaintea lui, 

mult timp înainte de celebrele postcolonial studies. Dintre scriitorii şi artiştii din secolul 20 ar fi desigur Eugen 

Ionescu, Emil Cioran, dar şi Tristan Tzara. Toţi aceşti oameni sunt bine cunoscuţi în lume, deci reprezintă cultura 

românească dinafară. O personalitate importantă pentru cultura românească din lume a fost desigur şi Monica 

Lovinescu, deşi nu ştiu dacă nu m-aş gândi cu entuziasm la activitatea tatălui, Eugen Lovinescu. În această ordine de 

idei este impresionantă şi activitatea Anei Blandiana, cu Memorialul de la Sighet şi cu creaţia ei de scriitoare. Sunt şi 

mulţi scriitori de menţionat, spre exemplu N. Steinhardt, P. Goma, M. Nedelciu, D. Ţepeneag şi alţii.  

Din lista mea de acum totuşi lipsesc unii autori preferaţi sau îndrăgiţi de mine cum ar fi spre exemplu poeţii Bacovia, 

Ion Barbu sau Lucian Blaga, prozatorii interbelici Mateiu Caragiale, dar şi Hortensia Papadat Bengescu, dintre  

prozatorii ultimelor decenii în mod sigur Mircea Cărtărescu, apreciat mai ales pentru capacitatea lui de a se schimba şi 

de a exprima nişte lucruri esenţiale pentru epoca lui, dublat de observatorul Petru Cimpoieşu sau de ironicul şi 

fantezistul D. Stanca. Din critica literară e clar, Eugen Lovinescu, din cea nouă Ion Bogdan Lefter. Apreciez mult 

munca foarte utilă a istoricilor ca Lucian Boia şi Neagu Djuvara sau cea a istoricilor literari ca Nicolae Manolescu. 
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 Dintre cei ce reflectă literatura română în contexte mai largi, cred că ar fi tot timpul Matei Călinescu şi Sorin 

Alexandrescu, dintre teoreticieni ai literaturii e greu să aleg numai câteva nume, nu se poate spune exact, dar fără 

îndoială ar fi Monica Spiridon, Ştefan Borbely, din străinătate Marcel Cornis Pope, Virgil Nemoianu sau Toma Pavel 

care au fost de mult folos pentru imaginea culturii româneşti în lume.  

Vedeti? Mi e imposibil s-o fac. Tot sunt mai mulţi decât „ten” şi dacă sunt „top” nu e sigur. 

Daniela Sitar-Tǎut: În anul 1991 aţi editat, la Bucureşti, un vast corpus epistolar al doamnei Jindra 

Hušková-Flajšhansová, ce reuneşte scrisori primite de aceasta de la corespondenţi precum Lucian Blaga, Iorgu 

Iordan, Emil Isac, Ion Minulescu, E. Lovinescu, Gib I. Mihăescu, Mihail Sadoveanu, G.M. Zamfirescu, N. 

Iorga, selectate din Arhiva Naţională de Literatură din oraşul slovac Martin şi de la Muzeul Literaturii 

Române din Bucureşti. Care sunt descoperirile aduse de volum?  

  

LibušaVajdová: 

Întâi ar fi bine să adaug că volumul cuprinde aproximativ 200 de texte foarte frumoase, întregi. Pe lângă 

scrisorile (în manuscris) celor menţionaţi şi 90 de scrisori scrise de Ovid Densusianu inclusiv una de H. Papadat 

Bengescu. 

A fost o descoperire, într-adevăr. Prima mea surprindere mi-a dat-o faptul că poate exista undeva în Slovacia 

un corpus atât de mare de scrisori, scrise de mâinile celor mai buni scriitori români. Corpusul de scrisori l-am găsit la 

Matica slovenská, la Arhiva Naţională Slovacă situată în oraşul Martin, în nordul Slovaciei. În momentul când am 

ajuns acolo şi am văzut cutiile mari şi numeroase cu manuscrise de tot felul, mi s-a tăiat suflarea de surprindere şi 

bucurie. Am văzut unele dintre ele şi înainte la doamna profesoară Hušková acasă la Bratislava, pe vremuri când eram 

doctoranda Dumneaei, dar arătau ca nişte maldăre de hârtii pe pian. Însă acum, atât de multe? Şi toate necunoscute. A 

fost realmente o minune. De atunci încoace am stat la Martin regulat şi bucată cu bucată descifram cele găsite. A fost 

util şi pentru arhivă, pentru că ea nu dispunea de un specialist pentru lucrurile româneşti. De la început am lucrat într-o 

o simbioză fericită. Alegerea materialelor pentru volum am făcut-o în funcţie de numele scriitorului sau al omului de 

cultură şi în funcţie de temă, de conţinut, dacă scrisoarea se referea la cultura română sau nu. Pe vremea aceea, prof. 

Hušková a vândut deja câteva scrisori Muzeului Literaraturii de la Bucureşti, dar am inclus în volum şi aceste scrisori, 

cu permisiunea Muzeului, ca imaginea activităţii culturale să fie cât mai completă. Trebuie să spun însă că arhiva 

profesoarei Jindra Hušková-Flajšhansová de la Matica slovenská, de la Martin nu este încă studiată pe deplin, că mai 

poate aduce nişte surprize.  

Este indubitabil că arhivele de stat sau cele personale în străinătate, în Franţa sau în SUA, mai pot conţine 

documente preţioase, relatabile la istoria culturală a României. Cehoslovacia de pe timpul profesoarei Hušková, însă 

era o ţară relativ mică, deşi nu fără pondere în Europa Centrală. Şi în faptul acesta constă o altă surprindere – că 

cineva, dintr-o ţară care nu era înrudită cu România nici lingvistic, nici istoric, era capabil să dezvolte o asemenea 

activitate culturală, o activitate de schimburi culturale într-o măsura atât de mare că numai contactele acestei persoane 

au dat rodul a peste câteva sute de scrisori. A doua descoperire adusă a fost deci intensitatea contactelor şi relaţiilor 

culturale româno-slovace în ultimii o sută de ani. Contactele interbelice între Cehoslovacia şi România erau atât de 

numeroase şi frecvente şi datorită faptului că erau dezvoltate şi pe plan politic ( Mica Antanta) cu realizările şi pe plan 

cultural – schimburi de ziarişti, emisiuni la radio din Bucureşti făcute de Jindra Hušková, vizitele ei la cursurile lui 

Nicolae Iorga, vizitele universitarilor din România la Praga şi la Bratislava. Deci o descoperire următoare a  fost 

imaginea foarte surprinzătoare a relaţiilor culturale interbelice şi energia depusă în dezvoltarea lor. Nu numai din 

partea lui J. Hušková, dar şi din partea scriitorilor şi oamenilor de cultură din România.  

Interesant era şi să urmăresc evoluţia relaţiilor în timp, cum atmosfera liberă interbelică se schimba treptat 

trecând prin anii 30, oglindită în scrisori. Din ele se vede cum unii intelectuali erau nevoiţi să-şi părăsească posturile şi 

cum societatea românească începea să se rupă în două. Jurnal 1935-1944 al lui Mihai Sebastian arată aceleaşi 

fenomene ca şi corespondenţa profesoarei Hušková, dar într-un context mai larg. Corespondenţa sa arată şi problemele 

anilor 50, de după război, mai ales în reorientarea ei bruscă spre literatura socialist realistă (l-a tradus pe Stancu, 1949) 

şi puţin mai târziu spre literatura clasică (traducerile din Caragiale, Sadoveanu, Creanga etc.).   

O altă descoperire era munca cu manuscrise. Un istoric literar, care se ocupă de literatura contemporană, nu are nevoie 

să intre în arhive să consulte manuscrise decât excepţional. Manuscrisele consultate de mine nu erau prea vechi, din 

secolul 20, sau în cel mai bun caz, din secolul cel al 19-lea. Nimic nu poate însă să înlocuiască simţământul acela de a 

lucra cu ele. În curând va fi un fenomen cu totul necunoscut dată fiind viteza cu care progresează mediile noi. Să vezi 

rămăşiţele acestei energii omeneşti, traseele vizuale scrisului cu mână, lăsate de eforul fizic a unei persoane din trecut pe 

hârtie, aceste urme culturale în sensul derridean, este ceva ce nu se poate uita.  
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Era ca şi cum m-aş fi înecat dintr-o dată în istorie, în trecut. Bineînţeles, câteodată şi traseele criptice, nu prea uşor de 

înţeles, cum era cazul scrisorilor lui Densusianu.  

Fiecare istoric literar ştie că munca la arhive este istovitoare. Lumina, praful, temperatura, efortul continuu de a 

descifra. Pe de altă parte, e atât de fascinantă din punctul de vedere a cunoaşterii... Nu-mi imaginasem, înainte, că voi 

resimţi o bucurie atât de intensivă la descifrarea manuscrisului, să spunem al lui Ovid Densusianu... După ce am 

descoperit câte scrisori, scrise de Ovid Densusianu există în arhiva Jindrei Hušková Flajšhansová, am realizat cu 

stupefacţie că nu sunt în stare să le citesc, să le descifrez. Ce era de făcut? M-am dus în Bucureşti, la Biblioteca 

Academiei Române, la secţia de manuscrise şi texte vechi, şi am început stând acolo din dimineaţă pînă la seară să învăţ 

manuscrisul lui Densusianu, să mă obşnuiesc cu el, să-l citesc. După un timp l-am învăţat şi numai atunci am putut să 

încep munca de transcriere a scrisorilor de la Martin şi să le caut relaţiile. M-a ajutat şi faptul ca doamna profesoară a 

început deja cu transcrierea unor scrisori, erau gata cam 10 texte, dar nu integral, cu omisiuni. Bineînţeles, faptul acesta 

m-a intrigat. Am început să cercetez de ce un fragment a fost dat afară şi altul nu. În general, textele omise au fost poate 

mai personale, dar normale, deloc intime. Cum i-a plăcut lui Ovid Densusianu la băi în Cehoslovacia, spre exemplu. 

Prof. Hušková omitea aproape tot ce a scris Densusianu despre vizitele sale în Cehoslovacia sau impresiile lui 

personale. Am ezitat, dar până la urmă m-am gândit să redau textul lor integral pentru că nu am găsit nimic intim sau 

dezonorant în ele. De fapt, a fost şi interesant, pentru că tocmai pasajele acestea oglindesc mai de aproape viaţa 

culturală în care, bineînţeles, şi de aceea a fost şi atât de intensivă, factorul uman nu e omis.    

Scrisorile dovedesc că predarea limbii şi culturii româneşti a fost prima dintre limbile străine la Universitatea 

Comenius la care Jindra Hušková a început să ţină cultursile din 1921. În Cehoslovacia, studiile româneşti ca 

disciplină au o tradiţie de peste un secol. Jindra Hušková-Flajšhansová a studiat la Praga limbile romanice, la 

profesorul Jan Urban Jarnik, o personalitate binecunoscută în relaţiile ceho-române, a cărui corespondenţă a apărut tot 

la editura Minerva la Bucureşti, în aceiaşi ediţie. Jindra Flajšhansová şi-a completat studiile la Bucureşti (1919-1920) 

şi pe urmă a rămas la Bratislava pentru că rolul ei era de a întemeia baza românisticii slovace. De atunci ambele 

branşe, ceha şi slovacă, sunt ca şi personal unite şi cooperează cu succes pe tot parcursul secolului 20. În scrisori 

găsim şi unele observaţii privind activităţile politice începând cu Memorandumul naţionalităţilor memaghiare din 

ultimele decenii ale secolului cel al 19-lea, continuând mai târziu de urmările manifestate prin iniţierea Antantei Mici 

interbelice (Milan Hodza) şi relaţiile culturale dezvoltate în cadrul ei care au rămas un model demn de urmat şi astăzi.   

Cartea a apărut la editura Minerva în seria Corespondenţa scriitorilor români. Şi era interesant de văzut cum 

unele volume, mai ales cel al lui Ovid Densusianu, îşi răspund unul altuia. La pregătirea şi publicarea cărţii m-au 

ajutat câţiva prieteni şi colegi români cărora le rămân îndatorată – în primul rând istoricul literar Andrei Nestorescu, 

colegul de la Institutul de istorie şi teorie literară George Călinescu al Academiei Române de Ştiinţe şi redactorul de la 

Minerva, Iordan Datcu, care lucrează acum la acelaşi institut. 
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Daniela Sitar-Tǎut: Relataţi-mi o întâlnire cu un om de culturǎ care v-a influenţat sistemul de valori sau 

devenirea profesionalǎ. 

 

Nu e o întrebare prea simplă şi nu ştiu dacă există un răspuns simplu la ea. E clar că sistemul de valori se 

formează treptat şi este rezultatul multor întâlniri şi ciocniri. De aceea am să povestesc ceva ce a durat de fapt mai 

mult timp. În schimb priveşte şi sistemul de valori şi devenirea profesională. Cum am menţionat deja, în Cehoslovacia 

tinerii din generaţia mea cunoşteau destul de exact ideile anilor 60 şi pe plan profesional au fost formaţi în tradiţia 

metodelor structuraliste şi formaliste. Dar situaţia s-a schimbat după anul 1968-1969 şi în anii 70 şi 80 a devenit din ce 

în ce mai rea. Nu era deci nimic neobişnuit că prima lucrare care mi-a fost atribuită la institutul de cercetare, la 

doctorat, a fost să scriu o critică a structuralismului (e vorbă de structuralismul ceh din anii 20, 30 ai secolului 20, de 

Jan Mukarovsky sau Felix Vodicka, nu de cel francez, Saussurean, de mai târziu). Bineînţeles că mi s-a părut foarte 

uşor. Numai că din momentul de când am început să studiez concepţia structuralistă a literaturii mai bine am agreat la 

metodele ei şi am început să lucrez cu ele. (Nu mai spun cât de mult m-a ajutat Mukarovsky mai târziu în lucrările 

semiotice, lingvistice, deconstructiviste sau poststructuraliste sau chiar cognitiviste.) Structuralismul a fost în acest 

timp o metodă cunoscută în instituţiile academice, dar şi persecutată ideologic. Una dintre cauzele acestei situaţii era 

că începând din anii 70 la Institutul de cercetarea literaturii al nostru s-au îngrămădit acei specialişti în literatură care 

din motive ideologice nu mai puteau lucra în posturile mai expuse şi în contact cu publicul ca revistele, editurile, 

universităţile, de unde au fost daţi afară şi transferaţi la institutul nostru, care era un loc de muncă fără acces direct la 

societate. De fapt, ei au fost daţi afară din partidul comunist după 1969, fie excluşi, fie numai tăiaţi de pe listă, şi din 

cauza această şi-au pierdut şi postul. Era o regulă. Până la urmă, mulţi dintre aceşti oameni s-au întâlnit în instituţiile 

de tipul acesta. Era o metodă preferată de a-i elimina din viaţa publică.  

Bineînţeles că fiecare dintre ei ştia ce e cu structuralismul. De obicei, tocmai ei erau cei mai buni specialişti, 

spre exemplu un polonist care a fost invitat imediat după revoluţia din 1989 ca profesor la Universitatea din Viena, 

Pavol Winczer sau profesorul meu de literatura franceză, un eminent istoric literar, traducător, critic literar, dat afară 

de la Universitate, o personalitate de tip universal, ca din Renaştere, Jozef Felix, sau istoricul literar slovac cu 

cunoştinţe literare lărgite spre artele plastice sau arheologie, cu vederi logice şi gândire suplă, Oskár Čepan. Nu era 

deci o întâmplare că tocmai de aceşti oameni am învăţat ce este literatura şi cum să lucrez cu ea. În situaţia descrisă, 

structuralismul ne servea ca un zid de izolare de realitatea politică. Metodele lui nu se ocupau de realităţile politice, nu 

studiau cum se oglindesc orientările ideologice în opera artistică, literară. Se ocupau de structura operelor, de relaţiile 

lor în cadrul operei. Nu era important dacă a fost sau nu a fost exact structuralismul, mulţi dintre noi nu erau 

structuralişti propriu- zişi. Dar era o apărare efectivă. 

Precum se vede, o instituţie ca a noastră trebuia desigur supravegheată. Conducerea institutului era invitată 

regulat la Comitetul municipal al partidului comunist din oraşul Bratislava la control, dar o dată la doi sau pe trei ani 

cei responsabili pentru activitatea culturală din comitet veneau direct la institutul nostru şi noi ca salariaţi am fost 

convocaţi să vorbim despre atitudinile noastre politice şi despre munca noastră de specializare în faţa comisiei. Ne 

adunam deci cu toţii la institut care avea două etaje cu mai multe paliere de scări. Aveam o clădire frumoasă, istorică 

şi importantă din punctul de vedere al literaturii slovace, era liceul unde învăţau paşoptiştii slovaci. Scările erau deci 

largi, de piatra frumoasă, aproape albă, şi pe aceste paliere, pe aceste scări stăteau, se propteau de ziduri nişte năluci 

cu feţele albe, în costume întunecate, cu cravate, serios îmbrăcate, fără vlagă şi nădejde, cu ochii semiînchişi, întorşi în 

ei, înăuntru, colegii mei, cei care urmau să fie lăsaţi la institut sau daţi afară. Numai o dată la doi sau trei ani i-am 

văzut în halul aceasta. Nu ştiu de fapt cum arăta întâlnirea înăuntru pentru că eram cu mult mai tânără şi nu eram nici 

membră de partid ceea ce nu mă scutea deloc de represalii, numai că nu eram obligată să intru. Dar n-am să uit 

niciodată ce au făcut din aceşti oameni, dintre cei mai buni şi instruiţi. Aceasta era deci şcoala la care mi   s-a format 

sistemul de valori şi la care am învăţat meserie.  
 

 



 

Problema prozei feminine a fost complet neglijată, considerată un 

accident sau o întâmplare într-o istorie a literaturii jalonată de nume 

masculine. Critica şi istoria literară mai nouă sau mai veche ocolesc, din 

motive încă necunoscute, dihotomia între literatura femeilor şi a bărbaţilor, 

deşi ea există, chiar dacă nu a atins o fază acută. Ca să justificăm afirmaţia de 

mai sus, cercetăm masivele volume ale distinsului profesor Eugen Simion, 

Scriitori români de azi (Vol I-IV), dar în cele peste trei mii de pagini nu 

descoperim decât trei nume de prozatoare din perioada respectivă (Dana 

Dumitriu, Rodica Adameşteanu şi Rodica Palade). Cam aşa stau lucrurile şi 

în recentele şi masivele Istorii ale literaturii de Ion Rotaru, Nicolae 

Manolescu sau Alex Ştefănescu. De-abia acum se nasc semnele de întrebare: 

ori femeile nu s-au aplecat spre proză – poezia este mult mai bine 

reprezentată - ori au avut mai multe greutăţi de întâmpinat, poate n-au avut 

curajul necesar să abordeze o specie dificilă precum romanul care cere timp 

şi răbdare, ori apetitul (gustul) cititorului nu mergea în această direcţie.   
 

 

 

“Scrisori  neterminate” 

 

 

Pe de altă parte, nici critica nu s-a aplecat cu seriozitate să analizeze fenomenul decât foarte târziu. Un studiu 

consistent pe această temă îl realizează Radu Voinescu în lucrarea Spectacolul literaturii, Editura Muzeului Literaturii, 

Bucureşti (2003), căreia îi consacră un capitol foarte documentat, intitulat „Literatura feminină de azi”. Aici urmăreşte 

atât problematica poeziei, cât şi pe cea a prozei, în context cultural universal, fără a epuiza subiectul, de altfel foarte 

vast, dar reuşeşte să sintetizeze câteva elemente care să-i confere specificitate, cu alte cuvinte să-i definească genul 

proxim. 

Intrigat de problemă, în câteva cronici de întâmpinare m-am aplecat cu seriozitate asupra câtorva autoare (la 

vârste diferite) de romane (din spaţii geografice diferite). Este vorba de Christina Wittelsbach, 24 de ani, Bucureşti, 

(romanul „Confuzie sentimentală”, ed. Domino, 2009), Mihaela Burlacu, 34 de ani, Constanţa,  romanul „O vară de 

necuprins”, ed.Ex Ponto, 2009), Florentina Loredana Dalian, 43 de ani, Slobozia (romanul „Scrisori netrimise”, ed. 

Antares, 2011), şi Speranţa Calimi, 66 de ani, Bacău, (romanul „La naşterea mea a căzut o stea” ed. Vicovia, 2008), 

toate având un numitor comun, dragostea, cu traumatismele impuse de intervenţia destinului. Desigur că aceste cărţi şi 

nume nu sunt nici pe departe suficiente pentru a se putea face generalizări, totuşi am identificat multe aspecte pentru a 

conferi specificitate prozei feminine care, în momentul actual, pare a fi în ofensivă tematică şi stilistică. Bineînţeles că 

trebuie avute în vedere diferenţele de rigoare care ţin de personalitatea, de inteligenţa şi de talentul fiecăreia şi care, 

până la urmă, dau farmec literaturii.     

       Diferenţele nu sunt relevante pentru a considera că avem de-a face cu două literaturi: una a bărbaţilor, alta a 

femeilor, deşi mişcarea feministă este în ofensivă culturală. Cert este că femeile scriu proză, în cele mai multe cazuri, 

altfel decât bărbaţii. Se opresc asupra unor teme specific feminine, de regulă iubirea. S-ar putea afirma că fac exces de 

iubire, fapt ce generează un exces de tragic, mai ales că recurg frecvent la motivul literar „fortuna labilis”. Paradoxul şi 

imprevizibilul sunt mult mai prezente. Scriu într-o manieră aparte, recurgând, de cele mai multe ori, la un narator-

personaj care se confesează la persoana întâi, trimiţând pe cititor mai aproape de autentic. Poate că simt nevoia de 

devirilizare a literaturii contemporane, în scopul căutării unei identităţi, poate chiar a unei literaturi destinate exclusiv 

femeilor. Accentul este pus pe tema cuplului, întrucât femeia este confruntată cu mult mai multe obstacole în viaţa 

sentimentală. Aspectele cele mai importante ale acestor diferenţieri pornesc de la faptul că predomină un sentimentalism  
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feminin tipic şi se exploatează detalii ale sensibilităţii şi particularităţi ale receptării specific feminine. Nimeni nu poate 

descrie meandrele şi abisurile sufleteşti ale unei femei mai bine ca o femeie. Scriitoarele femei caută o civilizaţie a 

instinctelor bazată pe senzaţii trăite cândva cu intensitate, experienţe recente, dar şi cu refugii frecvente în vis. De aceea, 

par să recurgă cam la aceleaşi clişee lingvistice şi scheme narative, lăsând impresia falsă că proza lor este insuficient 

maturizată. Mai au o trăsătură comună: preocuparea pentru lumea ideilor, proza lor fiind presărată cu numeroase reflcţii 

cu valoare de maximă care vizează o experienţă de viaţă trăită intens, dar şi învăţături morale transmise cititorului prin 

întâmplările traumatizante ale personajelor imaginate. 

 Nici Florentina Loredana Dalian (Dănilă) nu se abate de la aceste reguli, decât în măsura în care, firesc, lasă să i se 

întrevadă propria personalitate scriitoricească. 

 Doamna Dalian îşi pregăteşte cu minuţiozitate intrarea în literatură, obţinând în intervalul 2005-2011 aproape 20 de 

premii literare la diverse concursuri de proză scurtă (şi poezie, haiku) sau colaborând la reviste literare din aproape tot 

spaţiul geografic, să zicem Cluj-Napoca, Turnu- Severin, Orăştie, Suceava, Dorohoi, Constanţa, Buzău, Chişinău, 

Bacău, Deva, Rm. Vâlcea, Mizil sau Slobozia, ca să enumerăm doar câteva.  

            Premiile obţinute i-au confirmat cu prisosinţă talentul, aşa că a trecut la pasul următor şi anume publicarea a 

două volume de proză scurtă, receptate la fel de bine de cititori şi de critică, (atât cât s-au putut pronunţa, datorită 

tirajelor reduse şi a difuzării limitate a revistelor): „Şi copiii se îndrăgostesc” Editura Clubul Saeculum, Beclean (2008) 

şi „Aceeaşi lună peste sat” Editura Remus, Cluj-Napoca (2010), având un Cuvânt de însoţire de Adrian Dinu Rachieru. 

Sunt proze scurte care comprimă, cu o mână sigură, drame omeneşti, eşecuri, ratări, neîmpliniri, trăsături, caractere, 

destine frânte, prezentate cu subtilitate – totul într-o expresie pe care aş numi-o cantitate inepuizabilă de viaţă. Autoarea 

se mişcă cu  dezinvoltură atât în lumea intelectualului, a oraşului, dar şi în cea a satului, a omului simplu. Multe dintre 

prozele scurte pot deveni puncte de plecare pentru mari romane. Citarea unei singure pagini din proza ce deschide 

volumul „Aceeaşi lună peste sat” ar fi suficientă pentru justificarea afirmaţiei că ne aflăm în faţa unei scriitoare de real 

talent: „Nu mai e nici moara-n sat, Biserica, având sfinţii decoloraţi de vreme, îşi aşteaptă enoriaşii care au plecat 

demult, iar uliţele-s prea goale ca să mai poarte nume […] Veteranul satului, uitat de Dumnezeu, a adormit pe prispă. 

Îşi visează tinereţea trecută prin gloanţe. Un glonte vine spre el, din ce în ce mai aproape […] Luna-şi face loc timid 

printre doi nori, arătându-se plină. Aceeaşi lună peste sat. Undeva, o bufniţă îşi strigă neliniştea […] Pomii îşi foşnesc 

a nepăsare frunzele jumătate îngălbenite, lepădându-le rând pe rând. Vântul atinge clopotul, smulgându-i un vaiet. 

Într-o odaie, la lumina mică a unei lumânări, o bătrână numără toamnele...” 

 De fapt, prin cele două volume de proză scurtă, Florentina Loredana Dalian face un exerciţiu necesar, pregătindu-şi 

intrarea pe uşa din faţă în lumea romanului. Romanul Domniei sale, SCRISORI  NETRIMISE, Editura Fundaţiei 

Culturale Antares, Galaţi (2011), cu un „Alt cuvânt de însoţire” de Adrian Dinu Rachieru, realizează o excelentă analiză 

psihologică pe tema dragostei, a destinului şi a înstrăinării de sine, având ca suport înstrăinarea fizică provocată de 

nomadismul românilor care caută iluzoria împlinire în spaţiul italian. Firul epic al romanului nu este important şi s-ar 

putea rezuma într-o singură frază. O tânără intelectuală călătoreşte clandestin spre Italia să-şi împlinească iubirea, dar se 

întoarece dezamăgită. Importante sunt însă întâmplările prezente şi trecute care se asociază acestei iubiri, la rândul lor 

descoperind cititorului o extraordinară trăire a protagoniştilor Ilinca şi Mihnea.  

 Titlul romanului trimite la un fel de un jurnal cu scrisori pe care bărbatul le adresa către o anume Lăcrămioara, dar 

intenţionat face ca ele să ajungă şi în mâna Ilincăi. 

 În ciuda faptului că romanul are un singur fir epic uşor de întrevăzut, depăşind cu puţin o sută de pagini, cantitatea de 

viaţă, de sentimente, de trăiri ce pulsează spre cititor este impresionantă, mai ales că este realizată (aici este marele 

câştig al romanului!) cu tehnicile moderne ale răsturnărilor şi întoarcerilor în timp, ale inserţiilor epistolare şi excelente 

eseuri, ale încadrării povestirii în povestire, toate având ca suport naraţiunea la persoana întâi, persoană care înglobează 

eul narator şi eul narat pentru a-i conferi textului un grad ridicat de autenticitate. Modernă este şi structura arborescentă 

prin care scriitoarea deschide poarta urmăririi altor iubiri şi destine, paralele cu ale protagoniştilor, lăsându-i cititorului 

posibilitatea să compare, să se compare, adică să reflecteze. 

 Chiar din prima frază a romanului, autoarea lasă o poartă deschisă spre finalul acestuia, pentru a realiza rotundul: 

„Rămăsesem să-ţi povestesc cum au decurs lucrurile la întoarcerea din Italia. O! Dar să vezi întâi cum am plecat!”  

 Propunem cititorului o urmărire pe secvenţe a evoluţiei evenimentelor şi sentimentelor, în scopul descifrării 

psihologiei protagoniştilor aflaţi faţă în faţă mereu cu o altă realitate sufletească, morală, spaţială şi temporală, 

conducând la amplificarea zbaterilor, zbuciumului şi frământărilor într-un crescendo ce va exploda în finalul romanului. 

 Aşadar:  

 Secvenţa I      – Scurtul popas al Ilincăi în B.M. şi cunoştinţa cu Andrei şi Dalia. 

                                   - Plecarea acesteia spre Italia cu maşina unui taximetrist de ocazie împreună cu o prostituată,  
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obligată,  prin natura împrejurărilor, să poarte stigmatul prostituţiei. Notează: „Uitasem că şi iubirea-i o şulfă care te 

face să crezi că ai drepturi, să pretinzi, să judeci, să urăşti”. 

Secvenţa a II-a – Popasul la Verona (în drum spre Tortona) o pune pe Ilinca faţă în faţă cu o realitate 

cutremurătoare din viaţa românilor emigranţi.  

                          - Mediul o oripilează: „Românii locuiesc într-un hangar întunecos, cu camere prin care se trece 

ca-ntr-un tren. Dezordine desăvârşită – haine aruncate peste tot, ceşti cu zaţ de cafea, ibrice, chibrituri, ţigări, 

mâncare, cărţi de joc, ciorapi desperecheaţi...” 

                          - Condiţia femeii (Lola): „Spală, calcă, face mâncare la trei bărbaţi – un amant, un frate, un 

văr, noaptea se duce la muncă, şi-o fi lăsat vreun copil prin ţară... Singurele distracţii – băutul cafelei, fumatul şi jocul 

de macao. Îi studiez mâinile: muncite, noduroase, grosolane.”  

Notează: „E uşor să fii bun când eşti fericit. Pentru biata Lola, fericirea înseamnă să fii elegantă, curată şi să 

poţi câştiga traiul fără să te umileşti.” 

                „ E uşor să-ţi împlineşti un vis? Când ţi-l împlineşti, înseamnă că nu-l mai ai. Şi fiindcă nu-l mai ai, îţi 

lipseşte. Dacă-ţi lipseşte...trebuie să pui altul la loc.” 

Secvenţa a III-a – Popasul într-o parcare pe autostradă. 

Notează observaţiile Ligiei, prostituata: „Italienii sunt mai ţigani ca noi şi mai zgârciţi”.  

                           - Excelent eseu despre nedreptate prin tehnica proustiană a răsturnărilor de timp.  

Notează: „Dintre toate nedreptăţile omenirii, cele mai criminale sunt acelea săvârşite împotriva unor copii. 

Când un adult nedreptăţeşte un copil, se cutremură întreg universul”. 

Secvenţa a IV-a – Episodul întâlnirii cu Mihnea Radian în Italia. 

                          - Întoarcere în timp, retrăind momentul idilic al primei lor întâlniri (coup de foudre). 

                          - Cunoştinţa cu ceilalţi membri ai familiei din Italia: Vasile (o brută), Nina (soţia lui), Alexa 

(fiica) şi Crin (fratele lui Vasile).  

Notează: „Paradoxal, iubirea, în loc să ne umple de generozitate, reuşeşte să scoată la suprafaţă egoismul din 

noi, într-o măsură pe care n-am fi bănuit-o.” 

               - Dezamăgită de Mihnea, căruia îi contrapune trecuta iubire pentru profesorul Sabin Ladaru, părăsit 

fără justificări.  

Notează: „Nicio ţară, niciun ocean nu te poate feri de propria conştiinţă, de propriul păcat ori de poverile pe 

care le porţi, sub formă de cruce, în suflet”. 

 Secvenţa a V-a – Ilinca descoperă un fel de jurnal al lui Mihnea, conţinând scrisori adresate unei anume 

Lăcrămioara.  

Scrisoarea I – Află că pe medicul Mihnea l-a costat cariera în ţară faptul că l-a sfidat şi l-a rănit în orgoliu pe 

doctorul H, şeful său. 

Notează: „Certitudinile, când se dărâmă, fac ravagii în suflete.” 

               „Lacrimile te apropie ceva mai mult de mântuire.” 

Secvenţa a VI-a – Revelionul petrecut în familia celebrului doctor Battista, al cărui asistent (umilit de condiţia 

transfugului) este Mihnea. 

                              - Face cunoştinţă cu inculta, aroganta şi posesiva Mary, stăpâna absolută a doctorului, căreia îi 

face un portret în tuşe negre. 

Notează: „Secretul fericirii stă bine ascuns în lada de zestre genetică a femeilor cu mustăţi şi fără sentimente.” 

                „Când iubeşti, ai fi în stare să săruţi şi broaşte râioase. Când îţi trece, începe să-ţi pută şi parfumul 

celei mai frumoase flori”. 

Scrisoarea II – aduce la suprafaţă momente similare din fosta căsnicie a lui Mihnea cu odioasa asistentă Rozica 

(o sosie morală a lui Mary), din ţară. 

Notează: „Omul se agaţă de fericirea lui trecută ca de un colac de salvare. Mai cu seamă atunci când nu mai 

are de ce se bucura, când simte, pe undeva, că fericirea lui nu se mai poate întoarce.” 

Demers eseistic: Descoperă un alt Mihnea tânjind după generozitate, armonie, mângâiere, şi iubire. 

Notează reflecţiile lui Mihnea: „Târziu am aflat că vocaţia mea era mai degrabă de doctor de suflete decât de 

trupuri.” 

Secvenţa a VII-a – Alt demers eseistic excelent despre umilinţă şi îndoială având ca pretext biografia fostei 

asistente Nina care ratase iubirea cu doctorul George. 

Notează observaţiile Ninei: „Suntem tentaţi de fiecare dată să credem că în cazul nostru va fi altfel. Uitând că, 

de fapt, prezentul este un copac ce-şi are rădăcinile în trecut.” 
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„Cei mai mulţi nu suportă fericirea altora. Şi-n loc să se gândească la cum să fie ei fericiţi, îşi consumă energia 

inventând metode care să-ţi răpească ţie fericirea.”  

Secvenţa a VIII-a – Încercare de comunicare cu frământatul Mihnea, având ca suport orgoliul bărbatului de a-şi 

fi părăsit lupta, iubirea, funcţia, meseria şi locurile natale.  

Notează: „Am înţeles că oricât de mari, de frumoase şi de soprane erau privighetorile altora, niciodată un tril 

nu-mi va atinge sufletul dacă nu e cântat româneşte.” 

Scrisoarea a III-a – Mărturii zguduitoare ale lui Mihnea despre repetatele eşecuri şi laşităţi în dragoste.  

Notează frământările bărbatului: „Încă mă mai urmăresc ochii melancolici ai Viorelei, privirea de căprioară 

rănită a Crinei, pântecul pulsând de viaţă al Sandei. Cine sunt, de fapt? Bărbatul care a sacrificat totul pe altarul 

iubirii pentru o femeie care nu l-a meritat sau călăul care se hrăneşte cu suflete înjunghiate?” 

                              - Excelent eseu al lui Mihnea pe tema generozităţii pornind de la regretatul profesor de 

matematică. 

Notează regretele: „Nimic nu rămâne după noi, decât ceea ce am dăruit. Mai presus de orice, dintre cele pe 

care le putem dărui, se află ceva ce nu poate fi socotit, cântărit şi nici stăvilit în vreun fel: Iubirea.” 

„Mie la ce-mi foloseau banii, dacă tânjeam după o mângâiere, după o vorbă bună, după o privire din care să 

înţeleg că sunt iubit?” 

Secvenţa a IX-a   – Dispute morale între Ilinca şi Mihnea având ca suport triada Jackueline Kennedy – Maria 

Callas - Onassis. 

Notează: „Nu mai aştept nimic de la nimeni, nu-mi mai fac iluzii, nu mă mai agăţ de speranţe, nu mă mai mir de 

trădări, nici de ură. Dimpotrivă, râd de ele cât pot. Altfel, aş muri de scârbă.” 

„Marea artistă, marele suflet, şi marea frumuseţe,...călcate în picioare pentru o femeiuşcă, nevastă de 

profesie...” 

                           - Excelent eseu despre trădarea în dragoste având ca suport iubirea secretă a adolescentei 

Alexa pentru profesorul italian de istorie. 

Notează: „O trădare este o trădare şi amărala ei o percepi la fel, indiferent dacă trădătorul e conştient sau nu 

de răul pe care ţi l-a făcut. După orice pierdere sentimentală începeam să mă refac, încercam să aflu, de fapt, cine 

sunt: cea dinainte sau cea de după?” 

„Într-un anume mod, fiecare trădător este un sinucigaş. Atunci când trădezi, omori în tine ceva pentru 

totdeauna. Pe cel trădat îl răstigneşti, însă va reînvia, după o temporară moarte.” 

Secvenţa a X-a – Întoarcerea precipitată în ţară cu maşina aceluiaşi taximetrist Nae, împreună cu o hoaţă. 

                            - Sosită în B. M şi lăsată la un colţ de stradă, descoperă că fusese jefuită de femeie. 

                            - Stupefiată şi disperată, Ilinca încearcă să facă rost de bani, cerşind sau vânzând brăţara în 

schimbul unei cafele. 

Notează: „Un singur lucru n-am învăţat: să mă feresc de escroci sentimentali. Mă văd într-o existenţă străină, 

azvârlită într-o viaţă în doi, rămasă pe afară cu uşa zăvorâtă pe dinăuntru, încercând să aflu unde am greşit.” 

Epilog: - După doi ani,  de ziua ei, Ilinca aprinde o lumânare... pentru Mihnea. Descoperă în cutia de scrisori un 

plic galben cu o felicitare, un buchet superb de lăcrămioare şi un mesaj: „La mulţi ani... Lăcrămioară! Ce păcat că n-ai 

înţeles la timp!” Reacţia ei este devastatoare: „Totul se învârtea. Mi-am adunat forţele să intru în casă căci, dintr-o dată, 

mă cuprinsese un frig cumplit.” De data aceasta, femeia s-a încărcat cu remuşcări, bărbatul pare că s-a eliberat. Până 

când? „Se vor mai întâlni?” se întreabă oftând cititorul... Roata destinului se învârteşte, spune povestea... 

              - Excelent eseul din final având ca protagonist bonsaiul – copăcelul pitic.  

Notă: „Realizez grozăvia artei bonsaiului şi mi se face rău. Pentru a face din el acest arbore minuscul, frumos şi 

la îndemână, omul acţionează cu cruzime, chinuindu-l, contorsionându-i tulpina, tăindu-i ramurile, sufocându-l [...] La 

fel şi omul. Prins într-o iluzie .[…] Mâine voi planta bonsaiul în grădină. Poate, odată cu el, voi creşte şi eu.” 

Notaţia (ultimă) - chintesenţa romanului: „Ce-i ţine pe oameni atât de diferiţi împreună, în timp ce pe alţii, care 

par făcuţi unul pentru altul, îi despart chestiuni mărunte şi stupide? Probabil şi aceasta e una dintre întrebările la care   

n-am să aflu niciodată răspuns?” 

Este întrebarea fundamentală, lacăt fără cheie, din viaţa omenirii, cea privind iubirea. Întrebare la care se încearcă să se 

dea un răspuns, de la vechii greci încoace. Pentru aceasta, ei au inventat mitul Androginului. Legenda spune că 

Androginul (Andros-bărbat, Gyine-femeie), fiul lui Hermes şi al Afroditei, era un tânăr de o frumuseţe rară de care s-a 

îndrăgostit nimfa lacului Salmakis, dar el o respinge. Disperată, l-a înlănţuit şi i-a implorat pe zei să-i încremenească 

aşa. Noua făptură, având atributele virilităţii masculine şi ale atracţiei feminine – creatură perfectă – îi sfidează pe zei. 

Zeus o pedepseşte despicând-o cu fulgerul său. De atunci, cele două jumătăţi – bărbat şi femeie – se caută reciproc până  
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când se potrivesc. Filozoful Platon în „Banchetul” merge mai departe făcând elogiul iubirii, „singura în stare să vindece 

nefericirea speţei umane.” 

Cititorul îşi pune întrebarea, la finalul romanului: Cine pe cine caută? Descoperă că Ilinca şi Mihnea repetă 

destinul etern al cuplului. Se regăsesc pentru o clipă, fiecare după câte un eşec în dragoste, la o conferinţă internaţională 

– ea, translatoare, iar el medic specialist. Intervine fatalitatea („ananke” spun grecii) prin neiertătorul fulger şi-i 

îndepărtează. Urmează cele două călătorii labirintice: a femeii - pe o traiectorie terestră, iar a bărbatului - pe o traiectorie 

lăuntrică. Cuplul pare că se regăseşte, dar nu se sudează. Intervine din nou fatalitatea. Finalul lasă totuşi o brumă de 

speranţă: aceea a bonsaiului. Adevăratul suferind în toată această poveste de dragoste este bărbatul, lasă să se înţeleagă 

scrisorile sale. Pierde meserie, pierde slujbă, pierde familie, pierde casă, pierde ţară, pierde iubire. În numele cui? Al 

orgoliului? Al dreptăţii absolute? Al iubirii? Femeia, aici, se alege doar cu experienţe, iar în final cu stupefacţii şi alte 

întrebări. Bărbatul îşi duce mai departe stânca în spate... Uneori fiinţa umană aleargă să prindă destinul din urmă, dar 

acesta este înapoi. Alteori, îl aşteaptă, dar destinul aleargă singur înainte. Rareori se întâmplă să se întâlnească, dar şi 

atunci paşii sunt inegali în maratonul iubirii... Acesta este mesajul cărţii. Bonsaiul, pom mutilat, spune că speranţa nu 

moare, oricât ar fi de mică... 

Într-o literatură actuală, dominată de un modernism îndoielnic, de vulgaritate şi impostură, romanul acesta, de o 

complexitate simplă (folosesc o formulă călinesciană) este scris cu eleganţă, subtilitate, inteligenţă şi echilibru, printr-o 

tăietură simplă, naturală a frazei şi dă măsura talentului incontenstabil al scriitoarei. Realizează o fină pătrundere în 

abisurile sufleteşti ale protagoniştilor (mai ales ale bărbatului!) printr-o analiză psihologică subtilă în care introspecţia 

este punctul ei forte. Calitatea romanului este dată mai ales de multitudinea şi de calitatea reflecţiilor profunde care 

comprimă o impresionantă experienţă de viaţă. În multe dintre prozele scurte, dar mai ales în acest roman, scriitoarea 

pare să revitalizeze, să împrospăteze romanul psihologic românesc, de analiză, apropiindu-se cu vigoare şi discreţie de 

modelul feminin interbelic, Hortensia Papadat-Bengescu, menţinându-se totodată în plutonul viguros şi din ce în ce mai 

numeros, al prozei feminine contemporane. 

TITI  DAMIAN 

    

 

 

 

Literatura şi globalizarea. 

Tentativă de reconciliere 

 În ianuarie 2011, la Festivalul de Literatură de la Jaipur, India, Orhan Pamuk (laureatul Premiului Nobel pentru 

Literatură pe anul 2006) se plângea de tratamentul deloc prietenos de care au parte cei care nu scriu în limba engleză. 

Uşor iritat, el vorbea de un soi de dictatură a limbii engleze. Deşi n-a afirmat-o cu subiect şi predicat, scriitorul turc se 

poziţiona de partea celor deloc puţini care consideră că literatura contemporană este victima fenomenului de globalizare. 

Ceea ce Pamuk a refuzat atunci să înţeleagă (chiar uşor iritat) era tocmai avalanşa de fapte care îi relativizau teoria. În 

primul rând, dacă verificaţi lista de recenţi laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură, veţi vedea acolo nume precum 

Gao Xingjian (2000, China), Imre Kertész (2002, Ungaria), Elfriede Jelinek (Austria, 2004), Orhan Pamuk (Turcia, 

2006), Jean-Marie Gustave Le Clézio (Franţa/Mauritius, 2008), Herta Müller (Germania/România, 2009) şi Mario 

Vargas Llosa (Spania/Peru, 2010). Mai adăugaţi aici şi revirimentul de dată relativ recentă al literaturilor latino-

americane sau asiatice (vorbesc în special de literatura japoneză) şi e suficient pentru a recredibiliza în parte un fenomen 

pe care mulţi îl consideră încă o veritabilă Cutie a Pandorei: globalizarea. Nu numai că Orhan Pamuk a fost atunci 

nedrept, dar, poate fără s-o dorească, a verbalizat un soi de paradox al lumii literare contemporane. În definitiv, el însuşi 

e exemplul tipic al succesului în pofida faptului că nu scrie în engleză şi că nici măcar nu vorbeşte engleza  fluent 

I NDIA 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gao_Xingjian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imre_Kert%C3%A9sz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Gustave_Le_Cl%C3%A9zio
http://ro.wikipedia.org/wiki/Herta_M%C3%BCller
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
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 Dincolo, însă, de un exemplu particular, merită amintit faptul că, deşi, într-adevăr limba engleză tinde spre un 

statut de monopol (lucru nu în integralitate negativ), globalizarea, inclusiv la nivel lingvistic, a adus mult mai multe 

beneficii literaturii decât perioadele anterioare, când literaturile, ca şi naţiunile, erau construite pe specificităţi care le 

făceau de neînţeles lumii exterioare. Desigur, orice proces de asemenea anvergură are victimele sale. Însă, per 

ansamblu, literatura de bună calitate circulă ceva mai repede de la centru spre periferie şi în sens invers decât o făcea 

acum o jumătate de secol, spre exemplu. Să definim, însă, conceptele: globalizarea presupune o relaţie de cauzalitate 

între un eveniment petrecut într-un colţ al planetei şi restul lumii. Nu e o definiţie unanim acceptată pentru simplu motiv 

că termenul însuşi are o istorie sinuoasă şi paradoxală. Dacă, însă, acceptăm această definiţie (reducţionistă, ca orice altă 

definiţie) va trebui să cădem de acord asupra a două dintre consecinţele ei: 1. Globalizarea nu e o invenţie a 

modernităţii. Modernitatea a jucat doar rol de catalizator, cu alte cuvinte procesul era inevitabil, doar viteza desfăşurării 

lui nu. Nu vorbesc aici despre teoria haosului şi de celebra butadă care ne spune că bătăile de aripi ale unui fluture pot 

cauza un tsunami de proporţii în cealaltă parte a lumii, ci de lucruri mult mai îndepărtate din istoria noastră culturală. 

Propagarea iluminismului şi crearea unui întreg sistem de gândire iluminist (predominant în Europa zilelor noastre) nu e 

nimic altceva decât un efect al unei globalizări avant la lettre. Inventarea unui nou tip de presă tipografică de către 

Gutemberg (prin 1450) se înscrie în aceeaşi direcţie. Limbajul articulat, apariţia scrisului, tiparul, internetul, toate sunt 

manifestări ale tendinţei umane, fireşti, către globalizare. Cultura nu poate fi, desigur, concepută în afara acestui sistem. 

Şi, în fine 2. Pe tărâm literar, globalizarea este intrinsecă textului literar. De la catharsisul lui Platon şi până azi (chiar şi 

în post-cultura lui Steiner), toate conceptele pornesc de la ideea implicită că textul circulă; această premisă e însăşi 

raţiunea de a exista a literaturii. Or, textul nu circulă de dragul de a circula, ci pentru a produce efecte în diferite minţi 

din diferite colţuri ale Planetei… Dar asta nu e cumva tocmai definiţia globalizării, cea de la care am pornit? 

 Primul dezavantaj major al globalizării literaturii ar fi succesul literar bazat pe isterie colectivă. Dan Brown 

(„Codul lui Da Vinci”) şi Stephenie Meyer (seria de romane „Twilight”), altfel scriitori mediocri, desfid canoanele 

literare şi se instalează în primele rafturi ale librăriilor în vreme ce mult mai talentatul J.R.R Tolkien a avut parte de un 

succes relativ efemer, dacă îl raportăm la primele două nume amintite. Cred, de altfel, că acesta e pericolul major: 

literatura devine produs al unei pieţe reglate de cerere-ofertă şi nu de canon şi estetică. Însă, dacă ar fi să fim oneşti, ar 

trebui să spunem că oricum canonul literar încetase în fapt să fie un reper solid cu mai multe decenii în urmă. În 

literatura română nici nu ştiu dacă se poate vorbi despre un canon după contradictoriile influenţe exercitate de 

proletcultism şi nu numai. La noi, canonul a rămas în urma istoriei şi aşa se face că un scriitor ca Dan Lungu, unul 

dintre cei mai traduşi şi citiţi în afară din literatura noastră contemporană, îşi aşteaptă încă locul în manualele de 

literatură. Dintotdeauna, de altfel, canonul a fost el însuşi alcătuit dintr-un nucleu dur, greu permeabil şi o masă fluidă, 

în deplină mişca. Din canon nu poate fi îndepărtat Homer sau Vergiliu. Însă, nu întotdeauna avem de a face cu situaţii 

atât de clare. Ce spune canonul despre Alexandre Dumas (fiul şi tatăl) sau despre Paul Féval, de pildă? Ce va spune 

canonul literar peste câteva decenii despre Candace Bushnell sau J.K Rowling? În consecinţă, globalizarea literaturii nu 

a făcut altceva decât, odată în plus, să accelereze un proces inevitabil.  

Obiecţia majoră vine din partea literaturilor mici (mă feresc a spune minore) care se văd în postura de a fi strivite 

de maşinăria de marketing occidentală şi internaţionalizarea limbii engleze. În parte, problema e reală. Însă, şi aici se 

cuvine să fim oneşti şi să afirmăm că  ea nu e nouă. În toate timpurile actul de a te face cunoscut a avut o importantă 

componentă economică. Balzac scria într-o mansardă la Paris, obligat fiind să se întreţină dintr-o rentă lunară de 1500 

de franci, iar Dostoievski şi-a finalizat în grabă Crimă şi pedeapsă pentru că avea nevoie de bani. Cu toate astea, cei doi 

aparţineau unor literaturi influente la timpul acela şi nu numai. Apoi, chiar şi înainte de apariţia globalizării, textele 

specifice aveau o circulaţie restrânsă, naţională. Asta pentru că aşa au fost scrise. Creangă nu s-a gândit la o posibilă 

traducere a textelor lui în engleză, şi-a asumat din start o poziţie literară şi, indiferent de apariţia sau dispariţia 

procesului de globalizare, textul lui (Amintiri din copilărie) operează prin el însuşi o selecţie a cititorului. În era pre-

globalizare nu am asistat în niciun caz la vreun reviriment major al literaturilor considerate minore, aşa că obiecţia 

formulată la începutul acestui paragraf îşi cam pierde din fundament.  

 



 

19                       Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

Avantajul major al globalizării literaturii mi se pare a fi accesarea unui substrat mitologic comun. Cu alte 

cuvinte, teme literare, arhetipuri şi mituri pot fi împărtăşite de mari mase de oameni, indiferent de naţionalitatea lor. În 

interiorul acestor mari paradigme culturale se regăsesc, desigur, destule specificităţi naţionale transmise pe mult mai 

multe canale şi din ce în ce mai accesibile tocmai datorită globalizării. Hanif Kureishi, care vorbeşte despre problemele 

imigrantului în textele sale, reuşeşte să ridice tema dinspre particular spre general, în aşa fel încât o povestire precum 

My Son the Fanatic să devină relevantă nu doar pentru imigranţi, ci (ca o metaforă) pentru toţi cititorii care au trăit 

sentimentul dezrădăcinării (evident, un număr mare de indivizi). Cu alte cuvinte, redescoperim prin literatură un set 

comun de valori care transcend ideea de naţiune, familiarizându-ne în acelaşi timp cu spaţii culturale diferite.   

S-ar putea spune că astfel dispare diversitatea. Şi aici câteva obiecţii majore pun sub semnul întrebării întreaga 

teorie. Lumea specifică a miniaturiştilor otomani de la sfârşitul secolului XVI supravieţuieşte cu succes în romanul lui 

Pamuk (Mă numesc Roşu), aspecte relevante ale istoriei Portugaliei sunt translatate cu succes în romanele lui Saramago, 

însuşi diabolicul sistem comunist românesc e radiografiat şi diseminat la nivel internaţional în romanele Hertei Muller. 

Iată, deci, cum în plină epocă a globalizării aspecte care ţin de specificităţi naţionale proliferează nestingherite (şi bine 

fac!). Desigur, ceva se pierde. Însă acel ceva ar fi fost pierdut în oricare alte condiţii. Cazul Ţiganiadei la noi mi se pare 

sugestiv. Prima epopee la care, parţial, avem acces a fost scrisă prin jurul anului 2000 î.e.n în Sumer (Epopeea lui 

Ghilgameş). Ţiganiada lui Budai-Deleanu nu poate avea circulaţie în primul rând pentru că e uşor (eufemistic vorbind!) 

anacronică din perspectiva istoriei literaturii (apare abia în a doua jumătate a secolului XIX, cu secole după ce epopeea 

ca specie îşi consumase agonia) şi apoi pentru că ea e parte a unui proces de emancipare literară pur românească, fără 

ecouri universale.  

Şi acum, câteva cuvinte în legătură cu problema identificată de Orhan Pamuk: supremaţia limbii engleze. Ei 

bine, surprinzător poate pentru unii, nici acesta nu e un fenomen inedit care a început să contamineze lumea în ultimele 

decenii. Secolul XIX a fost în Europa secolul limbii franceze, orice student la Filozofie ştie că filozofia modernă 

presupune cunoaşterea limbii germane (a se vedea la noi cazul Noica) ş.a.m.d. La fel credeau poate (şi aşa a şi fost până 

la un punct) şi oamenii Evului Mediu care nu concepeau lumea intelectuală în afara limbii latine şi a celei greceşti. În 

Biserică până la un punct era naturală folosirea slavonei şi latinei. Deci, unde ar fi noutatea şi de ce ar trebui să ne 

lamentăm în secolul XXI mai mult decât am făcut-o în secolele trecute? La fel cum interbelicii români aveau acces mai 

uşor la Baudelaire pentru că ştiau franceză, noi putem avea astăzi acces la Coleridge pentru că ştim limba engleză. 

Nimic nu s-a schimbat fundamental, doar că nivelul de accesibilitate al literaturii de expresie engleză a crescut în dauna 

celei de expresie franceză. Restul, sunt subtilităţi şi simpatii personale: că limba franceză e mai poetică şi cea engleză e 

mai arida, că germana e mai exactă şi franceza mai ambiguă, toate aceste sunt opţiuni individuale, aproape afective. Le 

putem susţine cu argumente ştiinţifice, dar nu cred că se pot stabili ierarhii în termeni de superioritate-inferioritate.  

 

 

Pentru literatura română, problema esenţială nu este supravieţuirea în era globalizării, ci selectarea acelor valori 

literare care, fără a fi lipsite de specificitate, pot avea o voce dacă nu universală, atunci cel puţin europeană. Canonul 

nostru, atâta cât există, păcătuieşte structural prin acordarea de privilegii vocilor excesiv autohtone. Cu Goga şi Coşbuc 

nu se poate trece cu mult dincolo de Balcani în vreme ce cu Minulescu (proza), Tristan Tzara, Eugen Ionescu sau 

Mircea Eliade şansele ar creşte covârşitor. A nu se înţelege că vorbesc despre lipsa de valoare a primilor doi în 

comparaţie cu ceilalţi (e vorba, de altfel, şi de epoci diferite). Aceasta este o discuţie separată. Ţine, deci, doar de noi să 

ieşim din osificare, nu luptând împotriva globalizării literare (lucru practic imposibil!), ci alocând spaţii mai ample 

vocilor cu rezonanţă transnaţională. 
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Iubiţi prieteni, 
 

         

 

Mulţumindu-Vă pentru modul cum mi-aţi susţinut 

demersul publicând capitolele cărţii 

 

Vă trimit în încheiere aceste concluzii pe care vă rog 

să le adăugaţi. 

, 

 

 

1. DREAPTA JUDECATĂ 

 
Prima concluzie  este la fel de limpede pe cât este de Dumnezeu înţeleasă: Când te rogi Lui, pentru familia ta, nu faci decât 

un act de creştinească încredre în Sfânta Lui Judecată. Nu trebuie să te obligi a te obiectiva, ci trebuie să-ţi pui la încercare, cu 

tărie, sinceritatea, dragostea şi potolirea mâniei faţă de cei pe care îi chemi în faţa Dreptei Judecăţi. Numai aşa poţi fi crezut. 

În ce mă priveşte - mi-e martoră şi probă cartea pe care am scris-o înainte: În speranţa că Biserica noastră se va grăbi să-i 

înscrie la loc de cinste pe toţi ierahii binecuvântaţi a rezista cu adevărat, am marcat şi am lăsat loc pentru orice persoană în legătură 

cu care s-ar fi găsit dovezi de apartenenţă la Grupul  Sinodal de Rezistenţă. Tocmai pentru că, important la acel moment al 

cercetării, consideram a fi faptul de a reconstitui o listă cât mai exactă. Enumerând, în ”Cartea Episcopilor Cruciaţi” asemenea 

nume de posibili participanţi, nu l-am omis nici măcar pe al lui Justinian Marina spunând că, teolog fiind şi vieţuind printre cele 

sfinte, există şansa de a-l fi luminat şi pe el Duhul Sfânt arătându-i calea dreptă a rezistenţei credinţei. Nu ar fi trebuit, din partea 

lăudătorilor săi, decât să aducă date sau argumente acceptabile şi nu dintre acelea ale organizării şi dezvoltării unei confesiuni după 

interesele mari pe care le aveau comuniştii spre a folosi religia în scopul propagandei lor; pentru că asta nu înseamnă salvarea unui 

crez, ci doar a face să funcţioneze un aparat salarial în slujba altui crez şi a obţine astfel privilegii personale.  

Dar nu am primit vreun asemenea argument; ba, mai mult: Din clipa apariţiei cărţii mele care demonstra că a existat un 

grup de rezistenţă împotriva politicilor lui Justinian, s-a tăcut. Nici Teoctist, nici Antonie, care m-au felicitat călduros şi îndelungat 

la vederea copertei, nici anturajul lor în care au discutat multe dintre datele oferite de mine, nu au scos apoi un cuvânt despre 

conţinutul cărţii. Iar episcopul Damaschin, ca să mă rezum doar la cei duşi dintre noi, a început să-mi relateze multe comentarii din 

care se vedea interesul, sau mai bine zis interesarea, cu care discutaseră ei între ei prefirând fiecare amănunt; dar la un moment dat 

şi-a dat seama şi s-a oprit spunând că el, de fapt, nu a citit cartea fiindcă l-au obosit prea multele documente la care trebuia să fie 

atent. Mai sincer a fost Nestor Vornicescu spunându-mi, despre discuţiile purtate între ei, cu ton colegial: „Ne-ai dat ceva de furcă, 

maistre, cu cartea dumitale!”… 

2. EPISCOPUL GRIGORIE 

 
A doua concluzie priveşte sensul profund creştin şi naţional al actelor publice şi duhovniceşti ale Episcopului Grigorie Leu, 

prigoana păgână la care a fost supus fără să poată fi făcut a renunţa la ele şi martiriul sfârşitului său lumesc prin care s-au 

întrusfinţit toate acestea. Opoziţia lui perseverentă la toate măsurile guvernamentale de a îndepărta populaţia de Credinţă şi, mai 

ales, contramăsurile pe care în mod constant le-a pus în acţiune personal pentru a salva Biserica Naţională şi pentru a continua 

educaţiea religioasă a tineretului şi a întregii populaţii, sunt cunoscute: Misionarismul cu care a înaintat odată cu armata română în  

CONCLUZII 
 

FĂRĂ NICI O PRETENŢIE DE A LE CONSIDERA OBIECTIVE, 

ELE TREBUIND SĂ FIE DOAR SINCERE ŞI VALABILE 
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Basarabia şi Transnistria redeschizând bisericile şi chemându-i pe creştinii oprimaţi la luat Lumina, ca şi pe ostaşii sovietici 

ocupanţi; ocrotirea şi slujirea în continuare a enoriaşilor săi basarabeni după ce li s-a reocupat teritoriul; susţinerea în Sinod, 

împreună cu Patriarhul Nicodim, a menţinerii autocefaliei în momentul în care Moscova cerea să devenim sufragani; sancţionarea 

deschisă în Sinod a fărădelegilor politruce făcute de colaboraţionişti; apărarea la fel de deschisă a ierarhilor şi preoţilor loviţi de 

măsurile guvernamentale de înlăturare; înfruntarea directă a tendinţelor expansioniste ale Patriarhiei Moscovei somându-i public pe 

primul ministru şi pe ministrul cultelor să nu accepte o „Sovrompatriarhie”; contracararea legii care scotea învăţământul religios din 

şcoli prin măsuri concrete cu planuri pentru fiecare parohie de întărire şi multiplicare a catehezei şi pentru răspândirea tipăriturilor 

religioase; acţiunile misionare la sate în contradicţie cu cele ale parlamentarilor comunişti; oferirea de bună voie a sacrificării sale 

pentru salvarea Episcopiei Huşilor; trimiterea riscantă a fiului său în occident, pentru a salva bisericile emigraţiei de infiltrarea 

kagebistă; ameninţarea ce i se adresa atât public, în Parlament, cât şi pe căile oculte care, în timp ce devenea elementul coagulant al 

Grupului de Rezistenţă Sinodală, îi stabileau locul următor pe lista asasinatelor începute cu Nicodim Munteanu şi Irineu 

Mihălcescu. 

 

3. GRUPUL SINODAL DE REZISTENŢĂ 

 
A treia concluzie confirmă existenţa şi acţiunile organizate ale Grupului Sinodal de Rezistenţă încă din perioada când 

putem vorbi de libertatea acţiunilor pe faţă, precum unirea în jurul refuzului adresat Moscovei de Patriarhul Nicodim sau decăderea 

din rang a lui Teoctist şi avertismentul dat lui Justinian, până la începerea celeilalte perioade: trecerea „în catacombe”, după 

ridicarea lui Marina în scaunul patriarhal. În anii 1947-1948, după „vizita” lui Alexei al Moscovei, când Patriarhul Nicodim îl 

înfruntă, Sinodul păstrându-şi astfel autocefalia, văzând ruşii că nu le reuşeşte mişcarea cu mitropoliile sufragane, se trece la alte 

măsuri: Sunt decăzuţi din treaptă şi puşi în retragere mitropoliţii Irineu şi Efrem, după ce alţi doi mitropoliţi, Nifon Criveanu şi Tit 

Simedrea, îşi pierduseră eparhiile. Sunt scoşi din scaun şi episcopii Cosma Petrovici, Eugeniu Laiu, Lucian Triteanu, Athanasie 

Dincă; iar, mai grav: sunt condamnaţi mişeleşte să treacă la Domnul Nicodim şi Irineu (în februarie, respectiv aprilie 1948). Astfel, 

sunt înlăturaţi brutal din calea realizării patriarhiei roşii nu mai puţin de nouă sinodali. După 6 iunie 1948, când Marina ajunge 

patriarh, sunt înlăturaţi din ierarhie vicarii patriarhali Veniamin Pocitan, Emilian Antal, Pavel Şerpe, şi Teodor Scorobet de la Sibiu, 

sunt puşi în retragere episcopii Policarp Moruşca, Partenie Ciopron, Valeriu Moglan, sunt scoşi din scaun şi li se desfiinţează 

eparhiile episcopilor Veniamin Nistor şi Grigorie Leu, rezistenţa celui din urmă fiind rezolvată prin asasinat. Apoi, episcopul 

Oradiei, Nicolae Popovici care a sfidat punându-şi candidatura de patriarh atunci când Mitropolitul Nicolae Bălan s-a retras ca să 

lase locul liber pentru Justinian Marina, este îndepărtat în 1950.  

Conlucrarea Patriarhiei cu securitatea intră de atunci în linie dreaptă asmuţind-o sau servind-o pe aceasta împotriva 

episcopilor Greco-Catolici, împotriva propriilor monahi, apoi a arhiepiscopului emigraţiei Vasile-Victor Leu. Măsurile commune 

patriarh-securitate continuă până în anii şaizeci cu morţile suspecte ale mitropolitului Sebastian Rusan, care „vorbea prea liber” la 

Iaşi şi episcopului Andrei Magieru la Arad, ca şi cu înlăturarea altor ierarhi precum mitropolitul Vasile Lăzărescu şi episcopul 

Valerian Zaharia.  

În diverse articole şi încercări de ideentificare a ierarhilor ortodocşi români victime ale dictaturii comuniste, cifrele încep 

cu doisprezece şi ajung treptat la treizecişidoi prin adăugarea unora pedepsiţi şi năpăstuţi direct de Justinian Marina. Nu a tuturor, 

pentru că Patriarhul Roşu a păcătuit prin cruzimi dictatoriale faţă de mult mai mulţi din biserica oficială, de la greco-catolici si din 

emigraţie, pe măsură ce simţea pofta de putere care l-a făcut să se înfrunte cu unii guvernanţi când şi-a simţit apa la moară, exact 

cum a făcut şi Teoctist în anii noştri. Nu din credinţă, ci din motive de trufie şi arătare a puterii. Fapt pentru  care securitatea a şi 

reacţionat prin anii 1959 servind guvernării argumente spre a-l umili puţin aducându-l la realitatea condiţiei de supus şi 

colaboraţionist. Fapt este că, atunci când a stat câteva luni retras la Dragoslavele, s-a şi plâns că i s-ar fi încercat otrăvirea. Din 

punctul de vedere al studiului criminalist, putem spune că era sincer în teama sa, de vreme ce el însuşi folosise asemenea arme 

împotriva multor ierarhi.  

Revenind la cele treizecişidouă de nume menţionate, idedntificând,  eu am enumerat aici cu precizie douăzeci şi trei de 

ierarhi care, prin actele lor se dovedesc a fi dintre cei care s-au opus efectiv unindu-se la un moment dat în jurul Episcopului Leu, 

şi-n rezistenţa internă împotriva legiuirii comuniste, ca şi-n cea externă împotriva infiltrării KGB-ului. Sau, după uciderea lui care 

încheia crimele decapitării vechii patriarhii, au continuat rezistenţa perseverând pe aceste poziţii. Aceştia sunt ierarhii a căror faptă 

se va identifica cu cea a Grupului Sinodal de Rezistenţă din Biserica Ortodoxă Română. Aşa cum s-a scris, ei „...reprezentau 

elita ierarhiei bisericeşti care nu a voit să facă nici un compromis cu cei fără de Dumnezeu... Se cuvine  ca suflarea românească 

ortodoxă să nu-i uite, iar Sinodul BOR să-i canonizeze, în sfârşit, ca ierarhi mărturisitori, măcar pe unii dintre vlădicii ei martiri 

din anii dictaturii comuniste”...  

Şi nu numai ca sfântă datorie faţă de memoria lor. Iată: corespondând despre aceasta cu profesorul Viorel Roman de la 

Universitatea din Bremen, care pledează pentru occidentalizarea noastră prin apropierea de catolicism, pot spune că, tulburat, el mi-

a declarat că află de abia acum de această rezistenţă, fiindcă toate datele şi informaţiile pe care le-a avut până în prezent îi descrie 

ortodoxia românească drept una umilă şi retrogradă, supusă întotdeauna voinţei guvernamentale. Ideea Bisericii din eterul Europei, 

unindu-i pe ortodocşii români peste Zidul Berlinului şi rupându-i de Moscova, cea de unde provenea imperialismul politicilor de 

stat dictatorial şi expansionist, biserică ce s-a construit ca rod al rezistenţei grupului sinodalilor români, îl face să-şi schimbe 

părerea chiar şi pe acest consecvent propovăduitor al actelor de compromis ale ortodoxiei. 
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4. SERVICIUL SPECIAL BISERICESC AL KGB 

 
Despre Serviciul Special al KGB privind politicile religioase ale Moscovei şi dezvoltarea lui până la planurile de 

diriguire a unei mişcări mondiale care să suplinească ratatele „Internaţionale”, ca şi despre presiunile acestor politici mai ales aici, 

la graniţa cu România, familia mea are iarăşi un cuvânt de spus. Pentru că Episcopul Grigorie, în cercetarea sa cărturărească 

folosită cu semnificaţii sociale chiar şi în studiile de mai târziu ale lui Dimitrie Gusti, a remarcat încă din anii douăzeci pericolul 

propagandei sovietice făcută prin sectele pătrunse dinspre răsărit, unele dintre ele chiar dovedindu-se a fi o invenţie sau o haină 

diversionistă din domeniul propagandei şi agitaţiei bolşevice. Am spus şi mai înainte că Moldova a fost mereu locul unei 

instabilităţi produsă de provocările ruseşti sau sovietice. Există acum date istorice precise despre diversiunea bolşevică de la Tatar 

Bunar; există biografiile elocvente ale „conducătorilor”  alogeni trimişi pentru PCR prin vadurile Nistrului sau Prutului, pe unde se 

scurgea şi material propagandistic sau exploziv, există evidenţa gazdelor pentru spionii ruseşti pe lista pensionării acestora ca 

ilegalişti sau fiapişti; există chiar şi informaţia că, la Iaşi, până şi loja masonică în care s-a promovat Mihail Sadoveanu, ca dovadă 

şi ce a devenit el, era infiltrată cu intenţii provocatoare sovietice şi deviată de oameni ai Moscovei.  

Ca trimis al guvernului României Mari şi ca întemeietor al învăţământului teologic românesc în Basarabia, ca vicar al 

Mitropoliei Moldovei, ca efor şi exarh, Episcopul Grigorie a avut, împreună cu Arhimandritul Iuliu Scriban şi universitarii preoţi 

fraţii Iordăchescu, acţiuni ecumenice în care s-a înţeles cu toţi, de la catolici la neoprotestanţi; dar s-a lovit de primitivismul unor 

secte siberiene exportate cu aceleaşi metode cu care se exporta revoluţia. Studiile sale despre  „Confesiuni şi secte” au fost multă 

vreme bibliografie universitară. Pornind de la acele studii, el a devenit cu adevărat un combatant antibolşevic, în una dintre note 

chiar remarcând că, la anumite case de rugăciune, oamenii sunt atraşi prin aparatură de cinematograf mobil, foarte scumpă pe 

atunci, care circula clandestin prin localităţi cu filme din producţia sovietică dedicate lui Lenin şi, apoi, propagandei staliniste. Ne 

având la „Mosfilm” producţii cu sfinţi, organizatorii acestor secte atrăgeau cu ce li se punea la îndemână. Serviciul Special 

Bisericesc al KGB îşi inaugurase astfel activitatea externă: Cu secte mici, de origine dubioasă. Apoi, după ce a avut succes în cea 

internă înfiinţându-i lui Stalin patriarhia cu care să câştige războiul, s-a ocupat de ţările satelite care trebuiau supuse „Noii Rome” 

muscovite, încercând să-şi impună influenţa în confesiunile mari..  

Ideea unui Sinod unic şi a unor mitropolii sufragane prinsese mai întâi prin ortodocşii puţini din ţările slave catolice, apoi şi 

în alte republici jugoslave decât Serbia şi, foart uşor, în prea supus slavofila Bulgarie. A transforma brutal  Bisericile Naţionale în 

metoc al catedralelor de la Zagorsk, era o promisiune făcută lui Stalin de către acest  important Serviciu Special care mai avea de 

lucrat puţin numai cu Bucureştiul şi Belgradul unde erau patriarhii locale autocefale. Aşa, în 1945 e desfiinţată Mitropoilia Olteniei, 

iar la Iaşi e trimis Justinian Marina ca să-l izoleze pe Irineu Mihălcescu şi să facă ruptura închinându-se Moscovei; aşa, confirmarea 

ca vicar al său a părintelui Vasile Vasilachi îi este respinsă de guvern Patriarhului Nicodim în 1946; aşa, îşi încearcă în mai 1947 

vizita canonică aici Patriarhul Alexei, dar când el propune o întrunire panortodoxă la Moscova, Nicodim Munteanu, ca mai vechi 

patriarh decât el, al unei Biserici Ortodoxe mult mai vechi decât a lui, îl întreabă „de ce la Moscova?!”...  

În loc de răspuns e silit să se retragă la mănăstirea Neamţ în vreme ce guvernul este cernut rămânând numai comuniştii cu care el 

îşi subliniază dezacordul printr-o grevă patriarhală, refuzând să se întoarcă la Bucureşti. Semnături importante din exil şi din ţară 

vorbesc deespre otrăvirea, asasinarea sau condiţiile mai mult decât dubioase ale morţii sale în februarie 1948, urmat de mitropolitul 

Irineu în aprilie. 

 Unchiul meu cunoştea şi participa la această rezistenţă împotriva tendinţelor Moscovei în ciuda crimelor pe care le vedea. 

Rămas cel mai bătrân şi mai important ierarh al Moldovei după înscăunarea lui Justinian Marina la Bucureşti, el a mulţumit 

Domnului prin slujbe publice pentru dejucarea planurilor ruseşti. Chiar Patriarhul Teoctist mi-a vorbit despre girul lui ierarhic 

asupra Mitropoliei Moldovei în vara lui 1948 când întregul Iaşi, obişnuit să refuze slujbele făcute de Justinian , populaţie ce 

protestase faţă de faptul că mitropolitul impus dinafară şi cu Romulus Zăroni adus tot dinafară, îi „reprezentau” în Parlamentul 

comunist decretat prin furt electoral, se strângea din nou la catedrală fiindcă slujea cunoscutul duhovnic moldovean Grigorie Leu. 

Mi-a povestit cum, în preajma praznicului Sfântului Alexandru, unchiul meu a făcut pomenirea de  şase luni a lui Nicodim 

Munteanu numindu-l „patriarh-martir al rezistenţei prin Biserică” şi mulţumind Domnului că prin rezistenţa aceasta nu s-a  înfăptuit 

voia antihristului; ba, Teoctist chiar mi-a precizat că el nu i-a spus lucrul acesta lui Justinian, dar acela a aflat şi l-a mustrat.  

În acele condiţii, autocefalia nu ne-a putut fi atinsă, dar Serviciul Special KGB reprofila Noua Romă moscovită măcar la 

nivel de Vatican, propunând schimb de înalţi prelaţi. Se urmărea înlocuirea alungatei Nunţiaturi Apostolice cu una Moscovită 

condusă, desigur, de un  general KGB care avea să joace pentru Patriarhia BOR rolul consilierilor sovietici ce dirijau efectiv alte 

instituţii şi ministere bucureştene. Prin schimb de ambasadori, cum fusese desfiinţat cel de la Sfântul Scaun, ca om de încredere 

Teoctist urma să se ducă la Zagorsk. Serviciul Special KGB nu renunţa la o a patra  Internatională care devenea eficientă prin 

ortodoxie. Cea comunista avea doar agenti ruşi numiti în fruntea partidelor din diverse ţări. Aici, fiind vorba de Biserici, aveau, aşa 

cum trebuia să fie şi Teoctist, reprezentanţi reali, din toată lumea, numai cu condiţia sa-i gaseasca in fiecare tara pe colaboraţioniştii 

supusi.  

Acesta era planul: Desfinţarea ortodoxiilor naţionale care, spre deosebire de cea rusească, impusă târziu norodului de 

conducătorul încoronat, premerseseră Statul laic obligându-i pe prinţi şi regi să primească botezul ei. Şi restructurarea ortodoxei 

prin realizarea uneia mondiale, opusă catolicismului ţarilor de tradiţie si protestantismului capitalist. Asta ar fi însemnat întărirea 

propagandei staliniste în întreaga lume şi mult mai multe garanţii de dominaţie.  

 



 

Exista experienţa unor centre musulmane, profitand de republicile sovietice respective iar, după ocuparea Tibetului şi 

alungarea lui Dalai Lama s-a perseverat în impunerea unui centru mondial budist în Mongolia. Dacă manipularea prin religii în 

favoarea intereselor statale se practică de sute de ani, nu avea tocmai KGB-ul să o omită din strategiile sale. Faţă de mijloacele 

precare şi demagogice ale unor costisitoare „organisme internaţionale” precum neconvingătoarea luptă pentru pace, sindicatele roşii 

demascate peste tot, manipulatele mişcări de femei şi tineret,etc.  a pune mâna pe dirijarea credinţei omului era un obiectiv cum nu 

se poate mai important! 

Norocul a fost pauza după moartea lui Stalin care a schimbat unele direcţii. Dar asta, doar pentru moment. Deoarece 

panslavismul altoit cu diversiunea comunistă a făcut în secolul nostru mari eforturi ca ortodoxia să devină o putere în mâna 

imperialismului lor, amputându-i superba tradiţie de a se dezvolta popular, în mijlocul naţiunilor, întru afirmarea şi emanciparea 

acestora, ca un duh al pământului ţării respective şi nu ca o dogmă adusă dinafară. Exportul de revoluţie se baza, însă, exact pe o 

asemenea dogmă adusă dinafară, iar la Moscova s-au făcut multe mârşăvii întru aceasta. Pentru o documentată argumentare, însă, 

pentru demascarea totală a perfidelor manevre ale spionajului religios rusesc, ar fi nevoie nu de micile surprize pe care le scoate la 

iveală CNSAS, speriind unele feţe luminate, dar apoi îngroşându-le obrazul; ci de accesul nostru la dosarele KGB care ne privesc. 

 

5. EPISCOPUL ALES ŞI APOI HIROTONIST, AL EMIGRAŢIEI 

 
Ajungem astfel la o concluzie în legătură cu Vasile-Victor Leu, cel care prin ascultarea dată de Grupul Sinodal de 

Rezistenţă ajunge arhiepiscop al emigraţiei române devenind foarte periculos pentru acest Serviciu Special al KGB-ului care l-a şi 

răpit. Dacă am avea documente declasificate de la KGB, am putea afla mult mai multe. Pentru că în birocraţia poliţienească 

bolşevică au trebuit să existe dosare întregi cu note informative şi argumente temeinice ca să se aprobe riscul internaţional al unei 

asemenea răpiri. Acolo erau enumerate, desigur, acţiunile şi faptele care-i demonstra-seră periculozitatea maximă pentru politicile 

Moscovei, şi toate funcţiile ce le ocupa ca relaţii naţionale şi internaţionale, şi actele lui publice de propagandă pentru independenţa 

religioasă, şi influenţele prin creditul ce-l avea la mari instituţii şi guverne occidentale; trebuiau enumerate şi probate toate datele 

celui urmărit, spre a se obţine aprobarea lui Beria sau, poate, chiar a lui  Stalin.  

Au lucrat multe forţe şi s-au plătit multe lefuri de colonei şi generali la întocmirea dosarului care a condus, nu doar la o 

încercare de asasinat, ci chiar la răpire spre a-l păstra viu, ca deţinător de informaţii preţioase. Din documentele cu care a fost trimis 

el de la Moscova la Bucureşti reies doar câteva amănunte ale acestor forţe utilizate cuprinzând un teolog grec şi  un ziarist francez, 

care apar în preajma lui şi la Zurich, şi-n RFG, şi-n Austria dar şi-n închisoare la Moscova, mai mulţi ofiţeri din trupele de ocupaţie 

ale Austriei, agenţi infiltraţi în Elveţia, Austria, Franţa şi chiar Suedia unde el este invitat la un dialog al episcopilor ortodocşi şi 

anglicani, două rânduri de anchetatori: unii basarabeni, alţii care reiau interogatoriul în franceza pe care o vorbeşte anchetatul, 

supraveghetorii ruşi ai acestora culminând cu Beria,  destui români dubioşi lucrând direct cu KGB-ul, echipe de provocatori şi 

urmăritori la Paris, Zurich, Baden-Baden, Munchen,  Cairo şi Alexandria, Innsbruck, Gratz, Viena... E o muncă, o cheltuială, o 

lucrare sistematică în care s-a urmărit ceva şi s-au menţionat punct cu punct urmele gasite sau constatate, care ar putea constitui 

inventarul tuturor activităţilor sale, al ascensiunii sale odată cu eparhia pe care şi-o dezvolta în Europa şi Orientul Apropiat.  

La Istambul apar chiar mai mulţi urmăritori şi delatori, pentru că el ajunsese acolo şi cu împuternicire de la Generalul 

Rădescu  şi amiralul Dumitrescu prin care anglo-americanii proiectau un vapor al Armatei Atlanticului, care să treacă de Bosfor şi 

să staţioneze în Marea Neagră cu un foarte puternic emiţător radio capabil să transmită pentru România, Bulgaria, Basarabia, 

Ukraina penetrând prin sistemele de bruiaj ale acestor ţări. Aici, rolul Bisericii pe care el o ridica în eter devenea şi mai important. 

Strădania era mare, iar urmărirea KGB-ului deopotrivă... Ne dăm astfel seama ce s-ar putea afla dintr-un asemenea dosar nu doar în 

legătură cu el, ci cu multe care se pregăteau României şi mulţi trădători folosiţi pentru asta. Şi regretăm că n-avem acces la un 

CNSAS privind documentele KGB-ului.  

Totuşi, comportamentul exemplar şi perseverent al lui Vasile-Victor Leu din clipa în care este tuns în monahism de tatăl său 

şi primeşte misiunea din partea Grupului Sinodal de rezistenţă este exemplar şi ca eficacitate şi ca neabătută conştiinţă creştin-

naţională: A avut curajul să înfrunte încă de aici securitatea trecând graniţa clandestin, riscul său fiind mai puţin important decât 

porunca sinodală pe care o primise; a salvat zeci de biserici de infiltrarea kagebiştilor şi i-a înfrăţit pe emigranţii dezbinaţi, a fost 

sprijin pentru cei din ţară prin predici transmise în eter, a devenit periculos Moscovei până la a fi rapit de Beria, a avut un proces de 

condamnare la moarte în care s-a comportat cu o demnitate exemplară.  

În ceea ce priveşte rangul său ierarhic, avem documente clare că, aşa cum este tradiţia, la Salzburg, (unde fiinţa  biserica 

românească din Austria, abia după alegerea noului episcop înfiinţându-se încă trei: La Lintz, la Innsbruck şi la Gratz), de sfintele 

Paşti 1949, alături de mai mulţi preoţi din emigraţie, s-au adunat în mod special şi organizat reprezentanţi ai credincioşilor şi 

parohiilor româneşti din occident şi ai unor organizaţii recunoscute de rezistenţă a românilor emigraţi care, în prezenţa oficialilor 

International Refugees Organisation, ai Consiliului Ecumenic şi Caroman s-au constituit înAdunarea Eparhială a Episcopiei 

Ortodoxe Române Autonome din Europa  Apuseană şi Orientul Apropiat („EORA”, cu primul comitet format din  maior Croitoru, 

dr. Teodoru, fostul ambasador român la Berna Bossi, avocat Nicolae Baciu, maior Florescu, Puiu Traian, professor Sanjoj – lideri ai 

organizaţiilor Comitetului Român în localtăţi din Austia, Germania, Elveţia, maior S.U.A. Neagoe, ing. Titi Constantinescu, teolog 

Tănase –români cu cetăţenie occidentală, prinţul Alexandru Liven –refugiat rus originar din Basarabia, preoţii Surtucanu şi 

Gâldău).  Au procedat apoi la alegerea lui Vasile Victor Leu ca episcop al lor propus conform canoanelor spre hirotonisirea care  
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presupunea găsirea a trei arhierei care, întruniţi, să-i transmită taina. Şi au săvârşit acolo slujba de rugăciune pentru alesul lor, 

acesta fiind documentul lumesc al înscăunării lui, care este unul real şi pipăibil.  

Avem de asemenea documente că, încă aşteptând găsirea şi întrunirea celor trei episcopi ortodocşi (adevăraţi, şi nu făcuţi 

de KGB, ceea ce nu era uşor în acea parte a Europei), care să poată săvârşi taina, el şi-a început misiunea. 

 Ca ales recunoscut de reprezentanţii obştei si propus de aceştia spre hirotonisire prin serviciul divin oficiat de soborul ce s-

a putut întruni ca preoţime la biserica din Salzburg, el a fost astfel acreditat de Consiliul Ecumenic, de IOR, de Caroman şi de 

Biserica Anglicană, ca şi de Înalţii Comisari ai trupelor aliate de control (care i-au semnat un paşaport provizoriu cu viză 

diplomatică menţionând funcţia „Romanian Bishop”). Astfel  şi-a început misiunea în întreaga Europă şi în Orientul Apropiat, 

întărind parohii, înfiinţând altele, inaugurând cicluri de emisiuni religioase la posturi de radio; ne aşteptând, ci începând deîndată a-

şi îndeplini rolul misionar de a-i uni pe românii emigranţi împotriva asaltului KGB şi a spionajului sovietic. 

 Iar, de Căciunul aceluiaş an, după ce a fost hirotonisit el (la Biserica Rusă din Munchen de Serafim –mitropolit al ruşilor 

albi din Germania, vicarul său arhiereul Filip titular al bisericii unde are loc oficierea şi arhiepis-copul Serafim al Austriei, care 

primesc câte 1000 de dolari de la reprezentantul Consiliului Ecumenic şi semnează trei exemplare din Gramata pe care o dau 

noului episcop), având comunităţile româneşti create, a hirotonisit la rându-i preoţi pentru dezvoltarea numărului de parohii 

ortodoxe independente şi, mai ales, pentru a fi în serviciul tuturor credincioşilor acestora, certificându-le seriozitatea de creştini 

practicanţi pentru a fi primiţi de societăţile în care ei se integrau, dându-le documente pentru a putea fi angajaţi sau primi cetăţenia, 

cum e obiceiul creştinesc al lumii libere.  

Împreună cu episcopul polonezilor ortodocşi Sava al sârbilor refugiaţi, cu Irineu episcopul sârbilor refugiaţi şi mitropolitul 

Ghermanos al grecilor din occident a înfiinţat Consiliu Bisericilor Ortodoxe Refugiate recunoscut de IOR care era organism ONU. 

Şi-a construit astfel o operă Hristic-misionară pe care nu i-o poate contesta nimeni, fiindcă ea se numără în parohii, în 

deschiderea sau redeschiderea şi reanimarea unor biserici, în liturghiile arhiereşti slujite consecvent la radiourile unde-şi dezvolta 

Biserica din Eter, în creşterea enormă a numărului de enoriaşi luaţi în evidenţă spre a fi întăriţi sufleteşte în bejenia lor şi în faptele 

bune de încredere reciprocă prin care să se integreze în lumea liberă creştină. 

 Şi, în ultimă instanţă, cee ce nu se poate contrazice cu nimic deoarece constituie chiar obiectul procesului prin care este 

condamnat la moarte: Creearea în emigraţia română a unui curent puternic de apărare a Bisericii lor Naţionale şi transmiterea către 

cei din ţară a curajului acestora de a rezista în faţa comunismului ateu. 

 Numai faptul că, în acea vreme, sute de mii de ascultători clandestini din tară se salutau discret, ca-ntr-o formulă de 

recunoaştere, cu mesajul lansat de el la sfârşitul predicilor transmise prin radio : „Ferşte-ne Doamne de Sovrompatriarhie!”, arată 

eficienţa trudei sale. Apoi, mai trebuie luat în consideraţie faptul că, prin rezistenţa sa la anchetă, Vasile Victor Leu nu le-a dat 

torţionarilor decât posibilitatea să-l judece pe el, ne trăgând alături pe nimeni ca să se poată face, ca o continuare stalinistă, procesul 

în care să fie acuzată întreaga ortodoxie ne supusă Moscovei, aşa cum s-a urmărit. Din punct de vedere istoric, asta ne îngreunează 

cercetarea trebuind să-i stabilim de- abia acum pe adevăraţii rezistenţi care ar fi putut fi târâţi în proces; dar din punct de vedere 

martiric, unicul acuzat pe care îl au în mână călăii răpindu-l cu riscul producerii unui conflict international, se poartă cât se poate de 

tradiţional pentru  actele frumoase ale Credinţei lui: Preia totul asupra sa şi plăteşte pentru tot la modul Hristic. E hotărât, astfel, să-

şi încheie viaţa nu numai cu o atitudine de mare demnitate la proces, ci demascând acolo comunismul la modul  şi mai grav decât 

acuzaţiile care i se aduc.  

Iar, ca ultim gest, refuză să facă cerere de graţiere şi cere insistent, prin proprie semnătură, să fie cât mai repede executat. 

Producând, prin documente ce au devenit publice, dovada consecvenţei unei asemenea lupte cruciate, cred că şi cele mai groznice 

lături aruncate asupră-i de detractorii săi se spală prin perseverenţa unei asemenea convertiri demnă de vremea Apostolilor. 

 

 

6. BISERICA DIN ETER 

 

Explicaţia este simplă, precum în Vieţile Sfinţilor: El trebuia să fie cheia Bisericii din Eter la temelia căreia stă-tea Grupul 

Sinodal de Rezistenţă. Şi şi-a dedicat ultima parte a trecerii sale prin lume, numai pentru a păzi de antihrist această cheie, cu osârdie 

şi consecventă credinţă, schimbându-şi chiar propria sa viaţă şi destin. 

 Că are şi o contribuţie mai mare, găsind primul mijloacele tehnice ale undelor radio, oferindu-se tuturor posturilor de la 

Madrid până la Atena cu emisiuni religioase, predici, conferinţe politice în română şi în limbile respective, prefigurând, chiar, 

„Europa liberă” şi convingându-i de necesitatea vaporului dotat cu emiţător puternic pe generalii Rădescu, Puiu Petrescu, Ion 

Gheorghe, Chirnoagă, Ulea, chiar pe Carol al doilea care dă fonduri, pe amiralul Dumitrescu, pus de englezi comandant de distru-

gător pentru care căuta marinari români, ca şi cu diplomatul turc Suphi Tanrioer, este şi acesta adevărul trudei lui Dându-i misiunea 

diasporică, Grupul Sinodal gândise legătura religioasă între românii de pretutindeni prin Duh Sfânt, ei continuând aici a sluji 

dreapta credinţă apărând-o de influenţa bolşevică, el salvând de aceasta bisericile de din-colo.  
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Dar posibilitatea de a se 

simţi, în timp real, împreună la 

slujbă, adică formând prin rugăciune 

comună o Biserică unică, a dat-o 

această Biserică din Eter. Care 

atunci s-a înfăptuit, iar apoi s-a 

continuat devenind tradiţie. Poate cea 

mai temeinică tra-diţie prin care s-a 

păstrat la români acea încredere în 

Biserică, nealterată de manevrele 

slujitorilor vânduţi din oficialita-tea 

statal-ortodoxă. Ceea ce, împreună cu 

păstrarea cultului religios în familia 

românească şi prin ea, a condus la 

marea înflorire de după 1989.  

Făcând în anii noştri, din media 

religioasă, o realitate bine 

consemnată de  credinţa 

contemporană, Biserica din Eter 

devine un universal lăcaş al Duhului 

Sfânt, cu proprile sale începuturi în 

catacombele unde ne arunca 

antihristul bolşevic şi neîncrederea în 

slujitorii lui. Ceea ce mă face să cred 

că o A Patra Romă care să rezolve 

multe conflicte con-temporane, se va 

putea construi cu adevărat în eterul 

care ne leagă şi nu în ziduri care ne 

despart din vanitatea lumească de a 

fărâmiţa vicariatul Domnului. 

Chemat la patriarhul ecumenic 

Athenagoras al Tiatirelor spre a I se 

da recunoaşterea de întâistătător al 

Bisericii Emigraţiei Ortodoxe a  

Românilor, arhiepiscopului Vasile-

Victor Leu I se propune a fi confir-

mat chiar mai mult: drept unic 

reprezentant al Bisericii Ortodoxe 

Române, dacă dă o declaraţie că 

recunoşte ca proprie-tate a Patriarhiei 

Ecumenice domeniile secularizate de 

Cuza. Indiferent dacă între zidurile 

Fanarului această pretenţie pu-tea fi 

crezută, episcopul sărăciei românilor 

aflaţi în bejenie refuză şi pleacă la 

Patriarhul de la Ierusalim care-i 

semnează necondiţionat documentul 

de recunoaştere ca episcop-şef al 

Bisericii Ortodoxe Române din exil. 

Ca dovadă că aceasta se situa în eter, 

şi nu în domeniile arghirofiliei 

lumeşti. Alte exemple, cu modul de a 

înţelege al altor ierarhi, se găsesc în 

„Cartea Episcopilor Cruciaţi”. 
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7. CONDAMNAREA LA MOARTE PRIN CARE ÎNVINGE 

 

 
Ca şi multe alte exemple ale acţiunilor moscovite, sau promoscovite, precum procesul de condamnare la moar-te care, 

după ce sentinţa fusese decisă la Kremlin, se înscenează la Bucureşti din motive foarte bine calculate. Pentru că încă nu se 

terminase epoca proceselor răsunătoare din toate ţările ale căror populaţii trebuiau înfricoşate şi supuse, pro-cese cunoscute în 

istoria dictaturii staliniste internaţionale pe numele victimelor lor. După înfierarea romano-catolicilor şi greco-catolicilor, cu şir lung 

de episcopi condamnaţi în procesul Nunţiaturii Apostolice din România, acest nou proces proiectat din 1952, când Stalin şi Beria 

fiinţau cu tot spiritul lor netemător, trebuia să devină un exemplu pentru nesupu-şii din lumea ortodoxă.  

Cu acuzaţii acoperite sau neacoperite, trebuia să scoată la iveală cât mai mulţi duşmani şi trădători  demascaţi de ochiul 

vigilent atribuit clasei muncitoare, trebuia să dea pedepse cât mai neiertătoare ca exemplu pentru cei care ar mai avea poftă de aşa 

ceva şi trebuia să avertizeze occidentul că nu-i merge. Artizanii ar fi dorit un mare proces demascator, cum se provoca  „pe domenii 

de activitate”, ca să bage frica in categoria respectivă de populatie, chiar inventand duşma-ni numai ca sa poata fi pedepsiţi 

exemplar. Or, aici, era vorba de o foarte mare categorie, fiindcă era la adresa clericilor, dar se rasfrangea şi la populaţia de 

credinciosi, putea crea şi breşe în parohiile din emigraţie. Dar, în cazul de faţă, aceia-şi artizani urmăreau şi altceva: Luarea unor 

măsuri de vigilenţă prin conducerea mai strictă a ortodoxiei de la Moscova, prin controlul mai riguros al emigaţiilor ţărilor satelite 

tot prin Moscova, a obligării bisericilor naţionale la alte formule de vasalitate, dacă cea cu mitropoliile sufragane nu reuşise datorită 

rezistenţei de la noi şi opoziţiei lui Tito. Acum, Tito era bine demascat ca duşman, iar printr-un asemenea proces care ar fi dus la 

multe arestări, s-ar fi lichidat orice opoziţie şi în România. Bulgarii erau de partea lor şi se doreau al şaptesprezecelea stat sovietic, 

la Athos se făcuseră bogate mă-năstiri ruseşti concurând cu Banca Vaticană, Patriarhia Antiohiei şi Damascului era cumpărată total, 

ca şi destule mitro-polii sau episcopii ortodoxe mai mici, din ţări multiconfesionale. Arestarea cât mai multor ierarhi în România, 

chiar sa-crificând şi dintre cei cu care conlucraseră, era marea şansă pentru Serviciul Special Bisericesc al KGB, care se menţinea şi 

chiar se dezvolta ca o Coloană a 5-a pe plan spiritual, de a se găsi în sfârşit o formulă de impunere a Noii Rome pe care Rusia şi-o 

visa de la Petru cel Mare, iar sovietele şi-o doreau intens în ofensiva lor propagandistică.  

Vasile Victor Leu le-a stricat însă scenariul, rezistând. O fi fost un calcul, cunocându-i?... O fi fost o ambitie de rezistenţă, 

cunoscandu-se?... A fost, in orice caz, Duhul Sfânt care l-a călăuzit. Iar un proces ca la Nunţiatura Apostolică nu a mai avut loc, ca 

sa poată da motiv de „intarire” a ortodoxiei printr-o centrala moscovita. Cu un singur condamnat care-şi recunoaşte vina negând că 

ar fi avut complici, acest proces pregatit încă din stalinism eşuează; iar, în contextul destalinizării şi tatonărilor spre înţelegeri 

depăşind războiul rece, nici în ţară nu se mai vorbeşte prea mult. Artizanii provocărilor locale şi frăţeşti au avut de aşteptat încă 

cinci ani până ce li s-a ivit ocazia altor arestări spectaculoase. Asta, doar atunci când  ecourile revoluţiei maghiare, studentii si 

universitarii care ridicau capul, scriitorii care credeau că, scă-pând de proletcultism, se puteau manifesta mai sincer şi teologii care  

moşteniseră tradiţia de la ”Rugul aprins” au tre-buit  să afle că nu le merge, printr-o resuscitare a proceselor exemplar-

propagandistice de tip mai vechi. In modul acesta a avut loc noul val de arestari de la sfârşitul anilor cincizeci unde au fost 

amestecati arestatii noi cu  unii anchetati mai vechi. De abia atunci, la cinci ani după ce, prin rezistenţa sa la anchetă, Vasile Victor 

Leu nu le-a dat posibilitatea decât să-l judece pe el, ne trăgând alături pe nimeni ca să se poată face, ca o continuare stalinistă, 

procesul în care să fie acuza-tă întreaga ortodoxie ne supusă Moscovei. Odată cu procesul, au eşuat şi defăimătorii obişnuiţi să 

acuze la comandă, aşa că ei s-au reorientat încercând să-şi găsească merite de salvatori şi să propovăduiască noii generaţii de 

credincioşi despre meritele iudelor care-şi arogau misiuni apostolice, asacunzându-şi trăsăturile de evanghelizatori întru antichrist. 

 

 

8. PATRIARHUL TEOCTIST 

 
S-ar sugera faptul că prelatul Teoctist Arăpaşu ar fi avut în această direcţie vechi state de serviciu, de vreme ce încă Sinodul de la 

sfârşitul anului 1946 invocase un asemenea argument decăzându-l din treaptă, selectarea pentru plecarea la Moscova şi supusa 

permanentă conlucrare cu Justinian  le povesteşte singur, este împins de aici dar refuzat de dincolo când ar fi trebuit să preia 

conducerea episcopiei din America şi, tot în legătură cu o nedorită propagandă în Statele Unite, atunci când apar note informative 

demascatoare între Antonie Plămădeală şi Bartolomeu Anania, şeful guvernamental al Departamentului Cultelor, Dogaru, le cere 

acestora „să nu afle Teoctist” – care era în acea vreme  doar mitropolit la Iaşi, nu întâistătător al bisericii, lăsând a se înţelege că va 

face el informarea pe altă cale. Deci, şi în acest caz apare posibilitatea unor funcţii oculte deţinute de Teoctist, ceea ce îi justifică 

perseverenţa de a crea confuzie între concepte: „Salvarea funcţiilor prin slujirea guvernării comuniste” nu este totuna cu „salvarea 

credinţei de această guvernare atee”. 

 În plus, saltul psihologic de la smerenia din faţa acuzaţiilor suportate după 1989 la trufia de a-şi încerca puterile în Stat şi-n 

societatea românească văzând cât de sfânt îl poate face pe Justinian Marina, este un  proces de distorsiune psihologică petrecut cu 

mai multe persoane deţinătoare de funcţii şi înainte şi după aşa zisa „revoluţie”. Acestea, întâi s-au temut, apoi au văzut că le merge 

şi au sfidat ne mai ţinând seama de nimic, ajungând a fi, pe faţă, nişte oameni care, ducând o politică strâmbă prin care domină, 

încep să se şi laude cu ea. Din punctul de vedere al carierismului lor, îi putem chiar înţelege 
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Dar nu le putem permite să mintă şi, mai ales, să formeze alte generaţii, aşa cum în lumea clericală s-a procedat cu unii ierarhi mai 

tineri angajându-i pe calea aceleiaşi minciuni istorice nocivă pentru Biserică şi Credinţă.  

 

Despre  aceştia vom vedea mai jos; despre Teoctist Arăpaşu putem spune că, una peste alta, este un caz linear, de om care 

şi-a ales o anumită direcţie de a face carieră şi a rămas consecvent pe servituţile pe care şi le-a asumat întru aceasta, poate ajungând 

până la urmă chiar să se mintă pe sine însuşi şi să şi le considere principii, sau ţel prin care are de tras şi foloase personale. Asta 

explică faptul că, faţă de preamărirea mentorului său şi a încăpăţânării de a convinge că pe calea aceea nu se distrusese sfinţenia 

Bisericii, ci se salvaseră aparenţele ei, nu mai conta pentru el existenţa unui Grup Sinodal de Rezistenţă. Acest adevăr nu trebuia să 

se afirme, ba chiar îl deranja şi îi trezea amintiri neplăcute. 

 

 

9. MITROPOLITUL ANTONIE 

 
Mai semnificativ pentru alte generaţii este cazul lui Leonida-Antonie Plămădeală care se prezintă cu evidenţă a fi un alt 

fel de produs, mai evoluat, al unor inginerii securiste mai subtile, dar destul de specifice mediului, de vreme ce, în nu mai mult de 

un deceniu, din arestat, condamnat la 7 ani şi deţinut mai puţin, devine om de mare încredere, ajutat cu înalte studii, propulsat 

concomitent în tot mai înalte funcţii şi, mai ales, cu o perspectivă de ascensiune rapidă în relaţiile internaţionale şi de decizie, ceea 

ce incumbă un angajament total de aservire. Desigur că e vorba şi de merite personale, dar nu neapărat cele scriitoriceşti, aşa cum 

s-ar încerca să se creadă.  

L-am cunoscut când venea de la studii din Anglia pentru o funcţie la Patriarhie şi i-am publicat un roman „Trei ceasuri în iad”, 

construit cu observaţie psihologică şi scris în manieră analitică tradiţională, pe un subiect banalizat de autorii sovietici prin 

personaje luate dintre gauleiterii Gestapoului. Era vorba de un transplant de memorie la care, din câte-mi amintesc, nu am remarcat 

a avea nuanţe sau aluzii de frondă anticomunistă, cum s-a încercat a se interpreta mai târziu. Apoi, n-a mai scris beletristică, 

dedicându-se unor studii de istorie bisericească ce l-au ajutat în poziţia de episcop şi mitropolit şi a devenit la un moment dat 

formatorul şi decidentul absolut al trimiterii preoţilor în străinătate. Zic „absolut”, dacă nu cumva, la modul ocult ca şi Teoctist, 

avea şi el „legăturile superioare”. Fiindcă, în această diversiune, concluzia mea este că nu poate fi vorba de o singura generaţie, ci 

de o tradiţie a făţărniciei transmisă între generaţii. Şi Antonie Plămădeală s-a purtat cu mine cu foarte multă curtoazie, nu doar în 

perioada când îl publicam, ci şi după 1989, în cuvinte sau scrisori laudative despre rudele şi înaintaşii mei, despre Fundaţia pe care 

o făcusem, despre recunoaşterea martiriului lor, fapt pentru care am citat asemenea scrisori în „Cartea Episcopilor Cruciaţi”. 

Pentru ca zece ani mai târziu, contrar celor spuse mie cu veneraţie, să vină cu memorii formulate ca pe vremea când demasca 

duşmanii socialismului victorios: „... fiul episcopului Grigorie Leu al Huşilor, Vasile Leu care se pretindea episcop facut undeva, 

pe la Viena de nu ştiu cine... Adevarul era ca era numai preot, dar era un „şmecheraş”...  Se simte aici, înfară de bâlbâiala vârstei 

cu beteşug mintal, contrapropaganda tarzie, la alta generatie de preoti „pregatiti” la şcoli, precum cea de mai târziu de la Sibiu, 

pentru propaganda in strainatate doar a lui Justinian; adică punându-l pe acesta în continuitatea unor ierarhii mai vechi, dar 

denigrând traditia marilor prelaţi pe care i-a avut România Mare şi a celor care i-au continuat opunându-se comunismului. Asta era 

politica in 1970 cand a venit Plamadeala la secretariatul Sinodului şi dirijarea treburilor externe ale bisericii.  

Ca argument strict avocăţesc de Consistoriu, îmi tot repetase şi Teoctist această idee: Se credea (sau se spera) că nu există act de 

învrednicire semnat de trei arhierei. Cu asta, îl scoteau din istorie ascunzând faptul că, înainte de hirotonisire, Vasile Leu a fost ales 

în adunarea de la Salzburg a reprezentanţilor multor biserici româneşti din exil şi cu girul oficial al Consiliului Ecumenic ca 

episcop votat de ei si propus spre hirotonisire. Era, bine-nţeles, politica statului socialist şi ateu să conteste hirotonisirea sau  pe 

hirotonisitorii unui ierarh opozant şi transfug;  politică pe care o puneau în practică angajaţii Patriarhului Roşu. Dar asta n-a 

împiedicat ca Vasile-Victor Leu să-şi construiască o operă Hristic-misionară pe care nu i-o poate contesta nimeni, fiindcă ea se 

numără în parohii, în deschiderea sau redeschiderea şi reanimarea unor biserici, în creşterea enormă a numărului de enoriaşi luaţi în 

evidenţă spre a fi întăriţi sufleteşte în bejenia lor, în construcţia pe unde radio a Bisericii din Eter întrunind toţi dreptcredincioşii 

ortodoxiei române. Şi, în ultimă instanţă, ceea ce nu puteau ei contrazice cu nimic, deoarece era chiar obiectul procesului prin care 

l-au condamnat la moarte: Crearea în emigraţia română a unui curent puternic de apărare a Bisericii  Naţionale şi transmiterea către 

cei din ţară a curajului acestora de a rezista în faţa comunismului ateu.  Numai faptul pe care l-am pomenit: că, în acea vreme, sute 

de mii de ascultători clandestini din ţară se salutau discret, ca-ntr-o formulă de recunoaştere, cu mesajul lansat de el la sfârşitul 

predicilor transmise prin radio : „Ferşte-ne Doamne de Sovrompatriarhie” şi este un argument de ruşinare a încăpăţânării 

potrivnice cu care Plămădeală vrea să-l minimalizeze pe acest martir. Şi nu-l minimalizează cu convingere; ci aşa, în trecere: 

„şmecheraş” – ca să facă pe plac celor cărora li s-a vândut până a le cere grade militare, cum divulgă Mircea Dinescu pornind de la 

Arhivele Securităţii... Dar oare mai conteză întrebarea daca cei trei ierarhi ce l-au învrednicit pe Victor-Vasile Leu aducându-l între 

ei, aveau dreptul, sau harul, sau condiţiile să facă asta?!... Păi, atunci, am avea mai degrabă dreptul să-i contestăm pe cei 

hirotonisiţi de Plămădeală care, categoric, şi-a obţinut rangul politiceşte şi poliţieneşte, iar nu duhovniceşte cum cer consfinţire 

canoanele!... Malefică inteligenţă aservită propagandei pe care s-a angajat s-o facă în Sovrompatriarhia căreia i s-a vândut  spre a-şi 

realiza dorita dar şi meritata carieră, el o ţine una şi bună cu incertitudinea canonică a hirotonisitorilor.Plămădeală era, însă, un om 

inteligent şi chiar un scriitor cu nuanţe: A găsit un diminutiv care să facă şi plăcere patronilor săi, dar nici să nu-l supere prea rău pe 

Dumnezeu. 
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Ca dovadă că vreme de zece ani mi-a făcut curte scriindu-mi scrisori gingaşe şi flatând memoria rudelor mele, dar după ce l-a 

pedepsit Dumnezeu de a damblagit şi s-a sclerozat, formula folosită la modul carierist în vechiu regim, i-a revenit pe buze. Nu pot 

decât să-i înţeleg starea precară a ramolismentului şi să spun: ”Iartă-l Doamne, că n-a ştiut ce face!”. Pentru că, altfel, dacă te 

pretinzi om de litere, cauţi un termen temeinic pentru a caracteriza pe cineva. Cum poate fi „şmecheraş”, un om care, evident lucru, 

a riscat fugind în străinătate la porunca sinodală, a salvat zeci de biserici de infiltrarea kagebiştilor şi i-a înfrăţit pe emigranţii 

dezbinaţi, a fost sprijin pentru cei din ţară prin predici transmise în eter, a devenit periculos Moscovei pana la a fi rapit de Beria, a 

avut un proces de condamnare la moarte în care s-a comportat cu o demnitate exemplară?!...  

 

Plămădeală nu era un scriitor prost ca să amestece într-un asemenea hal termenii. Era numai un foarte inteligent prelat 

vândut, rămas cu obsesiile obligaţiilor faţă de superiorii comunişti care-i acordaseră încrederea de a-l face un fel de rector la Sibiu 

pentru reciclarea preoţilor în slujba ceauşismului. Staţi de vorbă cu cei care au trecut pe acolo intrând în contact cu subtilităţile 

acestei minţi inteligente şi vă veţi da seama că am dreptate vorbind despre sclerozarea sa în afirmaţia respectivă.  Ca să închei 

glumeţ, ne luând în serios rătăcirile unui om care rămâne, totuşi, stabil pe un raft de bibliotecă, ar trebui să spun că, atunci când se 

va confirma ce a divulgat Mircea Dinescu despre veleitatea lui Antonie Plămădeală de a fi făcut general de securitate, vom putea 

vorbi şi despre invidia lui faţă de gradul militar al arhiepiscopului Vasile-Victor Leu, pe care generalul Rădescu, chiar dacă era 

vorba de drepturi limitate prin exil, îl numise general în Armata Atlanticului, tocmai pentru a-i pune la dispoziţie un Serviciu 

Religios militar care să oficieze slujbele Bisericii din Eter. 

Cât despre această BISERICĂ DIN ETER ca fenomen spiritual de întrunire într-o unică  Biserică Mamă a tuturor 

dreptcredincioşilor ortodocşi români, chiar dacă o pomenim şi în maliţioasa glumă de mai sus, eu îmi exprim aici tot Crezul în 

legătură cu ea. Pentru că, purtătoare de cuvinte fiind, undele radio s-au dovedit în acele vremuri de restrişte a afla prin Duh Sfânt 

puterea de a purta CUVÂNTUL. 
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Traducător: Prof. Andrei Radu 

 

 

Craiova, 2011 
 

III 

 

AUX TEMPLES SOUS 

DIADEMES 
 

Qu’est-ce que vous pouvez faire de 

moi 

plein des signes des ruines 

vidé jusqu’aux mystères 

d’entre les sphères jumelées? 

je déshabille mon moi blessé 

sous la semelle du Dieu 

et je dis à l’âme : parle! 

aux rayons une prière 

J’entends l’essai des murmures: 

<<C’est une porte parmi  les sept 

impératrice des Lumières 

la voie des chérubins... 

Viens, fils de la haute nature 

rosée du songe de livre, 

au temple sous diadèmes 

et autels avec poèmes! » 
 

SOUS LA VOUTE DE L 

ABSOLU 
Je vois dans l’amour 

sous la voûte de l’Absolu 

le tressement des racines 

des vies 

et le mystérieux tissu 

des choses 

Il chante le ventre 

de la femme-source 

dans la fontaine aux guirlandes 

Tournent les œufs 

de la pierre ailée 

de la cave des esprits 

Enflammé en fulgurations 

Le nimbe des arbres 

Parlants 

déborde sur moi 

L’âme du temps vert 

parsemé des fleurs 

sur la route de la Terre 

gardée par les Anges 

DANS LE RAYON DE L’ÂME 
Je te cache 

de l’orage des ténèbres 

dans le rayon de l’âme 

apporté par l’ondoiement des harpes 

du rêve du bouquet 

des Hypérions 

qui reste aux Cieux 

Que tu restes enflammée 

dans la lumière de mon ciboire 

du temple 

jusqu’à ce que je te préparerai 

par des autres ailes 

la jeunesse effrayée 
 

Salvador Dali 
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ON ME DIT 
On me dit 

de vous parler 

avec les doigts 

des mains allumées 

assez bonnes 

pour brûler le froid 

du haut siècle 

lequel me bat 

dans le cœur 

et dans les oreilles 

avec le même sang 

On me dit 

-Voila... 

il passe près des maisons 

en venant chez toi 

a demi-nu 

frappé par le fouet 

les mains 

Garde-le éveillé 

lui 

dans son monde 

en lui parlant 

avec les orteils 

que Jésus avait lavés 

jusqu’à ce qu’on te concorde 

clairement 

la couronne de l’éloignement 

- Mais comment je me 

défends  moi 

je me demande 

comment me protéger 

du serpent du talon 

chaud comme la vapeur 

en sortant de moi 

pleins d’éblouissements 

les yeux de la Terre? 

voilà que la montagne de la 

pensée 

me tourne 

dans la bouche 

des sages! 

- Parle-les, on me dit 

parle-les 

aux doigts des paroles 

à la fin de l’illumination 

parle les de l’onction sacrée 

de l’Eglise 

quand elle s’envole 

 

SUR LE PONT 

D’ENTRE LES 

DIEUX 
Faites-moi 

entendre avec les yeux 

sur le pont d’entre les 

Dieux 

quand je prends dans ma 

paume 

le feu du poème 

en parcourant les siècles 

 

Peripathos avec 

Aristote  ou l’œil 

retourné de 

l’étonnement de 

la dialectique 

ontologique 

„Je n’ai pas 

prononcé que 

des rêves” 

- Platon – 

Je vois l’être vu 

comme un arc en ciel 

dans la parole 

non pas de l’intérieur 

du vide 

de l’évacuation de la 

pensée 

toi, Stagyrite… ; 

et non pas de 

l’extérieur 

du vu de la vue 

non vue, 

mais en restant sur le 

rayon 

de la compréhension 

infinie 

du cône 

sept étoiles plus haut 

vers la Cité des 

mystères 

du Roi 

d’où s’est envolé 

avec des ailes 

cachées 

le feu de la Terre 

avec une odeur de 

chanson 

et de Ciel 

 

CHANSON DE 

DIAMANT FRAIS 
 

J’entends partout 

la montagne pleine 

d’ailes ; 

son chant immaculé 

de diamant frais 

ouvre des fontaines 

uraniques 

 

JE VIS DANS LA 

CHANSON 
Je vis dans la chanson 

de l’œil de poisson 

encore plus biblique 

qu’on m’annonce; 

il ne neige plus des 

océans sur moi, 

renouvelez-moi le 

nimbe, Rois 

consacrants... 

LE CIEL VEUT 

VOLER 
Le ciel veut voler 

plus haut avec moi 

dans la lumière blanche 

pour que je lui choisisse des 

pentagrammes 

de l’ether des astres 

Salvador Dali 
 

Salvador Dali 
 

Salvador Dali 
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Senator de Drept al Logos-ului Valah, 

“în iarna vrajbei noastre”: “D'ale 

democraţiei – Editoriale. 

 Tablete de toată ziua”  

 de Mircea Dinutz 
 

…La Editura Nico, din Târgu Mureş, a apărut o carte (144 de pagini) foarte subtil, dar dramatic tensionată – cu un conţinut 

relativ constant-dinamic al meditaţiei şi al ideaţiei atitudinal-cetăţeneşti: “D'ale democraţiei – Editoriale. Tablete de toată ziua” – 

de Mircea Dinutz. Tot ce se enunţă aici se subsumează, în mod straniu, unei coperţi foarte inspirat alese – “La circ”, reproducere 

după o lucrare a Tiei Peltz. Dar circul la care se raportează Mircea Dinutz nu-i distrează decât pe…oamenii noi (les nouveaux 

riches, cum ziceau francezii, în veacul al XIX-lea… - parveniţii/ciocoii neo-îmburgheziţi, cum zicem noi, valahii, azi!) - …în 

rest, rămâne Spectacolul Amărăciunii (disimulate cu discreţie, eleganţă şi …rasă!). Şi, în cel mai bun caz – al hazului de necaz. 

Evident, nu lipsit de revolta camus-iană: “Albert Camus asocia solidaritatea de o stare de revoltă – cf. Omul revoltat, 1951. (…) 

E un mod de a te <<revolta>> împotriva condiţiei tale de fiinţă (fatalmente) limitată în timp şi spaţiu (…) o “revoltă metafizică” 

– cf. M. Dinutz,  p. 10.În cele trei părţi ale cărţii, relativ bine echilibrate structural (I-Editoriale – 15 texte, II-Tablete de toată 

ziua, cap. divizat în De-ale noastre, de-ale lumii  - 11 tablete şi De-ale politicii – 9 tablete) - asistăm la tragi-comedia, cvasi-

onirică, a României în care trăim. Astăzi. şi Acum. De fapt, totul, în carte,  fierbe de imediateţea trăirii - concomitentă, aproape, cu 

Privirea, Reflecţia şi Expresia Estetică. Un tur de forţă care nu este la îndemâna oricui – mai ales când  linia estetică nu este 

afectată grav, din acest  cazan în forfotire, al incandescenţei flăcării teatrului  românesc  - involuntar, dar istorico-vitalist! – de 

veac XXI! 

Autorul mărturiseşte, în prima tabletă, Scurtă invitaţie…la spectacol!, având valoare de Cuvânt înainte/Precuvântare –  

N-am crezut, până acum şapte-opt ani, că voi scrie vreodată pamflet, pe care-l consideram resentimentar, născut din zonele 

obscure ale sufletului şi minţii – dar…cum te poţi, altfel, elibera de răul şi urâtul acestei lumi, cum te poţi exorciza, dacă nu 

prin cuvântul, e adevărat, deturnat de la funcţiile sale fireşti, întemeietoare? Noi, însă, amintindu-ne celebrul distih arghezian: 

Am luat ocara, şi torcând uşure/Am pus-o când să-mbie, când să-njure– socotim că pamfletul este doar aversul destructurator de 

învechită (în rele!) lume, al epopeii demiurgice (ca-n semantica dansului shivaito-dionysiac!) – deci, o specie cosmic-necesară, în 

economia restructurării nucleare - complementare Facerii unei Noi Lumi/unui nou Ierusalim postapocaliptic. …Majoritatea 

tabletelor sunt texte pe care cititorii fideli ai  Jurnalului de Vrancea online, le-au mai citit – deci, pot pretinde (zic ei…) că le 

cunosc. Este o iluzie insidioasă şi o cursă perfid construit-premeditată, de către artistul-autor: atunci când fiece tabletă intră, în 

contextul tragi-comediei globale, în  constructul global - se nutreşte dintr-însa/-însul, amplificându-şi, re-structurându-şi 

semantica, devenind parte vie, organică dintr-un spectacol sofoclian-aristofanic. Tabletele lui Mircea Dinutz, nuntite şi orientate 

Nordic cu premeditare, îşi amplifică, reciproc, rezonanţa semantică… 

…Reverenţa dedicaţiei face onoare autorului: Mentorului meu spiritual, bunului şi înţeleptului meu prieten, Constantin 

Călin. Pe ansamblu, Mircea Dinutz depăşeşte, cu mult, prin cartea de faţă, complexul provincial-vrâncean – deschizându-se, prin 

ea, spre Valahia etern-ludică: I.L. Caragiale (Paznicul Dharmei Cetăţii, Cinicul Privitor/Observator!) este şi fantasia  

extatică/expresia livrescă a respectului dinutzian – dar şi ţinta şi miza cărţii. Evident, e vorba de acel I.L. Caragiale…rânjitorul 

amar, cel care simţea enorm şi vedea monstruos, cel care nu ştia să râdă, cum depun mărturie sumedenie dintre amicii săi. Din 

punctul nostru de vedere, cartea profesorului, criticului  Mircea Dinutz, capitol cu capitol, tabletă cu tabletă (cu unele ajustări 

estetice şi adaptată, mai clar, cerinţelor dramatice), poate fi pusă în scenă, de un iscusit regizor al Marelui şi Bizarului Spectacol al 

României, nu doar Contemporane – ci…eterne. 

…E drept, fiind eminamente profesor, Mircea Dinutz este îngrijorat, în primul rând şi până la exasperare, de circul/bâlciul 

grotesc şi distructiv din domeniul educaţiei. Şi, în definitiv, această obsesie profesională este deplin justificată: dacă, într-o 

societate (oricare ar fi aceasta!) nu există grijă pentru Educaţie, atunci, necesarmente, apar/vor apărea, cât de curând, îngrijorările 

nu doar pentru viitorul ei, ci pentru înseşi şansele ei existenţiale, ca neam, ca naţiune: La urma urmei, câtă educaţie se mai face în 

şcoli?? Nu cumva, pentru mulţi dintre oamenii şcolii, comunicarea se reduce la un schimb de informaţii, în sensul că 

profesorul dă, ca să reprimească totul într-un soi de ambalaj considerat, cu un  plus de bunăvoinţă, acceptabil?? Pe de o parte, 

părinţii absorbiţi cu totul de viaţa social, în lupta destul de aspră pentru supravieţuire, nu mai au destul timp să se ocupe  
 

 -Mircea Dinutz, D'ale democraţiei – Editoriale. Tablete de toată ziua, Editura Nico, Tg. Mureş, 2012. 
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de educaţia copiilor, iar pe de altă parte, profesorii (…) tratează cu superficialitate problema (atât de delicată) a formării pentru 

viaţă a viitorului matur. Ce poate să iasă de aici?! Adolescenţii au/dobândesc – prematur – o libertate pe care, nu întotdeauna, 

sunt învăţaţi să o folosească, lăsaţi pradă modelelor-antimodele, livrate generous de mass-media, cu toată zestrea eclatantelor 

vremuri pe care le trăim: bani, glorie, putere, dacă se poate cu eforturi cât mai mici, sau chiar prin fraudă!! (…) Succesul 

social pare să-i intereseze, în egală măsură, atât pe părinţi, cât şi pe copii – lucru firesc, dar nu şi pe căile prin care se poate 

ajunge la obiectivul fixat! În ce fel de lume trăim? Dar, o întrebare mult mai gravă decât pare la prima vedere: în ce fel de lume 

vor trăi copiii noştri?? 

Răspunsul şi-l dă singur, atât de atentul Paznic al Cetăţii şi Dharmei ei: într-o lume care capătă, tot mai clar, peceţi 

apocaliptice, prin dispariţia dimensiunii morale a duhului ei:  a- pe de o parte, sentimentul de ruşine e numit cu un cuvânt ( 

ruşine…?!) care se află în plin proces de arhaizare, sub privirile noastre neputincioase şi b- pe de alta, atitudinile uman-sociale, 

nobil-constructive de Duh – dispar. Spre exemplu, solidaritatea (Solidaritatea e acel sentiment puternic şi nobil (…) care ne face 

să nu întoarcem capul nepăsători, în faţa nefericirii altora, să fim demni, mai generoşi cu semenii noştri (…). Sentimentul de 

solidaritate (naturală) îi face pe oameni să se simtă mai frumoşi, mai puternici, mai încrezători în puterile lor -  pp. 9-13). Se 

ajunge la sloganul  sinucigaş: Numai dezbinaţi vom reuşi împreună! - …să dispărem ca stat, ca naţiune, în mod  sigur!   

…Iată ce zicea, despre adolescenţă (ce vârstă minunată, dar ameninţând letal societatea, dacă aceasta din urmă nu o 

tratează cu grija şi răspunderea cuvenite!), cel mai important şi vizionar pedagog iluminist, din veacul al XVIII-lea, Jean-Jacques 

Rousseau: Dar nicio vârstă nu e la fel cu cea dintâi vârstă în care omul începe cu adevărat să trăiască (n.n.: adolescenţa). Vârsta 

aceasta nu durează niciodată îndeajuns pentru folosinţa pe care trebuie să i-o dăm, iar importanţa ei pretinde o atenţie 

neîntreruptă; iată de ce stărui asupra artei de a o prelungi (…) împiedicaţi-l pe adolescent să devină bărbat, în momentul în 

care nu-i mai rămâne nimic altceva de făcut decât să devină....Se propun şi soluţii, din partea profesorului-moralistului îngrijorat 

şi înspăimântat de augurii cei răi: ...fixarea unor obiective clare, elaborarea unui program coerent (...) dar – mai important decât 

orice – schimbarea, în timp, a mentalităţii, încadrarea exiegentă a dascălilor în condiţii de competenţă reală (...) dar şi o 

salarizare pe măsură, renunţarea definitivă la practica păguboasă a numirilor pe criterii politice, revenirea, pe toate treptele de 

învăţământ, la concursurile de admitere (n.n.: o, Doamne, în sfârşit, un profesor care o spune cu voce tare!). (...) Asta numai dacă 

acceptăm, cu adevărat, că învăţământul este prioritate naţională şi nu un salon de naşteri premature, cu malformaţiile la 

vedere (cf. Bacalaureat 2011. Ecouri – niciodată tardive, p. 24). 

…Şi scriitorul moralist, în sens iluminist (în niciun caz… moralizator!) Mircea Dinutz subliniază instaurarea, în societatea 

contemporană (din pricina egoismului, plezirismului imbecil etc.) a simptomului singurătăţii tragice: Să fie, oare, singurătatea 

singurul mod de a vieţui onest, într-o realitate atât de bulversată?” (cf. Vocaţia prieteniei, p. 14). 

…E normal ca lipsa de educaţie a societăţii veacului XXI să ducă la grave (şi groteşti!) perturbări,  în viaţa socială şi în 

cultură:  În viaţa socială, <<averea>> (la vedere) a ajuns să fie sinonimă cu <<valoarea personală>>, niciun alt criteriu nefiind 

atât de funcţional. (…) Unul nu citeşte că-l dor ochii, altul urăşte cărţile şi nu se sfieşte s-o spună în gura mare, al treilea nu 

are timp de asemenea fleacuri – mulţi, mulţi alţii nu văd folosul de a citi, dar…se feresc, ca de foc, să facă asemenea 

mărturisiri. (…) Aşa au apărut contramodelele, oferite cu o generozitate criminală, generaţiei tinere. Şi, în acest sens, fireşte că 

un rol important şi degenerativ îl au şi mass-media vizuală …degenerată (cea mai…căutată, pentru că… apari pe sticlă, ca vedetă 

de doi bani jum'ate şi de-o derizorie clipă… - în faţa a milioane şi milioane de gură-cască!) – precum şi politica de geambaşi ori de 

madame de bordel, care se face în România (şi, de-o vreme, în întreaga lume!): Dar ce să faci cu toate acestea, adică să înveţi, să 

te străduieşti pentru a-ţi face o carieră cinstită, când vezi că un cioban de vocaţie poate deveni europarlamentar, ce rost are să 

te consacri muzicii, să exersezi ani de zile, să participi la concursuri epuizante, când te poţi despuia cu uşurinţă şi ajunge – într-

un timp scurt – o cântăreaţă sexy (mai degrabă, doar sexy), când poţi spune câte prostii pofteşti, la emisiunile lui Măruţă sau a 

lui Capatos, te poţi numi Senzual, Plugaru sau Zăvoranu – n-are nicio importanţă! Vorba cuiva: <<…este foarte uşor să nu-ţi 

fie frică când ai curaj>>. Dar parcă <<tupeu>> ar fi cuvântul mai potrivit… (cf. De la aparenţă la esenţă şi…retur!, p. 17). 

…Ei, şi într-o astfel de societate fără niciun Dumnezeu, fără repere morale - de măreţie, onoare şi demnitate – este 

aproape logic ca Adevărul să umble cu capul spart! Mărturie se află unicul artist, disident român autentic, Paul Goma! (cf. O 

întrebare legitimă, p. 29). Şi cine-l prigoneşte? Păi, tocmai ăia care n-au avut, dacă nu vizionarismul lui Goma, măcar bunul-

simţ…de a tăcea :  elita! Cu dl N. Manolescu în frunte! A se vedea procesul intentat de acesta lui Liviu Ioan Stoiciu, pentru vina 

de a fi publicat, în “Viaţa Românească”, un fragment din Paul Goma…Şi de ce anume îl acuza N. Manolescu, pe Goma (implicit, 

deci, şi pe publicatorul lui Goma – L.I. Stoiciu!): evident, de anti-semitism! În treacăt fie zis: soţia dlui Goma este de origine 

israelită... 

„Cum e posibil să fie, în continuare, marginalizat, ignorat, înjurat – Paul Goma, la 20 de ani de la revoluţie?” – se 

întreabă, „patetic”, L. I. Stoiciu.  

Uite-aşa, BINE! „Astfel, numărul evreilor ucişi, victime ale holocaustului românesc (?!!), întrece orice imaginaţie, prin 

transferarea, foarte generoasă, a cifrelor înregistrate de Ungaria horthystă şi Rusia bolşevică, în contul României! Prea puţini 

sunt cei care protestează public – iar, dacă o fac, sunt suspectaţi de...antisemitism!” – cf. idem, p. 31. 

Mda! Şi asta, pentru că, azi, suntem victimele unei cenzuri mondiale/mondialiste dictatoriale, cu nimic inferioară celei 

bolşevice: political correctness. N-are încotro, de corectă ce-i!  

…O lume pe dos. O lume cu centri de Duh falsificaţi (prin puternice influenţe de sus, de cât mai de sus!). Mircea Dinutz  
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caută să fie corect cu Adrian Păunescu, dar nu prea-i reuşeşte (în fară de splendidul citat din final de capitol, dintr-un poem al  

bardului de la Bârca – cf. Posteritatea lui Adrian Păunescu, p. 37)  – în schimb, pe centrul fals, Cărtărescu (la fel ca şi pe alţi 

centri groteşti şi tragici, totodată: Liiceanu, Patapievici, Pleşu… - cf. Fenomenul Mircea Cărtărescu, p. 33) îl identifică bine (cu 

excepţia, poate, a faptului că dl Cărtărescu ar fi, totuşi…erudit…?!) – în lupta sa, jalnic-infernală, cu  demonii propriului orgoliu, 

dar şi cu…provincia (dinainte şi definitiv învinsă/condamnată la insignifianţă, de către domniile lor, bucureştenii…!):  Un 

scriitor din provincie ajuns la Bucureşti se simte exact cum mă simt eu, când mă aflu la New York, Paris, Berlin, Londra…  
Dle Cărtărescu, cu tot respectul, dar vă cam paşte (pe ici, pe colo…) paranoia capitalistă, vorba lui Nae Caţavencu! De aici vine şi 

luarea de poziţie a  lui Mircea Dinutz, faţă de toate manifestările (critice sau pseudo-critice), venite din partea unora dintre corifeii 

bucureşteni (unii, aflaţi, azi, în zdrenţe spirituale! –         …singurul care şi-a păstrat “sărita” se pare că a rămas tot profesorul şi 

academicianul Eugen Simion - fie şi numai prin aristocraţia frazei rostite, vis-à-vis de un Adrian Marino, înnebunit de atâta 

găunoşenie a Duhului şi  răsturnare a scării valorilor româneşti: Îl iert, a suferit prea mult!): Aşadar, în aceşti ani din urmă, de 

câte ori mă apropii de un dicţionar, de o istorie literară – o fac fără să mă cutremur de pioşenie, încercând să apreciez cu 

luciditate scara de valori propusă, fără prejudecăţi şi fără resentimente, dar şi fără prea mari iluzii (cf. Ce-i mâna pe ei în 

luptă?, p. 46).  

 

 

Şi acest pasaj rimează semantic şi întru sastisire - cu alt pasaj, din tableta lămuritoare De unde ne vin criticii?(p. 42):  De 

peste tot, din Suceava sau de la Târgovişte, din Satu Mare sau Slobozia, Constanţa ori Iaşi, din Tg. Mureş, Bacău sau 

Timişoara  - fiecare contribuind la efortul colectiv după puteri şi talent, oferind repere viabile şi construcţii respectabile, chiar 

dacă unii dintre ei nu ajung prea des pe Calea Victoriei … 

…În ceea ce-i priveşte pe scriitori, ca şi pe politicienii contemporani - spectacolul dat de cei fără har, dar cu tupeu (har 

Domnului…!) - este similar cu cel din schiţa caragialiană Moşii (1901): Turtă dulce - panorame - tricoloruri - bragă - baloane - 

soldaţi - mahalagioaice - lampioane - limonadă - fracuri - decoraţiuni - decoraţii - doniţe - menajerii - provinciali - fluiere - 

cerşetori - ciubere - cimpoaie - copii - miniştri - pungaşi de buzunare – hărdaie… : toţi impostorii Pământului fojgăiesc de mama 

focului, sufocând prim-planul Duhului Românesc - ba sub pretextul că, cică, scriu artă!”, ba că fac reviste: Votez, cu toată 

convingerea, pentru Curca literară!!” ( – cf. Hai să facem o revistă!!!, p. 62), ba că…România e în stare de urgenţă!, la 

meciul România-Luxemburg…(cf. România  în stare de urgenţă!, p. 73)…!!! 
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…   Farsorii, tupeiştii, arlechinii veseli şi zglobii, impostorii şi circarii (cf. Stima noastră şi mândria! – p. 59);  Ei 

scriu/gravează mani pe stânci, pietre, tăbliţe, dar, mai ales, consumă cantităţi uriaşe de hârtie, spre pieirea inutilă a pădurilor 

româneşti. Stima noastră şi mândria! -  creându-se, după prostul model heliadesco-paşoptist, un şi mai prost şi periculos 

contramodel (analfabet şi letal-găunos!), de Duh  şi de Logos (complet degenerate!): Scri-ţi băieţi numai nu vă lăsa-ţi! (cf. 

Scrieţi, băieţi, nu vă lăsaţi!, p. 54) – dus înainte (?!) de, să zicem, un Mihail Gălăţanu… (n.n.: dar acest lucru este posibil numai 

cu complicitatea greilor, de tipul N. Manolescu, Alex Ştefănescu etc.!). 

…Ce-a fost şi ce rămâne – glosează, nostalgic, Mircea Dinutz, asupra propriilor observaţii,  meditaţii şi constatări (…noi 

ne oprim aici, la zona culturală, adică la finele Părţii a II-a  – nu pentru că Mircea Dinutz nu ar avea fler şi “nerv” şi pentru  Circul 

Politic Românesc, ci pentru că acest “Circ”, hidos şi letal, ne este  mult prea aproape-îngreţoşător, deci nu mai avem nici cerneală 

în călimară să-l exorcizăm prin Logos, nici salivă/flegmă în gură… - pentru  

o zonă în care impostura arogant-agresivă şi mitocănia înmărmuritoare, cronicizate până la genocid/crimă de trădare naţională, nu 

se mai pot vindeca/alunga nici cu vorba dulce şi specializat-hermeneutică, nici cu polemica aristocratică…cel mult, cu mitraliera 

cheguevarică!): Am cam uitat să polemizăm (cu eleganţă, cu argument, cu respect pentru celălalt), am cam uitat ce înseamnă  

obiectivitatea, ascunzându-ne (abil) după conceptual de subiectivitate creatoare, inerentă oricărui act critic, am cam uitat de 

reguli, de principia, pomenind doar acele norme etice care ne avantajează şi ignorându-le, dacă nu ne sunt de folos! Vom intra 

în normalitate doar în condiţiile în care ne vom privi unii pe alţii cu sincera dorinţă de a ne cunoaşte, citindu-ne cărţile şi 

comunicându-ne, cu onestitate, impresiile, fără râvna de a umili, de a distruge şi a ne distruge. Pentru că, unde e multă 

vanitate, tot atâta deşertăciune…la ce bun să avem principii şi să ne conducem după norme etice? Se poate vieţui şi aşa (ce 

cultură? ce conştiinţă?), de trăit e mai greu!  
…Cunoscând noi mult prea bine mediul socio-spiritual al României de azi, am fi înclinaţi să nu trecem, prea blajin, cu 

vederea, această viziune cvasi-utopică a unui critic, devenit scriitor moralist (cu destule valenţe estetice, printre rândurile sale, 

uneori de-a dreptul… neagoebasarabiene!). Un Sfânt Francisc a fost de-ajuns omenirii! De ajuns cu utopiile şi cu predicile în 

pustie! – ar zice alţii, mult prea uşuratici, iresponsabil de pripiţi. Noi ştim şi cunoaştem: 1.- Cel mai blând dintre sfinţi (Sfântul 

Francisc din Assisi) a ştiut  să fie când ferm, chiar aspru, când să se înfăţişeze blând şi, deci, să-şi intre în firea lui cea de Hristos, 

dată  - totdeauna, în funcţie de scopurile luptei sale neodihnite, întru Hristos-Dumnezeu şi întru mustrarea Lumii, care re-intra, 

hidos, în bezna din Kali-Yuga: de multe ori, a reuşit să fie muşcător de pamfletar, chiar cu Sanctitatea Sa Papa Inocenţiu al III-lea 

(pe la 1210)…2. -…chiar Mircea Dinutz este un spirit mereu încordat, în lupta cu sine, cu lumea, cu destinul, în plin secol XXI!  

Aşa cum Predicile de pe Munte nu sunt menite a creştina omenirea într-un…pocnet de bici, aşa şi îndemnurile morale ale 

unui critic şi scrib (abraş cârtitoriu!) al Faptelor Lumii, bine-cunoscător al Ahrimanizării Lumii de Azi - nu sunt menite să 

îndrepte, instantaneu, liniile de forţă deviate/strâmbate,  ale Luminii Morale de pe Terra ori, numai din România. Dar Mircea 

Dinutz a fost, o viaţă de om, în primul rând, profesor/pedagog, şi, deci, ştie bine că orice îndemn spre Bine trebuie repetat, cu 

răbdare, de atâtea ori şi cu o voce din ce în ce mai ridicată, încât să blocheze, mental, altfel de porniri decât cele spre Bine… 

…Mult mai curând decât predicator şi chiar moralizator (chiar creator de teatru absurd-ionescian, în cele mai impetuoase 

dintre tabletele sale: Hai să facem o revistă! (p. 62), Trei întrebări şi niciun răspuns  (p. 101), Ce bine e în democraţie!!  (p. 

113), Mircea Dinutz ne apare, în unele dintre cele mai îngândurate şi încordate pagini ale sale (pseudo-ludice, atractive… - …dar, 

deşi, deseori, problematizant-impresionante – nu rămân,  totdeauna şi constant, la cea mai înaltă valoare estetică – aceea din, spre 

pildă, cosmic-liricul Instantaneu, autentic poem incantatoriu, epifanie şi colindă metafizică, totdeodată: …<<E un sticlete>>, 

spuse, fără să ezite, tovarăşul său. <<A fost>>, răspunse primul, îngropând pasărea, din nou, sub zăpadă, ceva mai departe de 

locul bătut de toată lumea atât de grăbită, încât nu ştiuse să vadă, să audă, să simtă fiorul dumnezeirii, care se aflase aproape, 

uimitor de aproape de ei… - doar cântecul rămăsese între crengile copacului, pentru ca numai cei aleşi, doar ei, să-l asculte şi 

să se lase vrăjiţi!) - pagini născute în iarna vrajbei noastre (cum zicea bardul Will…) - ca fiind un senator de drept al logos-ului 

valah contemporan (în linia George Pruteanu) - Logos contorsionat de toate vijeliile demonice (ale veacului şi mileniului 

acestuia apocaliptic), care ne strâmbă Duhurile, date nouă spre Sfântă şi Luminată  Păstrare întru Dreptate, de către El… 

…REPETITIO [est] mater studiorum…dar poate şi: …mater luciorum et revelationibus!  
                       

 

Salvador Dali 
 



 

 

Copilăria fericită, alintată, în casa înconjurată de parcul secular, chipul blând şi iubitor al mamei dusă prea devreme în liniştea 

cimitirului, ataşamentul până la sacrificiu la tinerei doice, sfaturile înţelepte spuse cu glas ponderat de tatăl prea în vârstă, 

adolescenţa plină de speranţe, tinereţea, o vâlvătaie ori o vâltoare, amândouă la fel de periculoase. Primele impulsuri adolescentine 

consumate pe furiş în casa părintească, apoi lăsat în voia plăcerilor pasagere în capitala dâmboviţeană, în cea austriacă, în lumea 

germană ori în oraşul luminilor, pe unde-l purtaseră paşii şi-l propulsaseră banii moşteniţi. Femei, trăsuri, chefuri, cazinouri, 

plimbări nocturne, serbări în aer liber şi nesfârşitele petreceri ale iernii. Experienţe de toate felurile. Dulci-amare. 

Darul picturii îi înfrumuseţase viaţa încă din copilărie. În pofida dorinţei familiei de a deveni avocat, reuşi să-şi impună 

voinţa şi urmă cursuri de pictură. Îşi aminti de profesorii de la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, de cursurile de pictură şi de 

muzică urmate la Viena şi la Munchen, de şcoala de pictură a Parisului şi mai ales cea de la Barbizon. Lumea pictorilor ciudată, 

pitorească, fermecătoare îl vrăji şi-l prinse cu totul în capcanele ei. Prietenii solide, constructive, altele aleatorii, dar şi aversiuni, 

vrăjmăşii pe potrivă. Tatonase mai multe grupări şi se alătură celei progresiste, creative, se mândrea socotindu-se un bun discipol 

al celor ce pictau cu sufletul, nu ca să-şi câştige existenţa, ci doar dintr-o chemare lăuntrică. Aşa credea el, aşa înţelegea arta.  

Se îndrăgostise cu adevărat când se maturizase. El, cel adorat de curtezane dibace, se frânse în faţa unei tinere nici prea frumoasă, 

nici prea bogată, o intelectuală dezinteresată de arta seducţiei, subjugată de pasiunea lecturii, a învăţării limbilor străine şi a 

concertelor de muzică bună, cultă, ea însăşi o talentată pianistă. Nu înţelegea cum i se întâmplase, o zărise fără să vrea privind 

nepăsătoare la agitaţia iscată de un concurs hipic ţinut la Şosea, urmat de o bătălie cu flori şi încheiat cu un bal de pomină sub cerul 

înstelat de vară târzie. Şampanie, muzici, dans… A privit-o pătimaş cum dansa graţioasă, aeriană, cu un zâmbet uşor ironic pe 

buze, apoi a ascultat-o când a interpretat un pasaj din Wagner la pian. Era alta, o furtună iscată dintr-odată, un suflet ce se zbătea în 

colivia strânsorilor unor prejudecăţi fără sens. Aşa a simţit-o şi nu s-a înşelat. „Aş vrea să te pictez”, i-a spus răspicat, fără să se 

cunoască potrivit uzanţelor. Ea l-a măsurat cu privirile, a râs, apoi i-a răspuns „Şi cine te opreşte?”. I-a întors spatele, fără a-i 

acorda vreo şansă, pierzându-se printre petrecăreţi. A întrebat de ea, „vezi-ţi de treabă”, i s-a răspuns. A căutat-o prin toate 

saloanele bucureştene şi până la urmă a găsit-o şi până la urmă s-au împrietenit şi până la urmă i-a devenit logodnică. Era cel mai 

fericit om!     

 Se afla în plină glorie profesională, picta, credea el, cu sufletul, participa la expoziţii, pânzele i se vindeau printre primele. Trăia 

din plin. Nu şi-a dat seama când banii au încetat să mai vină. Cu ani în urmă, pe când se avântase în petreceri şi prietenii efemere 

prin străinătate, semnase nişte poliţe. A pierdut moşia mamei, casele tatălui. Cu ultimii bani aflaţi în bancă s-a dus la Viena la un 

spital să se caute de sănătatea ce începuse a se şubrezi. S-a întors după câteva săptămâni lefter şi cu un diagnostic fără scăpare. 

Bubele păcatelor tinereţii nechibzuite îi afectaseră ireversibil trupul! Totul s-a petrecut prea repede, n-a avut timp să mediteze ori 

să se acomodeze noii situaţii.  Brusc a urmat căderea. O vreme nu a mai putut picta. Fără un ban, a ajuns la mila rudelor şi a 

prietenilor. Locuia în casa modestă, plină de copii, a unei verişoare, întreţinut din salariul umil de funcţionar al soţului acestuia. Un 

prieten i-a plătit consultaţia la un medic celebru, un altul medicamentele, apoi a fost trimis în această tabără de pictură. De fapt nu 

venise aici pentru prima dată. În vremurile bune, pictase zorii dimineţilor şi apusul serilor, lumina fără de seamăn a miezului de zi 

în mijlocul naturii, tablourile se vânduseră la preţ bun, primise comenzi pentru altele. Nu mai ştia pe unde se împrăştiaseră, în ce 

case de înavuţiţi împodobeau pereţii… Critica rămăsese impasibilă, cam la atât se limitase succesul său, la banii câştigaţi şi faima 

de pictor pe placul unor oameni cu dare de mână. Un succes trecător… Pe neaşteptate îi reveni în minte chipul iubitei pierdute. Îl 

părăsise îndemnată de părinţi, se aruncase orbeşte într-o căsătorie, bănui din interes. Duritatea sorţii vru să-l cunoască pe fericitul 

soţ: un bărbat stilat, spiritual, plăcut, medic de profesie, cu o situaţie materială tentantă, care ar fi putut cuceri orice femeie!  

 

 

 

MIRAJUL  ARTEI 
 

Pictorul se trezi devreme. Un vis ciudat, plăcut, încărcat de iubire, 

ca o premoniţie benefică îl deşteptă dar încă-l ţinea prins în mreje, 

nu înţelegea clar dacă se afla pe tărâmul celălalt ori în viaţa reală. 

La gândul durerilor ce-i prindeau instantaneu corpul în chingi, nu 

îndrăzni să se mişte. Visul continuă cu o stare de veghe. Ca pe un 

ecran îi defilă pe dinaintea minţii întreaga-i viaţă.  
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 Durerea îl izbi în piept cu putere. Încă nu-i trecuseră rănile, sufletul îi era vraişte, deşi conştientiza că în starea în care se afla nu 

mai avea nicio şansă. Măcar să-i fi rămas alături într-un fel, s-o fi ştiut îndurerată pentru el, să fi ţinut o vreme decenţa unei 

retrageri... El, care se bucurase de toate plăcerile vieţii, era convins că tânăra îl trădase cu uşurinţa cu care se şi împrietenise. Deşi 

învârtea în minte speranţe, iubirea murea greu în inima sa, agoniza dureros…    

 Încercă să se mişte şi resimţi întreaga tragedie a existenţei sale. Mirajul visului se disipă ca şi când n-ar fi existat. Dureri 

sfâşietoare îi crestau trupul fibră cu fibră. Se dezveli abia trăgând cuvertura şi reuşi să se dea jos din pat. Se ţinu de perete, apoi 

înaintă cu greu, călcând pe noduri de suferinţă. Aşa păţea în fiecare dimineaţă. De abia după ce-şi lua medicamentele chinurile i se 

calmau, deveneau suportabile pentru câteva ore. Simţea că se sufocă. Avea nevoie de aer, neapărat de o gură de aer proaspăt, luat 

pe nemâncate în zorii neîntinaţi ai dimineţii. Cu greu ieşi în răcoarea nopţii ce tocmai se retrăgea. Se propti de balustrada 

cerdacului. Îşi aminti de nenumăratele tablouri pe care zugrăvise cerul răvăşit de tropotele armăsarilor înfocaţi ai carului solar. Ce 

vremuri…   

 O pală de ziuă surâse ademenitor şi clipi somnoroasă dezvelind un colţ din voalul nopţii. Natura prinse contur. În depărtare se 

distingeau dantelăria codrilor şi vârfurile semeţe ale munţilor. Vioriul cerului se petici cu rozuri diafane. Noaptea se sfârşea în 

durerile facerii zilei ce urma. O pasăre binecuvântată de Dumnezeu îşi acordă glasul acoperind cu triluri triumfătoare calvarul 

nopţii ce se destrăma silenţios … Soarele miji ochii îmbujorat de emoţii. Străbătuse tărâmurile infinitului pârjolit de dorinţa de a-şi 

zări măcar o dată întunecata şi misterioasa iubită. O clipă, doar o clipă se priviră cu dor şi neţărmurită dragoste…  

 Artistul rămase înmărmurit. Pentru o secundă înţelese taina naturii, durerea unor forţe ce se despărţeau ca să trezească la viaţă 

natura. Splendoarea şi grandoarea momentului îi tăiară respiraţia. O fericire imposibil de descris îi inundă sufletul ca o apă vie, 

vindecătoare. Pentru o infinitezimală unitate de timp uită de trupul ce atârna jalnic de sufletul înaripat de nobleţea simţirii. Se 

întoarse şontâc, abia păşind, în cameră după şevalet, pânză, culori şi pensule. Le apucă cu braţele neputincioase şi nişte forţe pe 

care nu şi le bănui îl ajutară să ajungă cu bine pe terasa casei. Începu să picteze febril, cu mişcări dezordonate, în tuşe precise, 

prinse pe pânză cu pensula sprijinită de ciotul mâinii neputincioase, în dureri imposibil de descris. Lucră până aproape de prânz cu 

frenezia ultimelor forţe. Asuda cu privirile întoarse pe dinlăuntrul său, nu picta nici pomii! nici cerul! nici soarele! nici munţii 

îndepărtaţi! ci clipa, acea clipă de beatitudine şi uimire care-i umpluse inima şi-i învinsese trupul veştejit de boală. Primise un 

grăunte din măreţia şi tragismul destinului celor două forţe ale incomensurabilei naturi. 

 Se stinse din viaţă două săptămâni mai târziu cu privirile atârnate de ultimul tablou pictat, pe care refuzase categoric să-l vândă. 

Tabloul a ajuns în galeriile muzeului de artă, capodoperă a marelui artist străjuită de iubirea generaţiilor de admiratori sensibilizaţi, 

răvăşiţi de inefabilul ce le zâmbea învingător şi trist de pe pânza nemuritoare.  
 

Două dintre volumele Elizei Roha sosite la redacţie 

  



 

 

 

/lumea/ 

 

la mult timp după ce m-am deșteptat 

după un somn  cu draperii  

am izbutit să mişc cât mai puţin lumea 

ca o muscă pe marginea unui pahar   

am auzit ţipetele viselor (ne)împlinite 

pe care telefonul le vânează prin casă 

 

străbat luna martie cu trenul de la ora șapte 

/ e ziua fatidică a clipei / 

atenţie nu fac niciun pas pe covorul camerei 

e lumina atât de albă 

încât ţipetele copilăriei  

vede cu încredere borealul tavanului 

  

simt oraşul în care mă mișc erect 

cu inima plină de lumea din cartier 

 

 

poetul 

 

zburdam odată pe stradă 

genele fluturau prin casele vecinilor 

țin minte vântul cu miros de gunoaielor 

bucureştiului cu străzile de la periferie 

băieţii de cartier  pe sub ghivecele bătrânilor 

suflau chiştoacele amare de lapte 

şi mă simțeam cu privirea de copil cuminte 

cititor de poezie romantică 

cu pupila mărită de  marijaună 

toți  îmi imitau pasul pe uscat 

după multe valuri de libertate ratate printre blocuri 

 

în larg deasupra cartierelor 

îmi simțeam gândul sacadat 

visând în hohote iubire 

toți erau vecinii mei 

și țin minte că pe atunci eram mai autentic 

/ mie nu-mi era teamă să fiu om / 

 

în pas de defilare 

printre gândurile lumii de cartier 

am ajuns poet aprinzând un chibrit şi dându-mi foc 
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/receptorul/ 

flutură moartea pe la colțuri / tu 

înghiți luceferi 

vorbește ca şi cum ai fi zburat un nor 

şi vocea de sus urlă / tu gândești 

cum mesteci vise şi cum devii obez 

  

la calculator asculți vești morbide 

vecinii de la patru ţin un bairam la 

parastas 

dacă au chef te chemă 

să te dai pe toboganul din fața ghenei de 

gunoi 

  

așterni veșmânt crisăpat în fugă 

învelești sfincterul cu gabardină 

căci furtună-i  aprigă şi plină de durere 

iar eu caut să-ți adulmec caducul trup 

  

singur în călătoriile prin amurg 

așchii sărindu-ți  în ochi 

soarele ninge viața 

iar noi  chicotăm pe găruri de canale 

  

dacă zbier să gândești 

cum vorbești melancolic şi crispat 

când flutură moartea pe la colțuri  

iar tu ai plecat din vorba muritoare 
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/papucii/ 

 

papucii muierii erau primitori 

o caricatură din desenele anilor ‘30 

dar nu știam să alerg cu ei în jurul patului 

așa că mergeam desculț 

 

/bă când or face excremente pe tălpi 

 taman când or să miroasă  

să lepezi spurcăciunile de picioare/ 

 

zicea veciunul căsătorit  

și avea dreptate 

 

desculţ pe cimentul rece din garsoniera de pe 

republicii 

tălpile erau ca buze mortului din patul 

veciunului 

/cimentul încă mă doare la glezne/ 

 

iubirea ei o colivă 

pe care o deșira soarele stingher  

şi mă încălțam mereu cu viezurele  

frumos lucrat de mama ei 

 

uneori mă scărpinam de atâta răceală 

oul piciorului dădea cu abisul în 

mine 

şi crăpa invidia că nu pot să alerg precum 

alții 

/ nu te criza că te mănâncă mai tare / 

 

spunea vecinul de la trei 

iar eu muşcam din iubirea oacheşă 

cu pâine și smirdan 

și gândeam cam de câte tălpi 

am nevoie să alerg în patul ei 

 

/obor/ 

 

la bucurești se știe de la primărie că 

moș ene încă nu s-a săturat să ne 

privească 

 

sub umbrelele ce împânzesc piața 

obor 

pielea țiganului lucește luna cenușie 

dracii fac din nisip geacă pentru 

străzile cu pete 

și castele cu var pentru iluzile 

bucureștenilor 

 

/stați/ unde sunt copii 

departe creatorul le cântă la 

muzicuţă 

iar liniile sonore desenează 

pe trotuare copane fierbinți 

/vorbește/ unde sunt 

seminţele 

risipă de frumuseţe în miezul 

cuvintelor 

 

altceva 

toți sunt legați la spate cu o basma 

și își îndeasă mustaţa falsă în decor 

nu mai găseşte un ochi liber în 

mulțimea de orbi 

iar nevastele printre pariuri 

s-au îndrăgostiţi de vocalizele lui 

masturbeităr 

ce alergă după un troleu pentru că 

a irosit clipele fericite și nu mai 

rămâne decât 

planul dracului pentru viața din obor 
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Experiment acustic 

 

Limba încordată în strigare 

Prinde urma gustului 

Prinde fante crude 

Coboară în arabescuri 

Spre rădăcină 

Urmând harta imaginară 

A popasurilor petrecute 

Cu durere 

Care acum te lasă 

Iar te prinde în gheară 

Cum niciun lanţ 

Nu te-a orpit vreodată 

Fiecare picătură de adevăr 

Smulge vazduhului suspinul 

Salt în întuneric lăuntric 
 

 

Matematică practică 

 
Când dulcele se îngână cu amarul 

Stăm la masă ochi în ochi 

Constanta apropiere se înmulţeşte cu o variabilă 

Cuprinsă în intervalul noi doi; nu ne mai pasă 

Şi devine depărtare 

Iată cum dulcele, apropierea şi noi doi 

Aparţin aceluiaşi câmp semantic 

Pe care uităm să-l mai numim 
 

Mită 

 
Azi ofranda este mai multă, 

mai bogată, 

mai îndrăzneaţă. 

Este mită pentru servicii în interesul zilei de ieri 

ca să fie şi azi. 

Prin buzunare a rămas mărunţiş.  

Mi-e teamă să nu mă crezi vreun sărăntoc 

dacă plusez cu plata luntraşului. 
 

 

 

Neuroştiinţe pe plajă 
 
Valuri de şampanie au îngropat bucuria 

în nisip 

Iar noi 

Stăm pe plajă cu meduzele 

Goliţi de orice sentiment 

Aşteptând marea să ne tocească 

Începând cu degetele de la picioare 

Până când rotunzi 

Vom trece drept perle 

Pentru şiragul unei noi iubiri 

Dar nu a noastră 

Ridicată până la cer 

Prăbuşită apoi în deşertul ipocriziei 

 

Nu din vina dopaminei 

Am uitat 

Am privit în lături 

Sau am fugit de greutăţi 

Ea ne-a dat răsplată dulce 

Durerii de a fi în doi 

Cu o motivaţie adânc înrădăcinată 

Pentru a fi cunoscută 
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A Lucky Escape 

 

 

 

Which was rather drastic if he came to consider it rationally? He knew where Kate was aiming at and he had been trying to avoid it 

like the plague. Today, his mobile had been red hot with her calls. He is glad he told her bluntly during her last call, 

‘It’s all over Kate! I don’t have the emotional make up to put up with your demands and tantrums’ and he gentlemanly switched 

his phone off. 

 Rick put the foot on the accelerator. He was eager to reach Juliet’s home in good time to read his three kids a story before 

they went to bed. Juliet insisted on the ritual, though he had always considered it was a woman’s duty to nurse her children. After 

all that is why he had always insisted in keeping his status clear as a partner and not a husband to Juliet, who was gradually losing 

her looks, sinking into fatty layers round the middle and bags under her deep blue eyes…though her beer bourguignon was 

delicious.Which was rather drastic if he came to consider it rationally? He knew where Kate was aiming at and he had been trying 

to avoid it like the plague. Today, his mobile had been red hot with her calls. He is glad he told her bluntly during her last call, 

‘It’s all over Kate! I don’t have the emotional make up to put up with your demands and tantrums’ and he gentlemanly switched 

his phone off. 

Rick put the foot on the accelerator. He was eager to reach Juliet’s home in good time to read his three kids a story before they 

went to bed. Juliet insisted on the ritual, though he had always considered it was a woman’s duty to nurse her children. After all 

that is why he had always insisted in keeping his status clear as a partner and not a husband to Juliet, who was gradually losing her 

looks, sinking into fatty layers round the middle and bags under her deep blue eyes…though her beer bourguignon was delicious. 

Rick was also glad he had stood his ground with Gemma. She was his Wednesday girl while her flatmate Kate was working at the 

village pub. 

She made him be late now. Why did she have to call him from work and give him an ultimatum? Threats of killing herself he was 

immune to! He had already heard it many times from other girl-friends and partners. That was not the way to threaten him! He 

thought of Gemma and shuddered. ‘Marry me or let’s part straightaway!’ she said to him smirking, when Kate, Gemma’s best 

friend and house mate showed herself from nowhere at the door of Gemma’s bedroom. Kate was his Monday girl, when Gemma 

was doing nights at the supermarket. These young lasses had left him with no choice but save himself from their claws. He put on 

his pants and his socks inside out with one hand, and grabbed his suit with the other.  

Gemma began throwing things at him so that he had to button his shirt and put on his shoes outside her front door. A boy went past 

riding a bike, burst into laughter and pointed two fingers at him. 

Rick rushed down the drive and once inside his car, he put on his tie and his coat, checked himself out, and counted his blessings. 

He phoned Juliet and let her know he was to be home in twenty minutes.Rick put the foot on the accelerator. 

Upstairs, Gemma’s wailing was criss-crossing the thin walls of the Victorian cottage. Downstairs, Vodka glass in hand, Kate 

looked for the biggest potato in the vegetable tray. She extracted it from the pile. She went to her sewing wooden box, inspired by 

mid-20th century French pieces, with removable tray, distressed print on the lid and several compartments. She took out her 

collection of needles. She sat herself comfortably on the high kitchen chair. She began by scratching two circles on the uneven 

surface. She contoured a triangle for a nose and two joining lines for a mouth. She smiled a wicked smile and agreed in her mind, 

‘Oh, yes! I am getting there!’ She began unpicking the needles dormant on their petit point cushion. She carefully placed them, one 

by one, deep into the potato, inside the contour of the eyes, the nose, the mouth…and last…in the place of the heart…’Oh, yes…’ 

 

 

Foot on the accelerator, Rick thought as he brushed a chestnut curl from his 

forehead,  

‘What a lucky escape! What’s the matter with these women? He was not going to 

be a fool! No marriage for him! No way! Better dead than married!’ 

 

UK 
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Rick put the foot on the accelerator… 

‘Rick, wake up Rick! Yes, open your eyes, Rick! Can you hear me, Rick? Squeeze my hand if you can hear me, Rick!’ 

 

The Decision    

 

 

by  
 

 ‘I forgot to take my umbrella!’ 

Lil gets her chair nearer to Tim’s whose face brightens. He touches her lips as reels of rain are striking the bow-windows. 

‘We’re not going anywhere, unless we want to be soaked.’ 

‘We don’t have to hurry. It’s like steel outside.’ 

‘We need to talk!’ Lil shelters her heaps of curls under Tim’s dimmed arm. 

‘Let’s get real! I’m not going back there! No way! Not after this morning!’ She loses herself in his knitted jumper. 

‘Then we’re left with a problem!’ he scans the bridge of her nose through his glasses. 

‘You’re getting cross. I believe we need to view the situation with a detached mind.’ He takes the orphan slice of gingerbread from 

the two tier stand and crunches it heartedly. 

‘Ouch! I believe my filling has gone.’ 

‘You’ve got to get real, Tim. She tramples now on her ragged memory.’ 

‘I am fully aware we need to make a decision.’ 

‘Tim, her words have passed. She looks beyond her photographs. Let’s get real. She’s like a shroud in bas relief on a stele.’ Lil’s 

voice tight-ropes the air. 

‘…a broken egg spilled in a time capsule, I get it, Lil.’ 

‘She’s wired with interruptions. Let’s get real! I cannot look after her any longer! What are you suggesting, Tim?’ 

‘It will have to be the old people’s home! I am certain. I am certain the social services will be able to find her something suitable.’ 

‘Tim, it must be an en-suite room with a view…so she can look out from her rocking-chair…’  

‘Tim, you know she has got no savings, but her pension…’ 

‘I want to have a life after her, Tim! She’s so possessive and demanding! She frightens me with her so…many caged memories…’ 

Lil’s words clot in her throat. 

‘Unless she suddenly dies…so, we’ll all be saved…’ Tim’s eyes of steel burn the wallpaper. 

‘Don’t talk like this, Tim! I am going to pretend I have not heard this! This morning, when I went into her apartment…she was 

scrambled on her bed, hidden inside her shroud of memories, the box of photographs in front of her…’ 

‘You must go back, Lil! You cannot leave her like that! She’s used to you…until the social services find her a replacement!’ 

‘Easier said than done, Tim! You sound as if you want to make me feel consumed with guilt! 

‘Let’s step out…The rain has stopped.’!             
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(fotografie din 24 inauarie 1983) 

 
Prof. dr 

 

Simbolul mesianic al 

Mamei  
 La Chişinău, Limbă Valahă / Română suportă de multe decenii presiunea / 

jugul rusificării. Pe chipul Basarabiei se imprimă tot mai adânc pecetea 

„mancurtizării“ care înseamnă în primul rând uitarea cuvântului mamei, 

realitate surprinsă veridic de poetul Grigore Vieru chiar în cunoscutul poem ce 

poartă titlul «Cuvântul Mamei»: Pruncii îl zuruie. / Bătrânii îl visează. / 

Bolnavii îl şoptesc. / Munţii îl gândesc. / Fricoşii îl strigă. / Orfanii îl 

lacrimă. / Răniţii îl cheamă. / Iar ceilalţi îl uită. / O, Mamă ! O, Mamă ! 

(VRF, 53 / De la noua atitudine faţă de Cuvânt, la Necuvânt – TGrp, 282). 

  

În poezia de Chişinău a lui Grigore Vieru, Mama se relevă – după cum s-a mai spus (supra) – drept simbol 

mesianic al Patriei, al Limbii Române, ori „jertfă“ de întemeiere / zidire: Mamă, / Tu eşti Patria mea ! / Creştetul Tău 

– / Vârful muntelui / Acoperit de nea. / Ochii tăi – / Mări albastre. / Palmele tale – / Arăturile noastre. / Respiraţia ta 

– / Nor / Din care curg ploi / Peste câmp şi oraş. / Inelul / Din degetul tău – / Cătare / Prin care ochesc / În vrăjmaş. / 

Basmaua – / Steag, / Zvâcnind / Ca inima... / Mamă, / Tu eşti Patria mea ! («Mamă, tu eşti»); Pe mine / mă iubeau 

toate femeile. / Mă simţeam puternic şi sigur. / Ca Meşterul Manole / am cutezat  / să ridic o construcţie / care să 

dăinuie veşnic. / Am început lucrul / şi le-am chemat la mine / pe toate: / pe Maria, pe Ana, / pe Alexandra, pe 

Ioana... / Care va ajunge întâi, / pe-aceea-n perete o voi zidi. / Dar din toate femeile / a venit una singură: / Mama. / 

– Tu nu m-ai strigat, / fiule ? ! («Mică baladă» – VRF, 56 / Profund autohtonism, Patria-Mumă, sfânta Limbă 

Română, nou mesianism, imnologie etc. – TGrp, 298). 

Istoricul Ion Rotaru apreciază că Grigore Vieru (Pererita-Hotin / Basarabia, 14 februarie 1935 – 18 ianuarie 2009) este 

«al doilea poet emblematic al Basarabiei, venit la aproximativ o jumătate de veac după Alexei Mateevici» (RotIst, V, 

600). În aprilie 1988, poetul Ioan Alexandru, în prefaţa pe care o face antologiei de versuri de Grigore Vieru, tipărită în 

acelaşi an, la Editura Univers, din Bucureşti, Rădăcina de foc (similară cărţii tipărite la Chişinău, Scrieri alese, Editura 

Literatura Artistică, 1984), notează: «Cartea sa numită Scrieri alese, cu un studiu introductiv de mare profunzime, 

datorat criticului şi eminescologului Mihai Cimpoi, apărută cu prilejul împlinirii unei jumătăţi de veac de viaţă, în nu 

mai puţin de cincizeci de mii de exemplare, epuizată din librării, impune o operă intrată în conştiinţa unor generaţii 

postbelice dornice de adevăr şi splendoare, de frumuseţea logosului, de viaţa de toate zilele. Pentru că în cazul acestei 

poezii scrise de Grigore Vieru se poate vorbi despre poezie ca hrană vitală, ceea ce este cântecul popular în vechime în 

viaţa fiecărui om cu adaosul de individualizare şi adâncire după nevoile vremilor de către oameni culţi, cu o înzestrare 

superioară, ce ştiu să răspundă nevoilor sufletului la modul convingător. Un poet care şi-a asumat greul unui grai 

trecându-l prin inima sa şi, încărcat de răbdare, înţelepciune şi nouă frumuseţe, îl întoarce semenilor săi care-şi deschid 

de bunăvoie inima să-l primească, pentru a-şi duce mai demn pe mai departe viaţa în spiritul dreptăţii, al iubirii ce 

covârşeşte şi poate birui totul, al credincioşiei faţă de cele nepieritoare şi al nădăjduirii ce nu poate da greş, un asemenea 

poet rămâne-va „suflet din sufletul neamului său“. O astfel de întruchipare excepţională este acest poet, acest om cât o 

lacrimă în rostogol pe obrazul planetei. Iar Grigore Vieru nu este singur, stejarii cei mai viguroşi tot în pădure cresc, el 

face parte dintr-o generaţie cu cărţi şi opere ce s-au impus în conştiinţa cititorilor în ultimele decenii. Aş numi doar pe 

câţiva dintre ei, mult mai mulţi cuprinşi în antologia apărută de curând la noi: Liviu Damian, Nicolae Dabija, Dumitru 

Matcovschi, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Leo Butnaru, mai tânărul, dar foarte dăruitul Valeriu Matei, Gheorghe Vodă, 

Nicolae Esinencu, Arcadie Suceveanu, Ion Gheorghiţă, Vasile Leviţchi, Petru Zadnipru, Aureliu Busuioc, Pavel Boţu, 

Vasile Romanciuc – şi să mă ierte zecile şi zecile de nume ilustre ce s-ar cuveni citate aici, reprezentând împreună cu 

Grigore Vieru o şcoală poetică de rang european, scriind o poezie care este viaţă de toate zilele în sufletul omului, ca 

pâinea şi apa este hrană în spiritul Logosului întrupat în istorie pentru a intensifica miracolul vieţii nepieritoare în inima  



 

omului.» (VRF, 8 sq.). Fenomenul poetic românesc-basarabean, generaţia resurecţiei basarabene despre care vorbeşte 

Ioan Alexandru, având drept lider pe Grigore Vieru, viiază în condiţii social-istorice specifice, radical deosebite de cele 

din România; provincia istorică a Basarabiei smulsă de Stalin din trupul României, după cum se ştie, a făcut parte din U. 

R. S. S., sub numele de Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, fiind supusă unui cumplit proces de 

deznaţionalizare, de rusificare forţată. Generaţia resurecţiei din Basarabia nu îşi pune prea multe „probleme moderniste“ 

înainte de 1990, aici problema fundamentală constituind-o lupta pentru salvarea şi cultivarea limbii române, pentru 

păstrarea identităţii şi demnităţii naţionale, pentru supravieţuirea estului românesc dintre Prut şi Nistru; în această luptă, 

în această rezistenţă antisovietică, dusă de intelectualitatea românească din Basarabia, reperul / idealul, simbolul „arderii 

totale“ pentru cauza naţională se înrăzăreşte prin Eminescu, prin geniul eminescian. De aceea, Grigore Vieru şi colegii 

săi întru aleasă liră, din Basarabia, şi-au ales, şi-au stabilit între obiectivele fundamentale, arzătoarea, mistuitoarea 

misiune de a cultiva limba română, de a atinge lamura limbii literare române din poezia eminesciană. Acest deziderat 

capătă îndorurată expresie lirică şi în poezia cu titlul În limba ta de Grigore Vieru: În aceeaşi limbă / Toată lumea 

plânge, / În aceeaşi limbă / Râde un pământ. / Ci doar în limba ta / Durerea poţi s-o mângâi, / Iar bucuria / S-o 

preschimbi în cânt. // În limba ta / Ţi-e dor de mama, / şi vinul e mai vin, / şi prânzul e mai prânz. / şi doar în limba 

ta / Poţi râde singur, / şi doar în limba ta / Te poţi opri din plâns, // Iar când nu poţi / Nici plânge şi nici râde, / Când 

nu poţi mângâia / şi nici cânta, / Cu-al tău pământ, / Cu cerul tău în faţă, / Tu taci atunce / Tot în limba ta. (VRF, 

23).  
 

 

Ca înflăcărat militant 

împotriva înrobirii imperiale 

sovietice / ruse, pentru 

eliberarea Basarabiei din 

Imperiul Roşu / U.R.S.S. şi pen-

tru re-Unirea acestei valahe 

provincii cu Patria-Mumă, 

România, ori pentru 

recunoaşterea limbii române ca 

limbă oficială în Republica 

Moldova, Grigore Vieru a 

îndurat eroic, mesianic, multele 

necazuri pricinuite de 

autorităţile sovieto-ruse de 

ocupaţie.  

Într-un interviu publicat în 28 

septembrie 1989, în revista 

Literatura şi arta, din Chişinău, 

Grigore  Vieru mărturiseşte: 
Grigore Vieru (la microfonul central) vorbind Congresului Spiritualitatii Romanesti, din 2 

Decembrie 2008 – Alba Iulia, Sala Unirii (fotografie din arhiva poetului Dan Lupescu). 
 

 «Nu am linişte şi pace nici atunci când merg pe stradă sau călătoresc cu transportul în comun, căci destui 

„internaţionalişti“, când mă văd, se uită cu ochii pe dos la mine, ca şi cum le-am luat bucăţica de la gură, ca şi cum le-

am pus pistolul în piept, mânându-i spre siberii. Cred că tot ei au pus la cale pe odraslele lor mici să arunce cu piatra în 

mine chiar în preajma blocului în care locuiesc de aproape douăzeci de ani fără să ating pe cineva cu un cuvânt.» (Lart, 

4).  

Pe aceeaşi pagină cu interviul, Grigore Vieru mai publică poemul Ascultă – „dedicat“ «unora care într-un mod 

jignitor, arogant, ne spun la fiecare pas că ne-au eliberat şi ne-au făcut oameni.»: Bre Muscale,-am ostenit / Să te-ascult 

necontenit, / Să te-ascult neîncetat, / Că m-ai fost eliberat; / Că m-ai ajutat, isteţ, / Să trăiesc un timp măreţ, / Că mă-

mbraci, că m-ai născut, / Iar eu mă uit peste Prut... / Dar ce fel de ajutor / Când mai sunt măturător / Al străzii pe 

care stai / Plină zilnic de-ntâi Mai... / şi ce fel de falnic timp / Când muncesc ca robu-n câmp, / Când ficatul mi-i 

distrus / De otrăvuri ce-ai adus; / Când ne mor copiii-n leagăn, / Iar tu cânţi pe sub mesteacăn / şi te baţi cu pumnu-

n piept / C-ai luptat şi ai un drept... / Nu zic nu – ai ars în foc, / Dar eu ce – jucam ori joc ?! / Nu zic nu – te-ai şi 

bătut, / Dar noi, ceilalţi, ce-am făcut ? / Bielorusul şi Armeanul, / Letonul şi-Americanul, / Românul şi Polonezul / şi 

Tadjicul şi Englezul !... / Bre, Muscale, ia fii bun, / Ascultă şi eu ce-ţi spun: / Fără ceilalţi, negreşit, / Azi nemţeşte-ai 

fi grăit / şi cerşeai chiriliţa / Limba, cântul, şcoala ta, / Hramul tău şi propriul pom.../ Bre Muscale, fii, bre, om !  
Îndemnul către popor de a se ridica la luptă împotriva terorii sovietice / ruseşti capătă sunetul de bronz al clopotelor „de  
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„de mobilizare“ din vremea lui Ştefan cel Mare, reverberând într-un veritabil imn naţional: Tu, preschimbată 

într-o gară, / În care cine vrea coboară, / Prin care cine vrea se plimbă, / Scuipând în datini şi în limbă. / Schimbată 

crud de minţi demente, / În cruce de experimente: / Îţi bat piroane-n mâini, picioare, / Te stingi şi parcă nu te doare. 

/ Ridică-te din suferinţă / şi din cazonă umilinţă ! / Ridică-te, Basarabie, / Trecută prin foc şi sabie, / Bătută ca vita, 

pe spate, / Cu biciul legii strâmbate, / Cu lanţul poruncitoarelor strigăte: / Ridică-te ! Ridică-te ! Ridică-te ! (apud 

RotIst, V, 604).  

Rafinatul mesianism, polivalenţa lirică a simbolului Mamei (Mama-Patrie, Mama-Cuvânt / Logos, Mama-

Libertate, Mama-Demnitate-Naţională, Mama-zeitate-protectoare, Mama-jertfă-a-zidirii, Mama-Dor etc.) s-au ivit în 

creaţia poetică a lui Grigore Vieru, în ciuda aprigei cenzuri staliniste din R. S. S. Moldovenească, deoarece poetul a avut 

iscusinţa de a valorifica subtilităţile adânci ale limbii române, intraductibile în limba rusă „de control“ a imperialilor 

Moscovei (deşi la Chişinău s-au găsit şi destule „cozi de topor“ care i-au prilejuit multe necazuri marelui poet dinspre 

autorităţile sovietice de ocupaţie). Într-un cântec de leagăn, cu multă măiestrie, Grigore Vieru face să se profileze lângă 

mamă şi icoana lui Eminescu, textul având inducţie lirică în tot perimetrul spiritual valahic / românesc: ...Că mama te-a 

legăna, / Pe obraji, pe geana sa; / Pe un spic frumos de grâu / şi pe val adânc de râu, / Pe-amiros de măr, pe-o stea, / 

pe-o crenguţă de ceasla; / Pe răsuflet cald de doină / şi pe tremur lin de horă, / Pe ram verde de stejar, / Pe coamă de 

armăsar; / Pe doi faguri dulci, mustoşi, / Într-un clopot de strămoşi, / Pe-amintirea lui bunicu, / Pe nesomnul lui 

Tăticu, / Pe un vers de Eminescu, / Pe pământul ce-l iubescu, / Să-l iubeşti şi tu aşa, / Hai, puiu, nani-na. («De 

leagăn» – VRF, 20).  

Asemenea războinicilor-strămoşi cu ştiinţa de a se face nemuritori, şi Grigore Vieru nu se teme de moarte, ci 

numai de suferinţa Mamei-Ţară: De moarte nu mă tem, / Mă tem de suferinţa mamei / De o vedea că nu-s. / De 

moarte nu mă tem, / Dar cine, cine, dulceo, / Iubi-te-va mai mult ? // De moarte nu mă tem, / Dar cum să-mbrace 

sufletu-mi / Celalt, al bolţii trup ? / Căci sus e nesfârşit adâncul, / Iar sufletu-mi e doară / Cât ochiul tău cel umed. // 

De moarte nu mă tem, / Mă tem să nu apese trupu-mi / Suflarea de izvor. / De moarte nu mă tem, / Dar cântă 

pasărea pe ram / şi lunca nu mă ştie. («Doină» – VRF, 22).  

Patria-Mamă este pentru eroul liric al lui Grigore Vieru aroma, aurul desfăşurării vieţii în dienoc (diurn-

nocturn): Piatra asta e o pâine caldă. / Vântul ăsta e un vin domnesc. / şi pelinul – busuioc sălbatic. // Vine ziua 

aurindu-mi pâinea. / Vine seara aromindu-mi vinul. / Vine mama îndulcindu-mi gândul. («Patria» – VRF, 30).  

Desigur, dacă eşti bună sămânţă: Dar mai întâi / să fii sămânţă. / Tunet să fii. / Ploaie să fii. / Lumină să fii. / 

Să fii os / de-al fratelui tău / retezat de sabia duşmană. / Brăzdar să fii. / Doină să fii / Ca să ai dreptul / a săruta 

acest pământ / îndurerat / de-atâta rod. («Dar mai întâi» – VRF, 31).  

Mâna Mamei-Patrii este coroană-mpărătească pe fruntea fiului: Când m-am născut, pe frunte eu / Aveam 

coroană-mpărătească: / A mamei mână părintească, / A mamei mână părintească. // Duios, o, mâna ei întâi / Cu 

mâna dragei mele fete / S-au întâlnit la mine-n plete, / S-au întâlnit la mine-n plete. // Copii am. Dar şi-acum, când / 

Vin zorii noaptea s-o destrame, / Găsesc pe frunte mâna mamei, / Găsesc pe frunte mâna mamei. // O, mâna ei, o, 

mâna ei, / O, mâna ei, ca ramul veşted, / A-mbătrânit la mine-n creştet, / A-mbătrânit la mine-n creştet. («Mâinile 

mamei» – VRF, 45).  

„Tăcerea“ Mamei-Patrii prilejuieşte poetului un lanţ de comparaţii de o mare forţă lirică: Tăcută / Eşti, draga 

mea mamă, / Tăcută. // Ca mierla / Ce-nhamă, deshamă, / Ca mierla. // Ca frunza / Când merge la coasă, / Ca 

frunza. // Ca iarba / Când şade la masă, / Ca iarba. // Ca steaua / La moară când duce, / Ca steaua. // Ca piatra / Ce-

aminte-şi aduce, / Ca piatra. («Tăcerea mamei» – VRF, 52).  

Profunde reverberări de suflet românesc întâlnim şi în alte poezii în care apare simbolul mamei: Pe izvor cu val 

de verde / Suflet sună, gând se vede. / Tot ce-i veşnic şi frumos, / Ce-i frumos, e domnesc os ! / Pe izvor cu val de bine 

/ Doină creşte, dor tot vine. / Tot ce-i dor e neuşor, / Chiar de vine pe izvor ! («Izvorul mamei» – VRF, 54); – Pe fag 

dulce-amărât / Arde, mamă, alba-ţi stea, / Te uitaşi la ea atât / Încât semeni azi cu ea. // Ziua, noaptea, la apus, / 

Ardeţi către tot ce-i sfânt, / Luminând pe rând de sus / Faţa cestui vechi pământ. // – Ardem. Căci în lung şi-n lat / 

Nu-i mai tragic nenoroc: / Stea cu foc înstrăinat / şi durere fără loc. («Steaua mamei» – VRF, 55).  

Ca simbol izbăvitor-mitic, Mama / Terra Mater, apare şi într-o cunoscută ars poetica, asociindu-şi simbolul 

geniului orfeic: Să cânte pot (credeam) şi şarpii. / I-am pus ca grave strune harpii, / Alăturea de coarda poamei / şi 

sfântul fir de păr al mamei. / Cu harpa stam sub mere coapte. / Ei blând cântau. Ci-n neagra noapte, / Trecând prin 

codru, singuratec, / Ei prinse-a şuiera sălbatec, / Săreau să-mi muşte mâna, faţa, / Să-i sugă cântecului viaţa. / 

Sunai al mamei păr sub cetini, / Veniră-n fugă-atunci prieteni. / Când mă trezisem ca din vise, / Văzui c-o strună-

ncărunţise. («Harpa» – VRF, 160).  

Când şi când, poetul este atras şi de conjugarea „paradoxurilor planetare“, dar în inconfundabilul său mod liric:  
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Prin văi cu ierbi de brumă turma / Îşi paşte tragic sieşi urma. // În fluier intră frigul, ura, / Pe unde a ieşit 

căldura.// şi-n loc de funze, pe meleaguri, / Din cosmos curg foşniri de steaguri. // Visarea creşte, cerul scade, / Pe 

mări deodată Newton cade. // Mistreţul roade doina veche, / Se trage crucea de ureche. // şi-mi alipesc, uitând 

necazul, / De steaua cea de pradă-obrazul. («Paradoxuri planetare» – VRF, 218).  

Grigore Vieru are divinul dar de a transforma în poezie chiar şi un formular poliţist de evidenţă a populaţiei: – 

Numele şi prenumele ? / – Eu. // – Anul de naştere ? / – Cel mai tânăr an: / Când se iubeau / părinţii mei. // – 

Originea ? / – Ar şi samăn / Dealul acel din preajma codrilor. / Ştiu toate doinele. // – Profesiunea ? / – Îmi iubesc 

plaiul. // – Părinţii ? / – Am numai mamă. // – Numele mamei ? / Mama. // – Ocupaţia ei ? / – Aşteaptă. // – Ai fost 

supus / judecăţii vreodată ? / – Am stat nişte ani închis: / în sine. // – Rubedenii peste hotare ai ? / – Da. Pe tata. 

Îngropat / în pământ străin. Anul 1945. («Formular» – VRF, 34 / Grigore Vieru şi simbolul mesianic al Mamei – 

TGrp, 402 – 405).   

 

Bibliografia de sub sigle: 

 
 Lart = Internaţionalismul..., interviu acordat de Grigore Vieru, deputat al poporului din U.R.S.S., lui Boris Vieru, publicat în revista 

Literatura şi arta (Chişinău), nr. 40 / 2304, joi, 28 septembrie 1989, p. 4. 

 RotIst, V = Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. V («Poezia românească de la al doilea război mondial până în anul 2000»), 

Bucureşti, Editura Niculescu, 2000. 

 TGrp = Ion Pachia Tatomirescu, Generaţia resurecţiei poetice (1965 – 1970), Timişoara, Editura Augusta, 2005. 

 VRF = Grigore Vieru, Rădăcina de foc  („poeme şi confesiuni“ – antologie / ediţie de Arcadie Donos, cu un cuvânt înainte, Grigore Vieru, 

de Ioan Alexandru, cu o Postfaţă de Victor Crăciun, cu ilustraţii de Sabin Bălaşa), Bucureşti, Editura Univers, 1988. 
 

 

FESTIN SPIRITUAL ROMÂNESC 
 LA TORONTO 

 

Poate că este o explicabilă reminiscență a obstrucțiilor suferite în anii socialismului faptul că unele denumiri geografice 

mi s-au lipit în adolescență de suflet, dar fără speranța că vreodată în viață voi păși pe acele meleaguri. Așa rosteam cu 

o secretă încântare prin anii ’60 numele orașelor Bordeaux, unde apoi am predat o bună perioadă de timp la Universita-

tea “Michel de Montaigne”, sau Denver, unde în prezent, la fel de incredibil, îmi vizitez propriii copii. Îmi amintesc că 

Toronto, capitala provinciei Ontario din Canada, mă încânta cu muzicalitatea sa aliterativ- rostogolitoare, atunci când, 

imediat după Revoluția din 1989, un fost elev al meu, abia poposit acolo, mă încânta cu impresiile sale de proaspăt lo-

cuitor al  urbei. 

Din cărți aflasem că la fine de secol al XVIII-lea, Toronto a avut la început numele de York, fiind fondat de John 

Graves Simcoe în 1793. Veștile care soseau la Curtea Franței în vremea lui Voltaire erau că regele nu merita să 

investească ceva în pământurile mult înzăpezite ale noului continent, așa că descinși înaintea altor europeni, francezii 

totuși nu au reușit să stăpânească această zonă a Americii. Desi revendicat de francezi, orașul York a dobândit o 

amprentă britanică, întărită în timp, când cetatea aceasta de pe malul râului Ontario a devenit centrul administrativ și 

capitala culturală a Canadei engleze. Abia în 1934 orașul și-a schimbat numele în Toronto. 

   Localnicii în deceniile următoare au fost terorizați de impunerea unor legi drastice, active și azi. Mai ales cu referire la 

băuturile alcoolice. Nu credeți? Recent, un român stabilit în Canada s-a îmbătat și și-a bătut nevasta, așa cum era el 

obișnuit să procedeze. La reclamația vecinilor,el s-a pomenit sancționat de poliție cu închisoarea, de unde a ieșit pe     

cauțiune, dar cu interdicția de a mai cumpăra băuturi alcoolice. Necrezând că este urmărit, el a încălcat ordinul primit și 

a cumpărat cu cardul său alte sticle cu licoare interzisă, așa că sancțiunea a devenit și mai drastică. Numai astfel omul  a 

reușit să înțeleagă că în Canada legea nu-i tocmeală.Nu știu cum vor fi formulat canadienii proverbul acesta românesc  

 

I.PRINTRE  MIRACOLELE  LUMII  NOI 
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plin de înțelepciune, dar de aplicat se vede clar că îl aplică.   

    Este greu de spus dacă statisticile viitorului îi vor menține poziția de cel mai mare oraș canadian și al cincilea din 

America de Nord, dar este sigur că Toronto cu clădirile firmelor și ale băncilor când aurii, când argintii are un centru 

impunător, strălucind în bătaia soarelui și răsfrânt cu îmbelșugare în oglinda râului. Așa cum îți apare de departe, ca un 

cui imens înfipt în cer, Turnul CN de 553,3 m era cel mai înalt din lume în 1995, când a fost ridicat. El este altceva 

decât celebra Empire State Building din New York, care 40 de ani, adică între 1931 și 1972 a fost cea mai înaltă clădire 

de pe Mapamond. Avea să o depășească World Trade Center care a căzut în 2001, astfel Empire State Building cu cei 

444,09 m înălțime și-a reluat primul loc în topul clădirilor din New York, fiind socotită una dintre cele 7 minuni ale 

lumii moderne. Azi aflată pe locul 15 în topul inrernațional, ea este concurată pe diferite criterii de Turnul Willis și de 

Trump International Hotel and Tower din Chicago. Sunt niște clădiri robuste, diferite de turnurile, între care se află și 

CN din Toronto, care inițial a avut o utilitate practică, reglementând telecomunicațiile care în 1960 au înregistrat în oraș 

un mare eșec. Iată deja clară concurența îndrăznelii și a geniului minții omenești de pe pământul american. 

   Când ne-am îndreptat la oră de dimineață duminicală de baza Turnului CN lăsând malul râului Ontario cu aeroportul 

său minuscul, dar incredibil de activ de pe insulă, ne-a izbit o tăcere aproape suspectă, care ne-a îndemnat să credem că 

nu este nimeni acolo, iar noi ratăm șansa de a urca în “turnul cel mai înalt al lumii”, cum anunța un mai vechi ghid 

turistic, depășit astăzi. Chiar dacă pe Terra s-au mai ridicat turnuri și mai înalte, desigur că Turnul CN din Toronto este 

simbolul imbatabil al orașului. Deci, merita văzut la o primă vizită pe pământ american.  

 

   De departe eu observasem lifturile de sticlă funcționând, așa că nu am renunțat să ne apropiem și am costatat cu 

mirare că holul parterului era plin de oameni, care forfoteau în magazinul cu artizanat.Nu am ezitat să fac poze cu 

mulajul vacii în mărime naturală, amintindu-ne prin steagul cu frunza de arțar purtat în ce țară ne aflam. De cum am 

urcat în unul dintre cele 6 lifturi, care se mișcă silențios dar cu o viteză uluitoare de 22 km pe oră, sub ochi ți se 

deschide panorama orașului. Într-un minut, în care nu te poți decide dacă este cazul să închizi strâns pleoapele sau să le 

deschizi larg, ajungi la 346 înălțime. Podeaua liftului este de sticlă transparentă, așa că mecanismul suplu de ridicare și  

hăul de sub picioare te sperie deopotrivă. Doamne, cine m-a pus să doresc o asemenea aventură? Ce bine era să mă 

plimb și acum pe strada aceea de jos, care se tot îndepărta de mine. Chiar blocurile zgârie nori din centrul civic, la care 

mă uitam chiar adineauri înălțând privirea cu uimire, acum îmi apar ca minuscule jucării. Doar avioanele ce se apropie  

 

cele două simboluri naţionale 



 

de aeroport mai mișcă în acea încremenire celestă în care ne-am cocoțat. Ce formă de orgoliu omenesc! Dar și acel 

minut de spaimă avea să ia sfârșit.În spațiul circular vizitabil în care am intrat îți rețin atenția ecranele informative, 

filmul cu edificarea turnului, panouri care expun toate construcțiile concurente ca semeție și vechime. Alt moment 

sublim este priveliștea înspăimântătoare de pe skypod, când vizitatorii semeți se trântesc pe sticla unei podele groase, 

atât de rezistentă încât 14 hipopotami nu ar putea-o sparge Sub pașii făcuți temătot se deschide golul celor 447 m de sub 

tine. În zile senine panorama pe care o ai de pe skypod este incredibilă ca lărgime, căci vizitatorii pot întrezări și 

Cascada Niagara care este la 120 km distanță.  

    

 

Abia poposită în modernul oraș Toronto, am fost invitată de Dumitru Puiu Popescu la Cenaclul Nicăpetre. Dată fiind 

economia de timp a vizitei mele în Canada, alegerea nu era ușoară: să vedem Cascada Niagara, cea mai mare atracție 

turistică a întregii Americi, ori să participăm la cenaclu? Am optat fără rezerve dintr-o curiozitate românească. Aceasta, 

pentru că, deși activează de 15 ani, auzisem numai razant despre el. Da, cenaclul! Am asigurat pe Emilia și pe Eugen 

Matei, care mi-au oferit această primă vizită în Canada, că nu-mi va părea rău de alegerea mea. Nu este puțin lucru să 

iei pulsul românismului într-un asemenea oraș, cât Bucureștiul nostru de mare, într-o reuniune cu totul specială, când se 

fac bilanțuri pe 2011, când gândul ni se înalță spre Eminescu și spre I.L.Caragiale, când se croiesc proiecte pentru viitor 

în comunitatea românească din zonă.  

 Sub cupola sacră a Bisericii anglicane Sf. Timothy, în sala socială ce păstrează amintirea unor mari artiști 

români care au onorat cenaclul, precum Gheorghe Zamfir, Aura Urziceanu și atâți alții, programul a început cu o 

formație instru-mentală. Croind punți peste timp, un tânăr moldovean a cântat  Dor de Eminescu . Corul de 

cameră Atheneum, condus de medicul-pianist Dan Petrescu, ne-a incântat realmente cu melodii pe versuri 

eminesciene.  

 

Puiu Popescu, directorul ziarului Observatorul, și scriitoarea Anca Sîrghie, invitată  la cenaclul Nicăpetre 

II.LA CENACLUL NICĂPETRE DIN TORONTO 
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   Momentul de mare suspans al seratei a fost cel în care ziarul “Observatorul”, fondat în 1990 la Toronto sub 

redacția lui Dumitru Popescu, care este si moderatorul cenaclului, a oferit premii, cu lucrări ale graficienei 

Ortansa Moraru. Eram intersată să aflu criteriile stabilirii unor asemenea distincții. Premiul pentru model de 

comportament, competență și personalitate a fost acordat medicului stomatolog Tudor Dăbuleanu din Toronto, 

“om al datoriei, mulțumit să activeze într-un asemenea grup unit” de conaționali, cum avea el însuși să o spună 

despre acest nucleu frumos de românitate. Și premierile au continuat să se înșire. În memoria lui Nicăpetre 

Premiul special pentru artă s-a acordat tânărului plastician Bogdan Luca de la Art Galery of Ontario, artist 

stabilit de 16 ani în Canada. În amintirea matematicianului George Isac, s-a acordat Premiul pentru științe 

exacte profesorului dr. Dorin Ghișa de la York University. Premiul pentru literatură a fost dat în amintirea 

scriitorului din exil Aurel Sergiu Marinescu, cel pentru promovarea tradițiilor acordat în amintirea omului de 

cultură Mihai Rădulescu, cel pentru valori muzicale a revenit Angelei Stoiță, interpretă de muzică clasică și 

ușoară. Premiul tinereții și perspectivei a fost acordat expreședintei asociației studenților români de la 

Universitatea din Toronto, Mona Voiculescu, iar Premiul pentru eseu-unui tânăr journalist local.  

    Grija pentru prezent și viitor se conjugă cu aceea pentru trecutul românesc. În prezența colegilor ei de la 

Institutul de Memorie Istorică a Canadei, (o țară a multiculturalismului, prin excelență), Oana Bâcoi a prezentat 

proiectul “Memoria”, concretizat prin interviuri despre al Doilea Război Mondial cu veteranii români și cu cei 

care mai sunt în viață. Scopul este cel de a completa informațiile despre România ca beligerantă prea puțin 

cunoscută peste granițe. 

 

Formaţia de muzică de cameră a cenaclului Nicăpetre din Toronto-cu sculptura lui Mihai Eminescu 
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   Pentru cei care participau , așa ca mine, prima dată la acest cenaclu românesc din Toronto, a fost interesant să afle 

că“Nicăpetre a creat mult, în condiții vitrege.”, cum a ținut să explice Dumitru Popescu. Sculptorul român a primit în 

dar un hambar de la o canadiancă și acolo a lucrat din plin, încălzindu-se cu lemne. Dar hambarul a ars. Apoi atelierul a 

fost reconstruit. Amintirile curgeau. Artistul nu lipsea de la Cenaclu. Nicăpetre avea un cult pentru Eminescu. El citea 

versurile Glossei plângând. Când l-au aniversat la 70 de ani, surpriza a fost să-i cânte naistul Gheorghe Zamfir. Mulți 

participanți la această reuniune culturală își aminteau cu emoție de anii începutului, când în serile de sâmbătă cenaclul 

se desfășura într-o tipografie, uneori ei așezându-se chiar pe baloții de hârtie. La Toronto au venit Ion Caramitru și 

Ovidiu Iuliu Moldovan cu recitalul Eminescu. Ei au adus din partea Ministerului Culturii un premiu special pentru 

Nicăpetre, care era nu doar un excepțional desenator, ci și un scriitor, autor a 5 cărți, lansate rând pe rând în cenaclu. 

Artistul citea ziua întreagă. Era monarhist. Regele Mihai are lucrări de ale lui. Artistul le-a vizitat. Grav bolnav, 

Nicăpetre aștepta un transplant de ficat. Cu 3 săptămâni înainte de a moartea sa, Decebal Tașcău i-a mai luat un interviu 

care este postat pe Youtube. Într-adevăr, emoționantă a fost evocarea vieții și a creației lui Nicăpetre, susținută de 

imagini și cu completările soției sale. Astfel am aflat de Centrul cultural din Brăila dedicat exclusiv artistului, unde 

muzeul a fost ridicat în timpul vieții sale și renovat ulterior cu 1 milion de euro. Pe Aleea Scriitorilor de la Câmpul 

Românesc din Hamilton, Canada, alee ornată de artist, nu puteau lipsi Mihai Eminescu și Mircea Eliade. La statuia lui 

Eminescu Corul Atheneum a susținut în iunie 2011 un concert, ce se conformează unei tradiții culturale românești.  

 

     O inițiativă remarcabilă a 

fost cea prezentată de 

Minodora Grigorescu, care a 

anunțat că la Toronto 

activează Școala 

Românească Săptămânală. 

O reușită cu totul lăudabilă 

și creatoare de echilibru 

într-o comunitate sănătoasă 

spiritual de conaționali, 

trăind departe de țară, decisă 

a păstra tradiția culturală 

românească. În apărarea 

poveștilor, Adriana 

Gheorghiu, autoare de 

literatură pentru copii, a 

formulat un apel 

convingător argumentat, 

prin care s-a adresat 

părinților și bunicilor, ca cei 

mai responsabili și 

conștienți de importanța 

acestora în educația noilor 

generații. Cu bucurie i-am 

oferit cartea mea intitulată 

Literatura pentru copii în 

contextul beletristicii 

românești, pe care 

scriitoarea și-a dorit-o cu 

ardoare. 

 

Corul Atheneum din cenaclul 

Nicăpetre 
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       În cuvântul meu, ca scriitoare, am împărtășit emoția primului contact cu orașul Toronto și am explicat 

mesajul câtorva dintre ultimele mele cărți, puse în sprijinul circulației și tezaurizării valorilor spirituale în lumea 

de azi. La Sibiu în Universitatea “Lucian Blaga” participasem prin 1996 la o întânire a ambasadorului Canadei 

cu studenții noștri, cărora el le-a spus cu aplomb, spre surprinderea noastră, a cadrelor didactice, că misiunea sa 

în România era aceea de a convinge cât mai mulți tineri să vină în Canada. Acum aveam impresia că misiunea sa 

a fost împlinită cu succes, căci românii au la Toronto o comunitate valoroasă și unită. Nu mă îndoiesc că un rol 

determinant l-a avut omul providențial Dumitru Puiu Popescu, care cu firescul atitudinii sale a stârnit interesul și 

încrederea unor intelectuali de elită. Nu mai puțin el a atras spre cenaclu pe artiștii români de aici.  

 Cu mare tristețe aveam să lipsim atunci când Dana Mateescu a etalat imagini cu frumusețile istorice ale Canadei. 

A fost fortamente necesar să plecăm în plină reuniune, cu regretul de a nu-i vedea programul până la capăt, dar 

și cu presimțirea coșmarului pe care furtuna de zăpadă de pe autostrada spre statul Michigan avea să ni-l rezerve 

la reîntoarcere. 

 
 

 Pictorul Revoluției din ’89 la Timișoara, Mihai Teodor Olteanu, acum bunic, este emoționat să vorbească sub 

cupola unui lăcaș sfânt ca acesta despre Eminescu, poetul care a trăit și va trăi veșnic în Dumnezeu. La Toronto, 

artistul timișorean are senzația că este acasă. “Doar atunci un neam nu moare- a precizat el- când arta lui se va 

simți oriunde acasă. Atât Eminescu cât și Nicăpetre sunt în rădăcinile poporului nostru. Te duci într-un alt loc ca 

să dai și să primești iubire. Harul de la Dumnezeu nu are nicio valoare dacă pe aceasta nu o dai înapoi. Nu de 

sărăcie au venit în Canada românii , ci pentru iubire.“ Regele Mihai iubește caii și avioanele. De aceea el, ca 

artist, l-a așteptat la Timișoara cu 10 cai împodobiți cu covoare luate de la muzeu ca să fie specifice pentru 10 

naționalități. 
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    Har 
 

În luminişul dintre gânduri, 

Bat cu-ndrăzneală două 

scânduri, 

Sădesc acolo câte-o floare 

Şi-apoi un răsărit de soare 

 

Şi pun altoi de lămâiţă, 

Apoi un suflet de fetiţă, 

Zambile roz şi busuioc 

S-aducă inimii noroc, 

 

Şi fac un gard doar din cuvinte 

Să ia confraţii toţi aminte 

Cum se clădeşte-o casă nouă 

Când ţi-este sufletul de rouă. 
 

Iubirea-i un izvor 
Vreau să scriu pe cerul lunii 

Cu flori albe de petunii, 

Vreau să scriu cu ghiocei 

Pe ierni grele cu cercei, 

 

Ţipăt încropit în noapte, 

Litere nedescifrate, 

Vreau să scriu bolţi de cuvinte, 

Frunze galbene şi sfinte, 

 

Dimineţi de bob de rouă, 

Vreau să scriu în lună nouă, 

Vreau să scriu în tine, dor, 

Că iubirea-i un izvor
 
! 

 

 

E clipa.... 

E clipa când noianul de roze mă 

cuprinde, 

Când urmăresc, tăcută, corăbii care trec, 

Un foc care ucide, azi, iată, se aprinde 

Şi florile tăcerii în mine se petrec. 

E clipa când frunzare topite de rugină 

Îşi flutură drapelul sub vântul adormit, 

Şi cerul clar, şi noaptea cu veşteda 

lumină 

Mă fac să poposesc în ochiul obosit. 

E clipa când pământul îşi macină ursita. 

Şiraguri de castani rămân în urma mea. 

Şi-a doua oară, iată, mă-nvăluie ispita 

Şi poposesc pe rugul covorului de nea. 
 

Genealogie 
 

Mă trag din doi ţărani frumoşi, senini, 

Cu sufletele picături de rouă, 

M-au semănat, cu trudă, printre crini, 

Cu inima şi mâinile-amândouă. 

 

Ţăranii-aceşti-au fost strămoşii mei. 

Bătuţi de vânt, cu secere la brâu,  

Şi-au risipit odihna-n epopei, 

Prin ochii lor, curg boabele de grâu. 

 

Se-aud departe, ropote de care 

Şi simt, în nări, mireasmă de fân ars. 

Eu văd acele mâini trudind în zare. 

Ei sunt aici, în fiecare glas. 
 

       

 Timp rău 
Copilăria începe să mă doară. 

Câte-un strop, câte-un strop se aprinde. 

Ea e clepsidra timpului ce zboară 

Şi-mi pare că s-a scurs pe dinainte. 

 

E-un drum atât de lung până la ea… 

Prin anotimpuri, fug s-o pipăi încă, 

Haina ce-o duc acum, îmi pare grea 

Şi inima îmi pare că e stâncă. 

 

Tiptil, tiptil, mă prăbuşesc cuminte, 

Pe caldarâmul viselor de ieri, 

Căci timpul mi-a furat de dinainte 

Atâtea minunate primăveri. 

Sat natal 
Ţi-e trupul mai curat ca o zăpadă. 

Mai alb decât ninsoarea ce-a căzut 

Şi nu există ochi mai buni să vadă 

Mirajul crud al frunzelor de vânt. 

 

Ţi-e trupul mai firav ca firul ierbii, 

Dar nimeni nu-i în carnea lui să 

scurme. 

O, Doamne, stăvileşte-n zare cerbii 

Şi gândului, dă-i semn de 

rugăciune
 ! 

 

Eu port în suflet 
 

Eu port în suflet, casa cu pridvor. 

O am cu mine, mi-este-atât de 

dragă
 
! 

Cu geamuri ’nalte, poleite-n dor, 

Şi curtea casei, tot atât de largă. 

 

Eu port în suflet pe părinţii mei 

Şi-aud cum sună orologiu-n tindă. 

Miros, în curte, florile de tei 

Şi ochii minţii-ncep să se aprindă. 

 

Eu port în suflet, anii de demult. 

Aud ţipând copilul de-altădată. 

Un cântec din salcâmi tot mai 

ascult 

Şi-atunci când dorul vine, bat în 

poartă. 
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ARHIEPISCOPUL 
RÂMNICULUI 

 

INTERVIU CU ÎNALT 

PREASFINŢITUL 

Reporter: Înalt Preasfinţia Voastră , am venit astăzi în vizită la domnia voastră şi v-am prezentat 
„Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga Lume, STARPRESS 2011", în limba română 
şi în limba engleză, pe care am publicat-o în acest an, cu Binecuvântarea dumneavoastra... V-am ruga 
ca la ediţiile următoare să participaţi cu scrierile dumneavoastră, să fie cunoscute de toată lumea.  
 
Cărţile scrise de domnia voastră sunt nişte cărţi deosebit de interesante şi importante pentru noi toţi, 
prezentând istoricul unor mânăstiri şi îndeosebi al mânăstirilor vâlcene. 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Am scris ca un mic scriitor… dar nu mă consider scriitor. 
 
Reporter: Sunteţi un adevărat scriitor! Ani de zile de trudă într-ale scrisului, documentări minuţioase, 
cercetare! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da, am simţit unele nevoi, pe care am considerat că trebuie să le 
aştern pe hârtie, fiind foarte importante pentru cultura română, pentru neamul românesc.  
 
Reporter: Atâta sensibilitate gaseşte cititorul în scrierile dumneavoastră! Atâta vibraţie… încât simte 
îndrumarea Dumnezeirii în urmele lăsate de minunăţia cuvintelor pline de duh, pe care le-aţi ales cu 
multă grijă. 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Ce se întâmplă… eu sunt un fecior de ţărani. Oameni cinstiţi, oameni 
muncitori care… cu frica lui Dumnezeu am învăţat un bob de carte şi pe cât am putut am căutat să şi fructific 
ce-am învăţat. 
  
Reporter: De asta vă menţine Dumnezeu veşnic tânăr, cu o mare putere de concentrare şi atât de să-
nătos la minte şi la trup! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da, adevărat dar mai simt greutate în picioare, vârsta îmi aminteşte 
că nu mai sunt flăcău! 
 
Reporter: Aşa o minte limpede şi sănătoasă, atâta înţelepciune şi dulceaţa în vorba la vârsta 
onorabilă şi venerabilă pe care o aveţi… nu am văzut până acum, deşi cutreier lumea în lung şi în lat 
de de un timp bun! Câţi ani aveţi, Preasfinţia Voastră? 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: 97 ! 
 
Reporter : Mulţi înainte! Să vă ţină Dumnezeu mulţi ani sănătosi, ca să ne mai călăuziţi, aşa cum 
numai dumneavoastră ştiţi să o faceţi! Întotdeauna când am avut câte o problemă am venit la domnia 
voastră şi ne-aţi dat câte un sfat… şi sfatul întotdeauna a fost cel bun, mai ales de când mie mi-a 

murit tatăl! Îmi aduc aminte cu foarte mult drag de păstorul nostru, al tuturor, al preoţilor inclusiv, de  
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domnia voastră şi vin deseori, ca să-mi mângâiaţi 
sufletul, cu blandeţea domniei voastre… şi chiar 
dacă nu vă găsesc aici, vă simt prezenţa şi mă rog 
Maicuţei Domnului şi Bunuui Dumnezeu să vă ţină 
sănătos şi în putere ca să ne călăuziţi paşii! 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: N-am nimic alt-
ceva… dar am dragoste de de lumea în care sunt. 

 

Reporter: Și mai ales , de oameni ! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Adică sunt dator 
să o respect , sa respect lumea in care traiesc. Sunt da-
tor, dacă este posibil , să o pun în lumină. 
 

Reporter: Și lumea vă iubeşte foarte tare, ştiţi asta! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Suntem datori să 
arătăm bunătate! 
 
Reporter: Eu cunosc oameni care vin din diferite 
locuri ale ţării şi chiar ale lumii, atunci când este 
câte o slujbă mare, pentru a primi binecuvântarea 
dumneavoastră, chiar se înghesuie să le puneţi 
mâna pe creştet, să le daţi binecuvântarea... Deşi le 
daţi binecuvântare tuturor în timpul slujbei sunt în 
stare să nu se mai spele pe cap nu ştiu cât timp 
pentru a nu pierde binecuvântarea domniei voastre, 
dăruită cu atâta drag. Sunt atât de bucuroşi şi 
fericiţi, precum copiii, când primesc daruri aşteptate 

de multă vreme! 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da! Dar ce fac, fac cu dragoste! 
 
Reporter: Aveţi multă dragoste! Aţi avut şi încercări destul de multe şi totuşi aţi participat la slujbe, 
nelăsând să se vadă pe chipul dumneavoastră durerea! 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da, Dumnezeu şi Maicuţa Domnului m-au întărit şi m-au scos din 

toate! Și am scăpat din toate, din toate! 
 
Reporter: Un mesaj pentru cititorii nostri, ai Revistei Internaţionale STARPRESS www.valcea-turism.ro, 
români din întreaga lume care cu atât de mult drag sărbătoresc Crăciunul, Paştele şi atunci se simt 
aproape de casă. Unii dintre ei chiar plâng, plâg cu sufletul pentru că nu pot veni să se roage în bise-
ricile noastre, în ceas de sărbătoare, în care au fost încreştinaţi, cununaţi. Unii au biserici ortodoxe în 
ţările lor dar alţii nu au biserici ortodoxe în limba română şi le este foarte greu să petreacă sărbători-
le. Cu foarte mult drag citesc şi ascultă mesajele primite din România, avem şi foarte multi vâlceni, 
din ce in ce mai mulţi care sunt plecaţi prin lume. Aşadar, vă rog să transmiteţi un mesaj pentru cei 
plecaţi şi pentru cei care sunt aici, în judeţul Vâlcea, cu toţii, dorind Binecuvântarea domniei voastre! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Pentru cei care sunt în Vâlcea mă socot un bătrân! 
 

Reporter: Nu! Sunteţi veşnic tânăr, cu inima şi cu sufletul, v-am mai spus-o! 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Sunt un bătrân… care am slujit lui Dumnezeu şi omului! 

http://www.valcea-turism.ro/
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Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Eu am scris, ca să mă despovărez! Stătea ca o povară prin mintea şi 
prin… sufletul meu! Am aşternut pe hârtie nişte lucruri care trebuiau cunoscute. 
 
Reporter: Trebuiau cunoscute! Ce frumos sentiment! De asta şi Dumnezeu v-a dăruit harul şi darul, 
printre altele, de a scrie şi de a lăsa omeniri o părticică din istoria noastră, minunată. 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: A fost o datorie a mea, de a scoate în evidenţă anumiţi oameni, lucruri 
şi fapte, mai ales în timpul comunismului, când nu prea se putea scrie despre oricine, spune orice!  
 
Reporter: Aşa este! În acea vreme , multe nu erau permise. 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Și atunci, mi -am ales trei personaje care puteau fi publicate, am scris 

mult despre Popa Șapcă, cu mult drag şi a rămas una dintre scrierile cele mai dragi sufletului meu, despre 
acest vajnic preot. Pentru că el era nu numai preot, era conducătorul românilor din partea stângă a Dunării. 
Era un purtător de cuvânt în faţa autoritaţilor şi se vede treaba că era şi un om zdravăn! Ca şi atunci când 
vorbind odată, măreţ, dârz, cei care l-au ascultat au spus „ Răsunetul - ca un tunet!”. 
  

Reporter: Vă curge istoria prin sânge, minunat! Popa Șapcă va trăi veşnic prin scrierile 
dumneavoastră. 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Cuvântul lui lui Popa Șapcă era răsunător,  impunător dar şi blând. 

Popa Șapcă a fost unul dintre personajele care mi-au plăcut mult, pentru că, nu numai a predicat Cuvântul 
Lui Dumnezeu în biserică ci... s -a opus şi nedreptaţilor care erau pe atunci. 
 

Reporter: Și pentru românii de dincolo, din diasporă, ce mesaj aveţi? Românilor care nu pot să vină 
acasă deşi şi-ar dori foarte mult, mai ales de sărbători, ce le transmiteti? 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Rog pe Bunul Dumnezeu să le dea tărie, să le dea curaj pentru că ei 
acolo s-au dus după pâinea cea de toate zilele! 
 
Reporter: Aveţi dreptate! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Dar n-au uitat că sunt români, n-au uitat că sunt creştini, n-au uitat de 
ţara noastră e aşa de frumoasă deşi nu este prea mare, este cam… a şaptea ţară ca mărime... dar are în ea 
tot ce îi trebuie, cum cineva spunea: „Maica Domnului trecând peste ţara noastră a dezlegat sacul cu toate 
bunătăţile”.  Pentru că acolo avem munţi care zgârie norii. avem râuri care ca spiţele unei roţi adună apele şi 
le duce la Mare, la Dunăre. Şi Dunărea duce la Marea cea Bătrână, mai departe... Suntem unul dintre 
popoarele care avem ochiul şi inima deschisă către toată lumea, prin faptul că avem mare. 
 
Reporter: Ce expresie frumoasă… Cine altcineva decât Domnia Voastră putea spune că avem ochiul  
şi inima deschisă către toată lumea, prin faptul că avem mare? 
 

Reporter: Și aţi rămas cu mult drag pe meleaguri 
vâlcene, în Grădina Maicii Domnului! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da, am dorit 
să ajut cât pot mânăstirile din Vâlcea,  care au sfinţi 
atât de importanţi şi de mare ajutor, bisericile şi 
enoriaşii, prin credinţă în Dumnezeu. 
 

Reporter: Și să scrieţi! De ce aţi început să 
scrieţi? Ce aţi simţit si simţiti? 
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Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Noi nu ne dăm seama ce înseamnă să ai deschidere în toată lumea! 
 
 
 

 

Reporter: Dar... unii dintre noi, mai ales cei 
din fruntea ţarii, cei care ar trebui să 
fructifice asta! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Prin 
Marea Neagră, înca o dată vedem că suntem 
o ţară Binecuvantată. Suntem o ţară bogată, 
suntem o ţară care avem munţii care zgârie 
norii, dealuri pline cu pomeţuri şi câmpii 
întinse în care vântul se plimbă printre lanurile 

de grâu aşa, făcând ocoale ! Și avem ogoare 
roditoare! 

Reporter: Se vede că sunteţi un adevărat scriitor şi doar sufletul mare pe care îl aveţi, plin de duh, de 
frumuseţe în exprimare, plin blândeţea vorbei şi de dăruire vă recomandă… pe lângă realizările 

domniei voastre… Pentru mine, sunteţi un „Popa Șapcă” al sufletului meu! Dacă domnia voastră îl 

veneraţi pe Popa Șapcă, aflaţi că, eu vă venerez pe dumneavoastră şi mulţi din apropiaţii mei de 
suflet cunosc asta. Mă rog, să vă dea Dumnezeu multă, multă, sănătate şi putere de muncă, linişte şi 
pace şi să ne călăuziţi mulţi ani, înainte! Mai lucraţi la ceva, mai scrieţi ceva acum? 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: În momentul de faţă nu, pentru că mânăstirile sunt cam puse la 
punct… adică, din punct de vedere gospodăresc, din punct de vedere al personalului. Pentru mine Mânăs-
tirile au fost ca şi copii mei. 
 
Reporter: Copiii dumneavoastră, aşa v-aţi exprimat mereu! De altfel, aşa şi spuneţi şi despre noi, eno-
riaşii, aşa spuneţi şi preoţilor, monahilor, nu ştiam că şi mânăstirilor. 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Și i-am iubit! Mi-am iubit mult „copiii”, iubiţii mei copii! 
 

Reporter: Aţi reuşit să faceţi renovări şi noi construcţii şi la mânăstirea Arnota, acolo sus, sus, unde 
se ajunge destul de greu! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da! Arnota e o mândrie a smereniei mele pentru că e un loc frumos!  
Dar mi-a şi dat Dumnezeu putere să duc la îndeplinire acest plan. 
 
Reporter: Suntem mai aproape de Doamne, Doamne, acolo sus, doar cu gândurile noastre, cu  rugă-
ciunea, cu umilinţa şi speranţa, încrederea, credinţa. 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da, cu rugăciunea şi iubirea! 
 
Reporter : Mergem acolo ca să fim mai aproape de cer! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Chiar zilele astea am fost acolo, în zonă şi m-am bucurat de 
mânăstirile care sunt acolo şi de maicile care sunt foarte gospodine. În aceleşi timp, la mânăstirile Arnota, 
Bistriţa, Horezu, Dintr-un Lemn, Surupatele, se află câte un loc de odihnă pentru credincioşi, pentru cei care 
au necazuri, pentru cei care au bucurii vin acolo aşa... la câte o Sfântă Mânastire şi spovedesc toate 
bucuriile,  supărările şi necazurile. În Mânastiri nu se ştie ce-i aia criză! Nu, acolo nu se simte  stresul de zi 
cu zi, măicuţele fac ce făceau şi înainte, muncesc la fel, iar roadele sunt la fel! 
 

Reporter: Și oamenii sunt gospodari în acea zonă, ca de altfel în tot judeţul Vâlcea! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da, aşa este! Dar, noi, Biserica, nu ştim ce-i aia, criză! Noi, cum am  
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lucrat în ele, în biserici şi mânăstiri, lucrăm şi acuma. Criza, se întâmplă din punct de vedere politic, care n -

are nici o legătura cu noi, cu Biserica! Și pentru asta, sunt mândru că sunt preot, că sunt Ierarh şi mă-nscriu 
în rândul celor care fac lucru pentru Dumnezeu şi iubesc poporul şi ţara noastră, românească! 
 
Reporter: Atunci, dacă nu se simte criza, este foarte bine! Deşi sunt preoţi în biserici şi mânăstiri 
româneşti care spun că o duc din ce în ce mai rău, mai greu! Mulţumim mult, Înalt Preasfinţia 
Voastră, pentru răbdarea de a ne povesti totul! Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate în 
continuare şi putere de muncă! Doamne Ajută! Şi pentru că mi-aţi dăruit pe parcursul anilor, o parte 
din operele, cărţile domniei voastre, pline de istorie, har, înţelepciune şi iubire, cu personaje 
încărcate de sfinţenie, lumină şi dragoste de Dumnezeu şi aproapele, mari oameni de cultură, locuri 
şi locaşuri minunate, unice în lume, mă înclin şi vă sărut dreapta şi pe suflet, cu umilinţă! De când aţi 
început să trudiţi la cărţi Praesfinţia Voastră? 
  
 
 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Mai bine zis eu 
m-am pomenit scriind din nevoie, din necesitate! Port  
scrisul în mine, în suflet! 
 
Reporter: Aţi simţit nevoia să scrieţi pentru că 
aveaţi aveaţi asta în sânge, simţeaţi scrisul 
curgându-vă prin vene, nevoia de scris fiind 
aşişderea celei a respiraţiei! 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Da! Am simţiit 
nevoia, aşa cum spuneaţi, să aştern pe hârtie, cu 
răbdare, lucruri şi oameni despre care nu trebuie să se 
uite, niciodată! 

Mă cutremur când ştiu că stau pe scaunul pe care a stat Sfântul Antim ;  
Mă cutremur când ştiu că stau pe scaunul pe care a stat un Damnaschin ; 
Mă cutremur când ştiu că stau pe scaunul pe care a stat Chesarie ; 
Mă cutremur când ştiu că stau pe scaunul pe care a stat Filaret ; 
Mă cutremur când ştiu că stau pe scaunul pe care a stat Sfântul Caalinic Cernicanul; 
Iar, dacă mă cutremur , ce să fac , ca să nu fiu nevrednic ? 
 
Trebuie să am credinţă tare în Dumnezeu şi să fac fapte bune! Oare, noi ne cutremurăm, când ştim că stăm 
în ţinutul în care înaintaşii noştri au ctitorit atâtea aşăzăminte ce sunt azi, lăcaşe de cult bunului Dumnezeu? 
Oare noi ne cutremurăm, când ştim că stăm în ţinutul în care au slujit lui Dumnezeu atâţi mari ierarhi, atâţia 

mari cărturari? Și dacă ne cutremurăm , ce facem, ca să nu fim nevrednici? 
 
Nu mă consider un scriitor în adevăratul sens al cuvantului; poate mai degrabă o persoană care ştie să 
aprecieze acest dar nepreţuit, al Domnului. Unele cărţi le-am scris ca să rămână semn despre vrednicia 
înaintaşilor, altele pentru cunoaştere, fiindcă singur, cuvântul poate tămădui; lumina, dă de gândit. Scrisul te 

despovărează de multe,  care te apasă; îţi aduce o linişte ce vrei să le-o împărtăşeşti şi altora. Și apoi, cum 
să dai de veste viitorimii, despre gândirea vremurilor tale? Făcând lucruri frumoase şi trainice,  îţi arăţi 
vrednicia; prin scris, laşi moştenire o fărâmă din sufletul tău, căci sufletul se pune în orice cuvânt, iar silaba 
aşezată în pagina cu socoteala, capătă greutate. 
 
Reporter: Nu am cuvinte să pot exprima ceea ce simt, după asemenea vorbe pline de duh! Un om 
mare, un suflet mare, Arhiepiscopul Gherasim Cristea, înţelept, vajnic, liniştit, impunător, modest, 
acelaşi de fiecare dată şi în acelaşi timp, altul! Las însă cititorilor mei, aprecierea! Mă simt datoare să 
numesc câteva titluri din operele marelui scriitor, istoric, om de cultură, păstor de suflete, pe care cu 
atâta trudă le-aţi migălit de ani de zile. 
 

Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Înainte de asta, daţi-mi voie să vă spun că… vă primesc şi chiar vă 
aştept cu mult drag ori de câte ori simţiţi nevoia unei Binecuvântări, a unei vorbe părinteşti, a unei linişti  suf-
leteşti când cineva sau ceva vă apasă sufletul şi vă mulţumesc pentru că nu uitaţi cultura şi neamul româ 
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nesc, România noastră frumoasă şi bogată şi pentru tot ce faceţi pentru promovarea mânăstirilor vâlcene şi 
a celor româneşti, a istoriei neamului noastru, a culturii. 
 
Reporter: Sunt onorată să mă aflu aici, alături de dumneavoastră, unde mă simt atât de liniştită! Dar… deşi 
sunt onorată de cuvintele Domniei Voastre, simt că nu le merit. Prin micimea mea, nu fac decât să transmit 
mai departe, cititorilor, mesajul domniei voastre, verbal şi prin cuvintele lăsate moştenire culturii romaneşti! 
 
Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea: Să fiţi Binecuvântată! Binecuvântez toţi cititorii revistei dumneavoastră , 
le urez „La multi ani”, sănătate, linişte şi pace! Doamne Ajută! 
 
 A consemnat, 
Ligya DIACONESCU 
Director al revistei Starpress 
www.valcea-turism.ro 

 

 

Din scrierile Arhiepiscopului Ramnicului, Înalt Preasfinţitul Gherasim Cristea:  
 
1. Războiul de independenţă în documentele Episcopiei Râmnicului şi Argeşului,  Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului 
Râmnicu – Râmnicu-Vâlcea, 1977, 105 p. 
2. Preotul Radu Şapcă - omul şi opera, Râmnicu-Vâlcea, 1979, 124 p. 
3. Mânăstirea Hurezi, Editura Episcopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 1987, 29 p. 
4. Un sfânt printre oameni, Sfântul Calinic Cernicanul, Editura Episcopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 1996, 94 p.  
5. Istoricul Sfintei Mânăstiri Căldăruşani, Editura Episcopiei Râmnicului, 1977, Râmnicu-Vâlcea. 180 p. 
6. Istoria Mânăstirii Govora, Ed. Episcopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 1997, 145 p. 
7. Un paşoptist de seamă. Preotul Radu Şapcă, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu- Vâlcea, 1988, 367 p. 
8. Idem, Editura PRO, Bucureşti, 1998, 327 p. 
9. Viaţa Sfântului Martir Antim Constantin Brâncoveanul şi a celor pătimitori cu Dânsul,  Editura Episcopiei Râmnicului, Râmnicu-
Valcea, 2001, 200 p. 
10. Istoricul Mânăstirii Hurezi , Editura Episcopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2003,  306 p.  
11. Visteria de cuvinte, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2004, 406 p. 
12. Omul şi ordinea în lume, Editura Conphys, Râmnicu–Vâlcea, 2004, 530 p. 
 
Articole şi studii: 
 
1. „Păstrarea tezaurului arhitectonic naţional, cerinţa epocii actuale”, în Mitropolia Olteniei nr.5, Craiova, 1956, p 80. 
2. „Scrisori inedite de la Popa Şapcă”, în Magazin Istoric nr. 6/1963, p. 18 
3. „Bucurie aniversară în reşedinţa Centrului Eparhial de la Râmnicu-Vâlcea”, în Mitropolia Olteniei nr .11-12, Craiova, 1976, p. 
913- 916  
4. „Înaltă vizită în Eparhia Râmnicului şi Argeşului”, în Mitropolia Olteniei nr.9-10, Craiova, 1976, p. 869 
5. „Preoţi acuzaţi ca instigatori ai răscoalei din 1907, în fostul judeţ Romanaţi”, în Biserica Ortodoxă Română , nr.1-3, Bucureşti, 
1977, p. 68-70 
6. „Mărturiile unui preot despre răscoala din 1907 în Livezile, judeţului Dolj”, în Biserica Ortodoxă Română nr.1-3, Bucureşti, 1977, 
p. 68.70 
7. „Slujitori bisericeşti din Eparhia Râmnicului şi Argeşului în timpul ocupaţiei străine din 1916-1918”, în Mitropolia Olteniei, nr.10-
12, Craiova, 1978, p. 760-765  
8. „Ecouri despre Independenţa de stat a României în 1877, consemnate în presa germană din Transilvania”, în Almanahul 
Parohiei Ortodoxe Române, Viena, nr. XVIII, 1978, p. 175-179  
9. „Cronica aniversară privind comorile culturale ale trecutului românesc”, în Mitropolia Olteniei, nr .11-12, Craiova, 1978, p. 185-
186 
10. „Câteva date privind invăţământul clerical în Oltenia”, în Mitropolia Olteniei nr.1-2, Craiova, 1979, p. 106-112  
11. „Prea Sfinţitul Episcop Iosif Gâftan, de trei decenii succesor al vladicilor râmniceni”, în Mitropolia Olteniei nr.10-12, Craiova, 
1979, p. 799-801 
12. „Oltul şi Jiul , punţi naturale între românii de pe ambele versante ale Carpaţilor”, în Mitropolia Olteniei nr.1-2, Craiova, 1980, p. 
7-13  
13. „Biserica parohială din Cândeşti – Albeşti”, în Mitropolia Olteniei nr. 3-6, Craiova, 1980, p. 282-285 

http://www.valcea-turism.ro/


 

DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI AMBASADOR LA PARIS 
 

ÎNTÂLNIRI MEMORABILE CU  

Motto: 

“Este mai uşor a vorbi despre zei decât despre oameni”. 
Platon 

 

CELEBRA ACTRIŢĂ FRANCEZĂ DE ORIGINE 

ROMÂNĂ 
 

 

Despre personalitatea celebrei actriţe de origine română Elvira Popescu, directoare a “Teatrului Marigny” din 

Paris, auzisem câteva lucruri şi aveam informaţii legate de activitatea sa în Franţa, unde era atât de apreciată. 

În prima mea vizită la Paris pe care am avut-o în anii 1966, în calitate de primar al oraşului Craiova, în fruntea 

unei delegaţii a oraşului Craiova, în cadrul schimburilor culturale cu oraşul Nanterre, o suburbie a Parisului, oraş cu care 

eram înfrăţiţi, într-o discuţie la Ambasada română, ambasadorul de atunci dr. Victor Dimitriu, a amintit şi de actriţa 

“Elvira .Popèsco”.  

Ambasadorul român care s-a purtat deosebit de politicos cu noi, a amintit printre altele de personalităţi româneşti, 

care s-au afirmat în Franţa precum Elena Văcărescu, Panait Istrati, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Sergiu 

Celibidache, Constantin Brâncuşi, Elvira Popescu, Ana de Noailles, Martha Bibescu, George Enescu, Mircea 

Eliade, Tristan Tzara, Etienne Hajdu, Constantin Virgil Gheorghiu, Idel Ianakelevici, etc. 

Eram încântat să aud asta iar Raymond Barbet, primarul oraşului Nanterre, deputat în Adunarea Naţională, 

asculta cu interes relatarea ambasadorului român.  

De faţă era şi acad. Ştefan Ştefănescu, director al Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucureşti, aflat şi el 

într-o vizită oficială la Paris. El este ca şi mine din comuna Goicea Mică, judeţul Dolj, dealtfel primul meu prieten după 

cum eu eram primul său prieten şi eram încântaţi că doi goiceni atât de apropiaţi erau în acelaşi timp în “Oraşul 

Luminä”, în Ambasada Română. 

Dealtfel, amândoi am devenit în timp, Cetăţeni de onoare ai comunei Goicea şi Cetăţeni de Onoare ai municipiului 

Craiova. 

Nu ştiam atunci că exact peste douăzeci de ani, în anul 1986 eu aveam să revin la Paris, în calitate de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Paris şi ambasador la UNESCO. 

De multe ori mi-am adus aminte, de această întâlnire ce am avut-o în “Salonul de aur” al Ambasadei Române, din 

rue de L’Exposition.  

Mi-am propus, să scriu mai pe larg, despre personalităţile române, prezente în conştiinţa franceză, dar n-am făcut-

o, încă. Timpul însă, nu este pierdut. 

Mai târziu, m-am documentat, mai mult despre actriţa Elvira Popescu, având şi o serie de date din Dicţionarul 

Academiei Române, în care se prezintă sintetic un scurt „Curriculum Vitae”, cât şi alte surse.  

 

1. Cum am cunoscut-o pe marea actriţă 

 

Dar, să revenim la întâlnirile, corespondenţele şi scrisorile intervenite între mine şi Elvira Popescu, de care îmi 

amintesc cu bucurie, veneraţie şi nostalgie.  

Era o zi liniştită de ianuarie când am cunoscut-o personal pe Elvira Popescu director de onoare al „Theatre 

Marigny”  situat în Centrul Parisului. Mai precis era ziua de 6 ianuarie 1987.  

Îmi amintesc această dată, pentru că, cu o zi înainte, în calitatea mea de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 

al României în Franţa, avusesem o întâlnire protocolară cu preşedintele francez François Mitterrand cu Jacques 

Chirac, prim ministru, cu care am avut un schimb amabil de cuvinte. 

Când a dat mâna cu mine, preşedintele Mitterrand mi-a spus: ,,Vă adresez  urări de bine, domnule Ambasador”.  
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Bineînţeles în tot timpul specializării, taxele şi întreţinerea sunt suportate de mine. Vă rog, domnule Ambasador, 

să primiţi „mes remerciements reconnaisants Elvire Popesco”.  

Sosind a doua zi la sediul ambasadei, celebra actriţă de origine română Elvira Popescu. O invit în birou, dar 

distinsa doamnă m-a rugat să stau alături de dânsa în elegantul său automobil, şoferul retrăgându-se şi lăsându-ne 

singuri de vorbă. 

- Îmi pare bine că te cunosc, domnule ambasador. Să mă ierţi că nu am mers în birou, dar eu am probleme cu 

picioarele. Nu pot merge decât susţinută.  

-Nu face nimic. Eu mă simt bine şi aici cu dumneavoastră 

Îmi ia mâna mea şi mi-o ţine într-ale sale, tot timpul, până la terminarea discuţiilor. 

- Ce tânăr eşti, domnule ambasador şi ce frumos eşti. 

- Nu sunt tânăr, stimată doamnă. Am 56 de ani şi am nepoţi, am răspuns cu roşindu-mă, ca o fată. 

- Ba eşti tânăr! 

- Vă mulţumesc pentru compliment... 

Face o pauză. Mă studiază. Deşi avea 90 de ani îşi păstrează încă trăsăturile frumoase, dovedind că în tinereţe a 

fost o femeie frumoasă cu adevărat.  

A ajuns celebră în Paris, fiind directoare a teatrului ,,Marigny”. Se spune că preşedintele Franţei, François 

Mitterrand, o primeşte la Palatul Elyssée, oricând, fără a se anunţa în prealabil, aşa cum cere protocolul prezidenţial.  

- Cu ce vă pot fi de folos? o întreb eu, apoi adaug: Dumneavoastră mai ştiţi să vorbiţi româneşte? 

La care punând capăt discuţiei avute în limba lui Voltaire, îmi răspunde: „Cum să nu ştiu, maică? N-am uitat 

nimic din dulcea noastră limbă românească...” 

Am zâmbit răspunzând zâmbetului său fermecător. Am continuat discuţia în ....româneşte.  

- Uite de ce-am venit eu Ia dumneata, domnule ambasador, îmi spune strângându-mi mâna cuprinsă într-a sa.  

Eu am a nepoată la Bucureşti. De fapt e o strănepoată. 0 cheamă Elvira Popescu, ca şi pe mine. A terminat de 

curând Facultatea de Medicină. Am nevoie de ea, aici Ia Paris ca să mă îngrijească pentru că sunt în vârstă. 

În plus, poate, să-şi facă şi specializarea. Poţi, să mi-o aduci aici? Te rog din toată inima, să mă ajuţi... 

Nu ştiam, atunci, dacă voi reuşi să rezolv problema favorabil. Dar modul cum vorbea, cum mă privea cu ochii 

aceia vioi, glasul melodios şi curgător, m-a cucerit pe de-a dreptul. Aşa că i-am răspuns fără să clipesc: 

- Voi face tot ce depinde de mine, ca să v-o aduc la Paris. Apoi o complimentez: Cum aş putea eu ca să refuz pe 

,,Regina Teatrului francez?!” 

Bucuroasă de răspuns, s-a plecat spre mine care stăteam pe locul şoferului şi m-a sărutat pe obraz. 

- Îţi mulţumesc, din toată inima, domnule ambasador. Sunteţi un om deosebit, un gentleman. 

Îmi întinde un plic, în care era o cerere de-a sa, adresată mie, detaliată, în care îşi exprima dorinţa de a se aproba 

sosirea dr. Elvira Popescu, la Paris, pentru a o îngriji şi a-şi face specializarea în profesie. 

Era mulţumită de răspunsul pe care i l-am dat. Mi-a mărturisit apoi că e ,,necăjită pentru că se deplasează greu 

din cauza picioarelor şi că nu mai poate să joace pe scenă. În schimb, acasă, primeşte în vizită stând în jilţu1 său, o 

serie de personalităţi, cu care stă de vorbă. Poate merge şi în picioare, dar cu oarecare dificultate”. 

Cred că am discutat, aproape un ceas...Vârsta o făcea şi mai distinsă. Răspândea în jurul său un farmec deosebit.  

 

La rândul său, premierul Jacques Chirac, s-a oprit câteva minute, adresându-mi 

urări de bine pentru România, urări de bun venit mie şi dorinţa sa ca relaţiile de 

prietenie dintre Franţa şi România să se dezvolte continuu. 

M-am simţit onorat. Faptul a fost reţinut de către diplomaţi, aceste ,,opriri” fiind 

foarte puţine (la ambasadorul Israelului, şi apoi la mine). 

În aceiaşi zi am primit o scrisoare de la actriţa Elvira Popescu. Este scrisă în 

limba română, presărată cu expresii în limba franceză. Textul este scris de către o altă 

persoană, iar în josul paginii este semnată de chiar marea actriţă.  

Scrisoarea o redau în continuare:   

“Domnule Ambasador,  

Iertaţi-mă! Vă deranjez fără să am bucuria să vă cunosc. Am o nepoată. Am 

văzut-o anul trecut. E frumoasă, inteligentă şi studioasă. “Je la recommande a votre 

haute bienveillance” Adică să-i daţi posibililatea să stea în Franţa 2 ani de zile ca  

să-şi poată perfecţiona studiile de stomatologie începute la Facultatea de 

Stomatologie din Bucureşti în septembrie 1986. 
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Avea vervă şi un glas muzical care încânta interlocutorul, cu eleganţă şi amabilitate. Mintea era vioaie având 

concizie şi logică în tot ce spunea.  

În acelaşi timp, îşi păstra cochetăria, fiind elegant îmbrăcată.  

Aş menţiona că pictorul Horia Bernea (1938-1999), unul dintre fondatorii „Muzeului Ţăranului Român” din 

Bucureşti, a pictat un frumos portret al actriţei Elvira Popescu, apreciat de cei ce l-au văzut şi admirat.  

Cu greu m-am despărţit de românca Elvira Popescu, una dintre cele mai celebre artiste ale teatrului francez, 

sărutându-i în mod politicos mâna, apoi îmbrăţişându-ne.  

- La revedere, domnule ambasador şi încă o dată mii de mulţumiri. După ce vine nepoata mea, vă invit să-mi 

vedeţi reşedinţa unde locuiesc. 

Elvira Popescu s-a născut la ziua de 10 mai 1896, când era sărbătoarea naţională a României. 

S-a căsătorit cu actorul Aurel Athanasescu, cu care a avut pe Tatiana, singura lor fiică. 

La a doua căsătorie, l-a avut ca soţ pe Manolescu Struga, ministru al Finanţelor şi al Agriculturii. 

În anul 1919, preia conducerea Teatrului ,,Excelsior” în compania celebrului actor Ion Manolescu şi A1exandra 

Mihăilescu. 

În anul 1921, Louis Verneuil, de la ,,Theatre de 1’ Oeuvre”, a invitat-o pentru prima oară la Paris, pe Elvira 

Popescu, să joace în piesa ,,Patima Roşie”, a dramaturgului român Mihail Sorbul.  

În anul 1923 a înfiinţat ,,Teatrul Mic” din Bucureşti, fiind în conducerea teatrului timp de doi ani. Aici, a introdus 

în septembrie o serie de piese franţuzeşti, fiind apreciată şi aplaudată de Louis Verneuil, cu care va colabora apoi la 

Paris. 

În Franţa, timp de 50 de ani, a fost solicitată datorită talentului său, precum şi a accentului fermecător în limba 

franceză, de celebrii parteneri de teatru precum Louis Verneuil, Jacques Deval, Henry Bernstein, Sacha Guitry, 

Jean Coctean, Robert de Flores, André Raussin etc. 

Prin căsătoria sa cu baronul Foy, înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, devine baroneasă apoi contesă. A 

fost directoarea ,,Teatrului de Paris” apoi a ,,Teatrului Marigny”. 

Am salutat-o cu mâna, până când autoturismul a dispărut de pe Rue de L’Exposition, unde se află sediul 

Ambasadei Române. 

Imediat, am redactat o adresă către Ministerul Afacerilor Externe, adresându-mă ministrului Ioan Totu, ca să 

obţină avizele necesare pentru ca tânăra absolventă a Facultăţii de Stomatologie, Elvira Popescu, să poată veni în 

Franţa. 

Am prezentat personalitatea marii artiste Elvira Popescu, adăugând că aceasta este singură, nu are altă familie şi 

are nevoie de îngrijire şi asistenţă medicală. În plus, am argumentat că doamna Elvira Popescu, posedă o importantă 

avere în Franţa şi Elveţia, pe care prevedeam că o va lăsa moştenire tinerei sale nepoate.  

Am insistat şi asupra acestei laturi, care nu trebuia neglijată.  

Au trecut două luni, după care am primit un răspuns în care mi se spunea că în conformitate cu instrucţiunile 

Ministerului Sănătăţii, medicii stagiari pot să se specializeze în străinătate numai după terminarea perioadei de 

stagiatură, deci peste trei ani. Era un răspuns negativ, spus politicos.  

Dar nu m-am lăsat. Am intervenit, din nou, atât la Ministerul Afacerilor Externe, cât şi la Ministrul Sănătăţii, dr. 

Victor Ciobanu, argumentând că trebuie să se aprobe cererea marii artiste Elvira Popescu. Printre altele, am scris că 

este posibil ca doamna Elvira Popescu să intervină la preşedintele Mitterrand ca şi acesta să facă demersurile către 

ambasadorul român. Am insistat din nou de sprijinul medical pe care poate să-l dea tânăra absolventă şi în administrarea 

unei averi importante, care trebuie să rămână românească.  

Insistenţa mea n-a rămas fără ecou. Peste o lună, am primit comunicarea că s-a aprobat plecarea domnişoarei dr. 

Elvira Popescu în Franţa şi urmează să-şi întocmească paşaportul, vizele şi alte formalităţi. 

În luna iunie, ea sosea la Paris, spre bucuria marei noastre artiste, care mi-a mulţumit la telefon, cât şi printr-o 

scrisoare scurtă, sinceră, cu mulţumirile sale şi cu invitaţia de a-i face o vizită la reşedinţa sa.  

Discuţia telefonică a fost agreabilă, vocea sa fiind plăcută şi muzicală în receptorul cu care o ascultam.  

„- Vă mulţumesc, domnule ambasador Gigea, pentru tot ce aţi făcut pentru mine şi pentru nepoata mea. Vă spun 

aceasta, pentru că lângă mine, se află nepoata mea, care după cum ştiţi o cheamă Elvira Popescu ca şi pe mine şi îmi 

va duce numele mai departe. Se simte bine, aici, la Paris, după cum mi-a mărturisit şi mă roagă să vă transmit 

mulţumirile sale pentru că aţi ajutat-o să vină la Paris. 

- Sunt bucuros că s-a rezolvat această problemă, am răspuns eu. Voi avea posibilitatea să o şi cunosc, invitând-o 

împreună cu dumneavoastră de fiecare dată la recepţiile oficiale ale Ambasadei. 

Îi doresc numai bine şi succes în activitatea sa de la Paris.”  
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Am avut în continuare schimb de amabilităţi şi ne-am exprimat dorinţa de a ne mai întâlni.   

Cu greu am încheiat convorbirea pe care o începusem cu o jumătate de oră în urmă 

 

2. O nouă întâlnire cu Elvira Popescu 

 

Peste câteva luni am avut o nouă întâlnire cu marea actriţă franceză Elvira Popescu.   

Şi acum, câteva date despre celebritatea sa. Deşi avea vârsta de 90 de ani,  cochetează cu bătrâneţea. S-a născut la 

Bucureşti în anul 1896. A fost elevă a Luciei Sturdza-Bulandra, debutând în anul 1910 la Teatrul Naţional din 

Bucureşti.  

În anul 1923 se stabileşte la Paris unde conduce ,,Theatre de Paris” şi ,,Theatre Marigny”.   

Actriţa de spontaneitate şi vervă comică a obţinut succese remarcabile în piese de Verneuil, Bernstein, Roussini, 

Cocteau şi alţii, cucerind o reală celebritate în Paris.  Vorbind franceza cu un anumit accent specific, s-a bucurat de 

simpatie şi aprecieri elogioase. A jucat şi în filme printre care „Ţigăncuşa din iatac”, ,,Noaptea la Veneţia”, „Austerlitz” 

etc.  

După cum am spus în cartea mea “Din Însemnările unui ambasador român la Paris “, am organizat anual 

sărbătoriri şi recepţii oficiale pentru zilele de 24 ianuarie, 9 mai şi 1 decembrie.  

Pentru ziua de 9 mai 1987, am organizat o recepţie oficială cu trei zile mai devreme unde printre persoanele 

invitate a fost şi celebra actriţă. 

Printr-o scrisoare, Elvira Popescu m-a anunţat motivele pentru care nu a putut participa la recepţia oficială dată de 

Ambasada Română în ziua de 6 mai 1987.  

Iată textul scrisorii sale:  

„16 mai 1987 Domnule Ambasador, 

Doamnă,  

Eu nu am putut răspunde amabilei Dumneavoastră invitaţie care a fost trimisa la adresa din Avenue Foch 199 

pentru că scrisoarea mi-a parvenit abia ieri. Doresc să vă asigur de sentimentele mele cele mai bune. 

Elvira Popescu” 

Am înţeles-o de ce nu a putut veni, deşi sunt sigur că ar fi dorit aceasta. 

 

* 

*          * 

La sediul ambasadei, s-a prezentat pentru a doua oară, marea actriţă franceză Elvira Popescu.  

Am aşteptat-o, ca de obicei, la intrarea în ambasadă, de pe Rue de L’Exposition. După ce autoturismul s-a oprit, o 

doamnă, care era şofer, a coborât, Elvira Popescu rămânând în continuare pe scaunul din dreapta şoferului, întrucât 

avea dificultăţi cu picioarele. 

Eu am urcat în locul şoferului, iar soţia mea, deschizând uşa din dreapta, a rămas alături de marea artistă 

încadrând-o. 

Ne-a luat de mână pe amândoi. 

- Bine aţi venit la noi, stimata noastră doamnă, am zis eu sărutându-i mâna. 

- Bine v-am găsit, doamnă şi domnule ambasador, ne-a răspuns cu bunăvoinţă, îmbrăţişându-ne, mai întâi pe 

soţie apoi pe mine. Sunt bucuroasă să vă pot întâlni pe amândoi. Îmi cer scuze că nu pot să cobor din maşină, pentru că 

am probleme cu picioarele şi nu pot să merg. Dar, vom sta de vorbă, în maşină, ca şi de rândul trecut. 

Îmi place că sunteţi tineri şi simpatici.” 

Priveam cu admiraţie la distinsa Doamnă, deşi avea 91 de ani. Era tot frumoasă pentru vârsta sa. Trăsături care îi 

dădeau o distincţie deosebită. 

- Dumneavoastră sunteţi superbă, a intervenit soţia mea. Tot frumoasă aţi rămas.  

- Mulţumesc pentru compliment, sunteţi drăguţă, a răspuns marea actriţă. 

- Soţia mea are dreptate, am completat şi eu. 

A râs zgomotos, cu plăcere. 

Îmi ţinea mâna mea, în mâna sa. Apoi, mi s-a adresat: 

- Vă mulţumesc, domnule ambasador, pentru faptul că mi-aţi adus pe strănepoata mea aici Ia Paris. Ştiţi că o 

cheamă ca şi pe mine. Elvira Popescu. 

Ea va fi şi moştenitoarea mea, când voi pleca în lumea drepţilor. Încă o dată vă mulţumesc pentru ceea ce aţi făcut Ştiu 

că n-a fost uşor, dar cu autoritatea dumneavoastră, aţi reuşit s-o aduceţi. Ea mă va reprezenta la recepţiile organizate 



 

63                       Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

 

Ia ambasadă. 

În afară de mulţumirile mele pe care vi le-am adresat la telefon, 

am vrut să vi le aduc şi prin viu grai.  

Acum, însă, mai am o problemă, pentru care am venit din nou, ca 

să vă rog.“ 

- Cu mare plăcere. Despre ce este vorba? ... am încurajat-o eu. 

Ne-a privit cu duioşie, aşa cum numai, un suflet mare poate să o 

facă, parcă roşind puţin (ori mie mi s-a părut) şi mi-a spus:  

- Domnule ambasador, v-aş ruga să nu mi-o luaţi în nume de rău, 

că vă deranjez din nou. Dumneavoastră sunteţi un om amabil şi drăguţ 

şi de aceea îndrăznesc s-o fac...  

- Vă ascult cu plăcere...  

- Mulţumesc. Iată despre ce este vorba.  

La Bucureşti am nepoţi, care sunt părinţii Elvirei... Sunt tot 

Popescu ca şi mine, el fiind doctor. 

Aş dori să interveniţi dumneavoastră Ia Bucureşti, să 1e acorde 

viză pentru a veni Ia Paris.  

Eu le-am făcut o invitaţie pentru treizeci de zile, ca să-şi petreacă 

concediul aici. Nu pot sta mai mult, pentru că atâta au ei concediu. Eu 

i-aş ţine mai mult, mai ales că, aci, este şi fiica lor. Puteţi să mă 

ajutaţi, domnule Ambasador? 

M-a privit Elvira Popescu, cu ochi rugători, deosebit de expresivi 

dar şi frumoşi. Apoi, mi-a înmânat o cerere în acest sens.  
 

- Nu este nici-o problemă, prea distinsă Doamnă, i-am răspuns eu pe loc. 

Am socotit, însă să-i solicit câteva detalii: 

- Unde lucrează, nepotul dumneavoastră, domnul doctor Popescu? 

După o scurtă pauză, parcă o reţinere, îmi spune: 

- Este doctor Ia Spitalul Militar din Bucureşti. Este colonel.  

Auzind că este colonel în Armata Română, în sinea mea, m-am îngrijorat, ştiind că atunci militarii au avut un 

anumit regim în deplasarea lor în străinătate.  

Dar eu îi promisesem doamnei Elvira Popescu ca o voi ajuta.  

- Desigur că este o mică problemă, nepotul dumneavoastră fiind militar. Dar nu-i nimic, voi interveni la forurile 

competente. 

- Eu, vă asigur, domnule ambasador, că după o lună de zile, se var înapoia la Bucureşti. Nu vor rămâne în 

Franţa. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu vreau să vă creez dificultăţi dumneavoastră, care sunteţi atât de drăguţ cu 

mine "Paroie d'honneur”.  

- Voi face tot ce depinde de mine, vă asigur. Eu sunt sigur de ceea ce dumneavoastră spuneţi.  

Trebuie să intervin atât în Ministerul de Externe, cât şi la Ministerul Apărării-Naţionale. Sper că nepotul 

dumneavoastră şi soţia vor obţine aprobările necesare. 

- Vă mulţumesc din inimă ...  

Imediat, marea Doamnă Elvira Popescu m-a sărutat pe obraz, atât pe mine cât şi pe soţia mea, ţinându-ne în 

continuare de mână. 

În timp ce eu citeam cererea sa pentru acordarea de viză pentru dr. Popescu şi soţia sa, marea actriţă se întreţinea 

cu soţia mea Marieta.  

Soţia mea Marieta, uitându-se in ochii ei luminoşi şi blânzi, îi spune:  

- Scumpă doamnă Elvira Popescu. Când mă uit la dumneavoastră parcă vad chipul mamei mele şi îmi tresaltă 

inima de bucurie şi tandreţe. Parcă aţi fi chiar mama mea. 

La acestea, Elvira Popescu, făcându-i plăcere, o îmbrăţişează şi-i răspunde: 

 - Îmi face mare plăcere că îmi spuneţi ... aşa, considerându-mă mama dumneavoastră ... Aceasta este ca o clipă 

de linişte pentru gândul meu către fiica mea care este în Elveţia, unde se află la tratament fiind bolnavă ca şi mine 

...Dar ea ... este în vârstă ... Dumneavoastră sunteţi tânără şi frumoasă.  

O strânge tot mai mult în braţe pe soţia mea, cu dragoste de mamă nedisimulată. Apoi continuă:  

- Ştiţi ce vă rog. .. Veniţi cu mine la ferma mea, unde am un mic castel.  
 



 

 Să vină şi domnul ambasador, iar dacă dansul nu poate, veniţi singură .. şi mai stăm şi noi de vorba. Să-mi 

spuneţi cât mai multe din ţară, despre ţară şi despre oamenii ei... Eu iubesc România şi deşi stau în Franţa de mulţi ani, 

am rămas româncă până în măduva oaselor....Asta i-am spus-o şi preşedintelui Mitterrand, odată la Elysée când am 

fost într-o vizită.  

Ştiţi cum mă duc eu la Elysée la preşedintele Franţei? Ca la mine acasă. Eu nu mă anunţ din timp că vreau să-l 

văd pe preşedintele francez. E mai complicat. Directorul de cabinet politicos şi diplomat poate să-mi spună că este 

ocupat ..că are obligaţii protocolare, şi mai ştiu ce alte baliverne. Aşa că eu mă duc neanunţată.  

Dacă e acolo, intru direct. Nu mă poate refuza. Din contră, se bucură când mă vede. S-a învăţat cu mine aşa cum 

sunt.  

Nu vedeţi că şi acum, aci, la ambasadă am venit neanunţată? Aşa e felul meu ...  

- Vă rog să veniţi oricând doriţi la noi. Uşa ambasadei ca şi inimile noastre sunt permanent deschise pentru 

dumneavoastră. Vă spun sincer, am intervenit. 

La care răspunsul a venit repede, pe neaşteptate. 

- Sunteţi drăguţ. De altfel de prima dată mi-am dat seama că am de-a face cu o persoană amabilă şi cumsecade.  

- Vă mulţumesc, am spus eu roşind.  

Ne simţim bine împreună. Soţia mea o stimulează la vorbă:  

- Cum se simte nepoata dumneavoastră la Paris? Mă refer la doctoriţă, venită de curând din România.  

- Se simte bine ... Dar cel mai mult mă simt eu. Parcă am întinerit. Să vă spun ceva în legătură cu ea. 

I-am dat bani să-şi facă un cabinet particular, de stomatologie. Să practice aci meseria. Ziua aleargă după 

instrumente medicale şi seara o iau în primire discutând câte toate. 

O provoc la discuţie, punându-i fel de fel de întrebări. Îmi place s-o ascult  vorbind româneşte. La un moment dat 

am observat că foloseşte în vorbire multe cuvinte străine de limba noastră românească. 

Atunci o iau la rost şi îi zic: "Ce este cu păsăreasca asta a ta? Tu nu ştii să vorbeşti corect româneşte? Ai 25 de 

ani şi ai stat numai în România. Lasă că mă ocup eu de line ca să vorbeşti perfect româneşte. Eu deşi am stat atâta timp 

în Franţa n-am uitat nici o vorbă. 

Fata râde zgomotos şi nu se supără. Îmi dă dreptate.  

Şi tot aşa, stăm de vorbă, până noaptea târziu. La un moment dat nu-mi mai răspunde. Atunci, ştiu că a adormit şi 

îmi văd de ale mele, imitând-o. 

Ne bucurăm de cele spuse, râzând cu poftă. 

Marea noastră actriţă, acum şi a Franţei, vorbeşte cursiv, repede şi convingător, vorbele sale curgând ca o apă 

limpede de izvor. 

Soţia mea i-a vorbit de familie, de copii, ca între femei. Ascultă cu atenţie, dând din cap aprobând-o pentru cele 

spuse.  

Apoi, ne-a povestit în continuare cât de satisfăcută este de strănepoata sa, venită de curând de la Bucureşti. "Este şi 

frumoasă şi harnică", ne-a spus dânsa. 

Până acum, administrarea averii o făcea o doamnă, un fel de guvernantă, o unguroaică. N-o vede cu ochi buni pe 

Elvira, noua intrusă. .. Dar nu are ce face" ...  

Ni se adresează din nou cu rugămintea pe care ne-o mai făcuse:  

- Vă rog să-mi faceţi o vizită peste două săptămâni, la ferma mea, unde îmi fac vacanţa. Îmi face plăcere să vă am 

ca oaspeţi.  

I-am mulţumit pentru invitaţie.  

Ne-am despărţit luându-ne la revedere, pe curând, îmbrăţişându-ne prieteneşte. 

* 

*          * 

În rue de la Faisanderie nr. 3, se află apartamentul unde a decedat Elvira Popescu la 12 decembrie 1993, fiind 

înmormântată la cimitirul „Père Lachaise”. 

În afară de apartamentul din staţia Faisenderie, unde a decedat, Elvira Popescu, prin căsătorie fiind Contesa 

Sebastien-Maximilien Foy, a posedat o vastă reşedinţă, un castel cu o suprafaţă de 800 m
2
 suprafaţă utilă şi peste 600 

m
2
 de terase în localitatea Mezy-sur-Seine, în locul "La Gibet", situat de 1 km de o mică pădure pe autostrada d' 

Apremont, nr.32 şi având şi o suprafaţă de 7,38 ha. 

Această superbă proprietate, beneficiază de un minunat peisaj pe valea râului Sena, privirile surprinzând uzinele 

Renault de Flius spre dreapta şi turnul Eiffel, la stânga. 

Castelul Mezy, proprietatea sa, unde am fost invitat ca să-l vizitez împreună cu soţia mea Marieta, este construit în stil  
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avant-gardist în anii 1924-1925 de reputatul arhitect Robert Mallet Stevens (l886-194?), pentru celebrul creator de 

modă Paul Poiset (1879-1944).  

După Crahul economic din 1929, Paul Poiset a vândut acest castel actriţei Elvira Popescu în anul 1930, pe care l-

a vândut în anul 1988 familiei Faberge, după ce locuise aici, timp de 58 de ani, retrăgându-se în apartamentul său din 

Paris.  

Se cuvine aci, să fac o mică paranteză.  

Cineva care citeşte aceste rânduri ar putea să se ridice şi să se întrebe: "Ce mare lucru a făcut ambasadorul Gigea, 

că a adus în Franţa, un colonel cu soţia sa?"  

Acum după ce s-au deschis graniţele şi suntem în democraţie, acest lucru este simplu şi relevant. 

Dar, aş vrea să amintesc că în anul 1987, când a avut loc această vizită, erau multe interdicţii, mai ales pentru cei 

ce lucrau în armată, cu grade de colonel, care deţineau secrete militare. Astfel de aprobări pentru plecarea în străinătate 

erau poate unu la o mie. În al doilea rând plecând la o rudă apropiată care avea condiţii materiale bune şi în plus şi fiica 

sa prezentă la Paris, rămânerea lor ar fi fost o problemă grea pentru cine i-a girat, respectiv ambasadorul român, adică 

eu, cât şi şefii săi ierarhici care nu au fost destul de "vigilenţi."  

Ca să înţelegem bine lucrurile, pentru a aprecia curajul şi responsabilitatea: - care putea duce şi la destituirea din 

muncă - trebuie să ne întoarcem la atmosfera şi condiţiile socio-politice şi legislative din acei ani ... Şi acum, eu însumi 

mă mir de "uşurinţa" şi responsabilitatea pe care mi-am asumat-o. 

Dar aşa eram eu atunci, având convingerea că aşa este bine şi desigur şi faptul că eram atras, aproape fermecat de 

marea noastră actriţă Elvira Popescu:  

Nu i-am putut face vizita promisă. A doua zi, soţia mea a plecat la Bucureşti pentru trei luni de zile şi .. s-a uitat.  

Eu am intervenit la Bucureşti pentru a se aproba vizita la Paris a familiei doctor colonel Popescu. Am relatat 

asigurarea primită din partea doamnei Elvira Popescu. Spre satisfacţia mea şi a marii noastre actriţe, s-a aprobat vizita 

la Paris, pe care familia Popescu a făcut-o, înapoindu-se la Bucureşti, după ce concediul a fost efectuat.  

A doua zi după sosirea la Paris a familiei dr. colonel Popescu, celebra actriţă a socotit necesar să-mi mulţumească.  

Secretara mea mă anunţă cu o voce precipitată dar cu bucurie în glas: ,,, Vă caută doamna Elvira Popescu, ştiţi 

dumneavoastră cine ... "  

Ridic receptorul. O voce plăcută, de-acum cunoscută o „simt” la capătul firului telefonic. 

- Bună ziua, domnule ambasador şi să vă dea Dumnezeu sănătate şi viaţă lungă, fiindcă sunteţi un om de treabă. 

Am lângă mine pe nepoţii mei de la Bucureşti, care, sunt bucuroşi că au ajuns cu bine la Paris. Ei ştiu că fără "girul". 

dumneavoastră nu ar fi putut ajunge aci. Şi eu vă mulţumesc.  

- Sărutăm dreapta, scumpă doamnă. Cum aş fi putut eu să refuz o cerere ce mi-aţi adresat-o ... Dorinţa 

dumneavoastră este ordin pentru mine, am căutat s-o măgulesc eu, deşi nu era departe de convingerile mele. 

- Sunteţi drăguţ, asta este! Am ştiut eu din primul moment cu cine am de-a face. Sărutaţi-o pe doamna Gigea din 

partea mea, care e o scumpă. Şi nu uitaţi că sunteţi invitaţii mei, la castelul meu, situat în afara Parisului ... "  

Sigur, era bucuroasă. Se vedea în cuvintele sale sincere şi în glasul său fermecător.  

Elvira Popescu nu a uitat să-mi mulţumească şi în scris, scriind pe cartea sa de vizită: "Sincere mulţumiri pentru 

tot ce aţi făcut şi vă asigur de prietenia şi recunoştinţa mea. Complimente Doamnei Gigea".  Urmează apoi semnătura 

sa, cu litere de dimensiuni mari: Elvire Popesco.  

Peste trei zile, la poarta ambasadei române, a sunat un comisionar cu un coş cu optzeci de trandafiri de culoare 

galbenă.  

A urcat sus, însoţit de portar, sunând la apartamentul meu, eu lipsind din Ambasadă.  

A deschis dr Dorin Hociotă, vestitul nostru chirurg specializat în cofo- chirurgie, care se afla în sufragerie, venit 

într-o vizită de o săptămână, la Paris. Eram vechi prieteni şi l-am primit cu bucurie şi braţele deschise.  

Doctorul Hociotă a făcut oficiul de gazdă, chemând şi pe soţia mea, aflată la bucătărie, cu treburi de gospodină.  

Au primit florile, mulţumind cum se cuvine, comisionarului şi l-a servit cu un pahar de whisky.  

Pe cartea de vizită pe care era gravat numele Elvira Popescu, la care aceasta a adăugat şi cuvântul „contesa de ...” 

a scris: „Doamnei Ambasador Gigea, cu dragoste şi prietenie, bunele gânduri şi sentimente ale Elvirei Popescu ..”. 

 Nu ştiu dacă bunul domn Popescu îşi aminteşte de acest episod şi nu cunosc dacă în sinea lui, este recunoscător 

faptului că eu mi-am asumat o mare responsabilitate, luându-l pe garanţie, cu funcţia pe care o aveam;  

Eu îi doresc numai bine!  

3. În loc de încheiere 

 

De Anul Nou i-am trimis un buchet de flori cu urările tradiţionale de fericire, sinceritate şi viaţă lungă. 
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La rândul său, pe cartea de vizită mi-a scris:  

''Madame, Monsieur L 'Ambassadeur  

ELVIRE  POPESCO   
Je vous remercie pour vos souhaits et gentillesse.  

Je vous prie de recevoir miens.  

 

În cursul lunii martie 1989, marea actriţă franceză de origine română Elvira Popescu a fost promovată de 

preşedintele Franţei Francois Mitterrand la gradul de Comandor în ordinul Legiunii de Onoare.  

Cu acest prilej, la 29 martie, i-am transmis următoarea scrisoare:  

 

„ Mult Stimată Doamnă Elvire POPESCO, 

Am aflat cu deosebită plăcere de onoarea ce vi s-a făcut prin promovarea la gradul de Comandor în ordinul 

Legiunii de Onoare, ca o expresie a contribuţiei Dumneavoastră grandioase în viaţa culturală a Franţei şi a lumii, 

dând expresie talentului Dumneavoastră unic şi totodată, sentimentelor înălţătoare ale poporului român pe care îl 

reprezentaţi cu mândrie şi strălucire.  

Acest eveniment îmi oferă plăcutul prilej personal, precum şi din partea colaboratorilor apropiaţi, cele mai calde 

felicitări, împreună cu bunele urări de sănătate, ani mulţi şi fericire.  

 

Vă rog să primiţi omagiul meu respectuos.  

Cu cele mai alese sentimente de stimă şi preţuire  

 

Petre GIGEA 

 

Doamnei  

Elvire POPESCO  

Artistă dramatică 

Preşedintă de onoare  

În presa franceză, periodic se aminteşte despre personalitatea şi activitatea marii actriţe. Astfel, amintesc un lung 

articol însoţit de o fotografie publicat la mijlocul lunii martie 1989.  

Cotidianul "Le Figaro" în articolul "Guitry şi monştrii săi sacri", semnat de Francois Chalais are în text şi o 

fotografie sub care scrie: "Sacha Guttry et Elvire Popesco: un feu d'artifice".  

Aici marea artistă Elvira Popescu, frumoasă, blondă, tânără, râde cu gura plină când Sacha Guttry îi strânge 

mâna. Artista este caracterizată de autor, drept "divină".  

Între timp, după plecarea mea de la misiunea diplomatică de la Paris Elvira Popescu în anul 1993 a plecat pe 

drumul fără de întoarcere, în Paradis.  

Probabil că şi acolo este nevoie de mari personalităţi aşa cum a fost şi marea actriţă franceză de origine română. 

Avea 97 de ani.  

La slujba religioasă ce a avut loc la biserica românească, în faţa trupului neînsufleţit al Elvirei Popescu, la 14 

decembrie 1993, alături de un număr impresionant de români şi francezi, a participat şi fostul preşedinte al Franţei 

Valery Giscard d'Estaing şi doamna Eva Barre soţia primului ministru Raymond Barre. 

În celebrul cimitir "Père Lachaise", trupul neînsufleţit al Elvirei Popescu se odihneşte într-un mormânt, fără 

cavou, fiind îngropată direct în pământ.  

Mormântul său este încadrat în marmură albă, apoi deasupra o frumoasă cruce pe care este gravat numele său şi 

data decesului, la 12 decembrie 1993.  

Alături, se află încă cinci morminte unde dorm somnul veşnic, personalităţi celebre precum Marcel Proust, 

scriitor (1871-1922), Anna de Noailles, Martha Bibescu, Antoine Bibescu, Emanuel Bibescu. 

Doamne, ce femeie! Ce suflet mare! Ce mare Doamnă! Nu este, oare, păcat că astfel de fiinţe trebuie ca să şi 

moară?!  

 
 
 

 

 Petre Gigea-Gorun: Arhiva personală 
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      CANDELA DE MONTREAL 

LA  

15 ANI DE LA APARIŢIE 
 

Cu adieri de primavară românească în mijloc de martie, dar departe 

de ghioceii care-şi înalţă capul din pământul nostru strămoşesc, în-

tâmpinăm cu scânteieri de primăvară în suflet cea de a 15-aniversa-

re a existenţei  Candelei de Montreal. Înainte de toate, Candela de 

UN SPAŢIU CULTURAL ROMÂNESC DE PRESTIGIU  

 

 

 

 

 Montreal e o bucurie a întâlnirii cu semenii noştri de-un neam, întâlnire în limba noastră strămoşească - o prelungire a 

lumii de acasă, dar şi promovarea culturii româneşti dincolo de hotarele ei. Aşadar, cum era firesc, Candela de Montreal 

a apărut din nevoia românilor-canadieni de a comunica şi a se informa. Astăzi nimeni nu se mai poate lipsi de presa care 

a căpătat în viaţa noastră un loc deosebit de important. Lectura presei, ca şi a  cărţilor, au asupra noastră o putere 

imensă.  Oricât am pretinde că părerile şi gândurile noastre sunt originale şi că ne aparţin în totalitate, ele nu sunt 

altceva decât rezultatul informaţiilor pe care le asimilăm şi apoi le prelucrăm în mod conştient din ceea ce am citit.  De 

aceea prezenţa revistelor se va face simţită atâta cât va fi şi existenţa omului. Nu se poate imagina nici cultura noastră 

fără reviste literare care să ţină pas cu vremea şi, în acelaşi timp, să păstreze vie lumina aprinsă de înaintaşii noştri şi să 

răspundă nevoii de a comunica ceea ce  simţim şi trăim într-o ţară în care trebuie să ne luptăm pentru adaptare şi pentru 

a ostoi dorul de ceea ce am lăsat în urmă, după ce am închis uşa după noi. Candela de Montreal ne sugerează, prin însuşi 

titlul ei, că pe astfel de daruri  lasă să cadă lumina şi  să intre în voie în inimile cititorilor. Nu pot să nu mărturisesc aici 

că am avut un motiv de a mă bucura în plus când am văzut că această lumină a căzut şi peste scrierile mele publicate 

alături de nume prestigioase, foşti şi prezenţi colaboratori ai revistei Candela de Montreal  precum poetul George Filip, 

scriitorii Mircea Gheorghe, Florin Oncescu, Alexandru Cetăţeanu, Miruna Tarcău, Ortansa Tudor, Wladimir Paskievici, 

poeţii Dumitru Ichim, Mariana Gheorghe, Teodor Curpaş şi mulţi alţii. 



 

 Candela de Montreal, aflată acum în strai de sărbătoare,  e un dar minunat pe care ni-l face în fiecare lună colectivul 

redacţional condus de domnul Victor Roşca, prin efortul căruia a şi luat fiinţă acum 15 ani, în 1997. Sunt mulţi, sunt 

puţini cei 15 ani? Ţinând cont că sosirea emigranţilor în Canada doar cu un geamantan la care s-a adăugat apoi efortul 

nu tocmai uşor pentru adaptare şi înfiriparea rostului pentru traiul zilnic, preocuparea pentru a da fiinţă unei reviste în 

limba română, atârnă cu mult mai greu decât în situaţiile unei vieţi trăită după regulile de viaţă cunoscute.   

    Pentru domnul Victor Roşca, înfiinţarea unei reviste  la anii senectuţii - avea atunci 70 de ani -  când alţii îşi 

aşternuseră un  trai în linişte, fără niciun fel de bătaie de cap - a fost considerată ca o datorie de conştiinţă. Tot 

dumnealui semnează editorialul revistei cu vocaţia comunicării, aşa cum s-a reflectat şi în cele două cărţi scrise în 

ultimii ani "Moara lui Kalusek" şi "Experimentul Târgşor" publicate în renumita Editură Curtea Veche din Bucureşti. 

Pentru a da viaţă acestei reviste a avut de înfruntat  multe obstacole, asemenea  multor publicaţii care nu aduc un profit 

la propriu, ci doar unul pe plan spiritual. Apariţia ei a fost posibilă în întregime numai prin voluntariat, ca al domnului 

Marius Neaga, redactorul tehnic şi cu sprijinul financiar al centenarei Biserici Române Ortodoxe de  Montreal, Buna 

Vestire şi al regretatului părinte Petre Popescu.  

    Curând, Candela de Montreal a devenit un nume respectabil pentru cititorii români din Canada, ca şi pentru mulţi din 

ţară  sau de pretutindeni prin sumarul său variat şi atrăgător, prin aspectul grafic, prin numele remarcabile care 

semnează articolele, comentariile, reportajele, creaţiile literare, informaţiile din toate domeniile, inclusiv Pagina 

Creştină, prin respectarea cu rigoare a normelor exprimării opiniilor şi de comunicare civilizată, raportate la etică şi 

morală,  prin rolul său de formator de opinie.  

 

Astăzi, revista în format on-line sau pe suport de hârtie,  este răspândită în bibliotecile naţionale ale Canadei, ale marilor 

oraşe universitare din România şi în unele oraşe din lume, iar pe viitor vor fi un însemnat izvor de informaţie pentru cei 

care vor să reconstituie o epocă literară sau istoria celei mai vechi comunităţi române din Quebec. Şi-a câştigat acest 

prestigiu pentru că revista nu face nici un fel de rabat de la calitate. Fiecare număr este tot mai reuşit, într-o continuă 

întrecere pentru autodepăşire şi, totodată, cu porţile deschise pentru a primi creatori diferiţi, cu mijloace de expresie 

diferite, cele noi  încrucişându-se cu cele îndelung experimentate şi laolaltă formând acel rotund numit spirit românesc 

şi cultură de bună calitate.  

    Revista Candela de Montreal este o dovadă a potenţialului românesc, de multe ori, pe nedrept,  pus în umbră, e un 

bun prilej de înavuţire spirituală. Parcurgi lectura în mod foarte plăcut încât, odată ce începi s-o răsfoieşti, anevoie o laşi 

din mână, te laşi sedus de lumina calmă pe care o răspândeşte.  

    Revista are viaţă, are puls şi cheamă în preajma ei colaboratorii. Această efervescenţă a făcut să se nască   Cenaclul 

literar "Candela".  

   Un alt merit al revistei este organizarea lansării cărţilor scrise de cei mai reputaţi scriitori canadieni de origine română, 

devenind un loc de întâlnire spirituală şi de comunicare afectivă, un loc de socializare cum se spune în Canada. Aici se 

fac schimburi de opinii şi se ia pulsul vieţii literare. 

    O altă acţiune a redacţiei este începutul stabilirii unor punţi literare cu ţara prin intermediul unor tineri scriitori ca 

Daniela Gifu, Iuliana Onofrei, sau Elena Olariu şi poeta Daniela Voiculescu şi alţii. 

    Cu prilejul acestei zile aniversare, 15 martie, urez stimaţilor cititori, colaboratorilor, colectivului redacţional, 

distinsului redactor sef, fondator al acestei prestigioase reviste,  domnul Victor Roşca mult succes în continuare, 

sănătate, fericire, realizări deosebite pe plan publicistic, cultural şi personal, alături de tradiţionala urare strămoşească de 

La Mulţi Ani ! 

                                                                                                                  Elena  BUICĂ -Toronto 
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Dublin , Irlanda 

 

Va fi de voi departe... 

 

Cât de naiv te crede copacul acesta 

încât se lasă rupt pentru tine! Te 

prinzi de conturul unei frunze, te 

prinzi de o zi, te prinzi de lumină şi 

noapte să simţi disperarea dulce şi 

viaţa ca o rază acrişoară şi beată. 

Vântul a rămas paralel cu ploaia. Sunt 

între. Să continui acest gând ciudat. 

Poate că nu e profundă marginea pe 

care mă aflu? Poate că idealul a 

crăpat în patru? Şi eu ce zare să aleg? 

Simt pe frunte o tablă ce vrea să 

încolţească. Căutăm, cu lupa, bubele 

făcute şir pe tălpi.  

Nu vreau să număr timpul trecut. În 

fiecare Duminică măştile aprind 

lămpi albastre. Vreau să înţeleg rostul 

lucrurilor simple. De ce e complicat 

să fim fireşti? Vreau să nu înţeleg că 

roaba vieţii sunt eu.  

Complicate sunt grădinile cu crini 

albi. Un vestitor al gropii îmi dă 

roată. Spre ce să privesc? Spre unde 

să mă duc? Şi de ce fericirea arată ca 

o pitulice speriată? Aproape că o văd.  

Apusul îmi aduce aminte în fiecare zi 

că trebuie să ies în stradă. Azi nu mai 

şterg lacrimi. Azi nu am.  

Flămândă, nebunia, îmi întinde 

mâinile în faţa cutezanţei. 

 

 

Cuprinde-mi viaţa, mă respiră 

 

De mă priveai, privirea-ţi se-aprindea, în flăcări trupul cuprindeai, iubirea 

mistuia pământul, doar tu nu mai credeai în ea, mă întrebai de ce rămân la 

toate rece? 

Nemurirea? Un infinit în prelungire, adu-ţi aminte de un drum, mereu o joacă 

de cuvinte, o arcă înspre Rai deschisă. Îngeri şi demoni vor cânta, la nunta mea 

mă-mbrac în stea, şi valuri îmi vor sta coroană, în minte chipul să nu-l porţi, 

ne-am luam de mână calde sorţi. Exist. Va muri moartea. Ce soartă oare 

hotărăsc? Există porţi în suflet oare, de e păcat iubirea mea? Un drum bătut, 

furtună în clepsidră, rămâne visul meu un suspendat minut, virtutea mi-e 

hoinară, ah, de-aş putea să-ţi fiu, în gând, sărut. 

Nu poţi reface vise din promisiuni, nici Prometeu închis de vulturi nu mai 

ridică piatra. Poate că sunt un vis ce fără milă se sfâşie, pedeapsa e tăcerea ta, 

în aripa-mi te simt cum arzi, hai şi ridică, aşa cum ai promis, coloana de bazalt 

din trupul meu ucis. 

A mai rămas un spaţiu de uitat. Priveşte urmele cum se distrug, cum 

Dumnezeu ne iartă amărăciuni, iubirea din iubire, rădăcini, să vină, ne 

cuprinde de cu lacrimi, mizează viaţa şi un inel ca dar. Hai şi cuprinde-mi 

viaţa, mă respiră, eu fără tine nu prea ştiu să fiu, şi dorul meu de nemurire, 

aduce timpul căutat să-ţi fiu. Ascultă cum îţi cântă fericirea şi cum dansează-n 

aripi cu iubirea, ascultă cum respiră viaţa-n doi, iubite!  

E timpul pentru noi. 

 

 

Proză scurtă 
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Să mori în rând cu îngerii 
 

 

Faci o sumă să-ţi iasă de-o haină? De ce? Importantă e uşa. Important rămâne  şi pragul. Poţi trece gol dincolo de lume. Şi dacă 

toate se prăbuşesc în centrul pământului înseamnă că acesta se transformă în Tartar şi probabil că toţi vom deveni Sisifi cu 

bastoane de nuc, încercând să rămânem verticali, de dragul oamenilor. 

Mărul. Păcat. Şarpele priveşte frumosul şi-i spune de verde că-i negru, de cer că-i pământ şi de oameni că sunt nemuritori. 

Rămânem să dorim ceea ce nu putem avea. Inconştienţi de puterea noastră ne mirăm cât de mult ne putem mira. În definitiv ce 

e moartea? O frumoasă trecere şi o continuitate de nimeni ştiută. De ce să ştim? Căutăm cuvinte şi gânduri să putem păcăli 

timpul. El a trecut şi noi am rămas mai trişti,  mai bătrâni. 

Mi-a plăcut călătoria în jurul mărului. Noi asta facem o viaţă întreagă, căutăm, sau măcar jumate din ea cât o trăim, că în rest e 

agonie, adică roim în jurul păcatului încercând să găsim calea spre mântuire cu spovedania unui simplu om. Mare lucru. Mi-

am amintit ce sunt şi de ce nu sunt din ce nu m-am gândit că aş putea să fiu. 

Nu suportăm aşteptările. Rezultatul e mereu altul. Realitatea se joacă în ape adânci. Înţelegerea unui moment scapă printre 

degete adevărul şi rămânem cu iluzia că am înţeles ceva din viaţă.  

Durerea ne-a rămas ca o amprentă pe retină. Mereu fidelă. Mereu aproape. Mi-am dat seama cât de puţini rămânem chiar 

atunci când ne numărăm anii cu melancolie. Mici cu vise mari. Un contrast ameţitor. 

Dacă curcubeul este alb? Orbi muritori ce-şi caută liniştea printre culori. Iertare. Cuvântul sublim, cere sfântului timp de 

regăsire, de rugăciune, timp cernut de biserici în zile noastre sfinte. 

Pragul? Am învelit talpa în lacrimi. Se scuturase roua din cer. Pe păr s-au prin margini de lume. Joc îngăduit de paşi către 

lume. 

Îmi place să fiu o simplă aşchie din lemnul crucii. 

Gândul? Sunt aproape de cuvânt. Pământul: viaţă şi moarte. Liniştea spinilor ce cântă lângă inima ta, sărută copacul cel porţi în 

mâini. 

Alinarea cu omul, un dans dulce şi sacru al paşilor dubli, perechile vibrează în aceleaşi dureri. 

Cred că e magic acel curcubeu dublu. Dublu de alb, dublu de eu cu dublu de tu, esenţă blândă a firii noastre. 

Creşteam prea repede. Timpul zice că-şi împarte paşii  cu noi. Doar ridurile vorbesc. Timpul râde şi împarte: un rid ţie, zero 

mie, două ţie, zero mie, zece ţie... 

Cea mai frumoasă trăire e să simţi cum creşti în palma gândului celuilalt. Simţi inima cum se zbate în palma ta? Ce-ţi spune 

gândul de mine? Cum sunt? 

Mintea preferă furtunile. Jocul merelor e un joc minunat. Simplu şi curat rămâne inocenţa păcatului într-o coajă de măr. 

Şarpele ne leagă picioarele de capătul pământului. Adevărul e acest loc. Ce rămâne pe margini? 

Aceeaşi măsură pentru fiecare. Tristeţe? Pentru că par toate atât de puţine şi ... mici şi nu ştiu de nu ne dorim  lucruri simple? E 

o frumuseţe vulcanică într-o acadea, într-o felie de pâine cu zahăr, într-o zi oarecare din viaţă, în vânt, în ploi, în nopţi fără vise. 

Scriu şi adun. Adun şi eu plânsetul altora pentru ca ziua să rămână cu soare.  

Unde şi când trebuie să te odihneşti? Am devenit conştienţi că după pasul de doi, pasul pereche, timpul s-a terminat şi când vei 

apune nu vei mai privi răsăritul altei vieţi. Abia acum mă voi întreba de rostul morţii. 

 

 

Şi toate se întâmplă pentru că am luat şi prăpastia în spate visând la speranţe ca la baloane 

colorate într-o zi de sărbătoare. .. 

Pentru că am luat şi duminicile în spate suflând cu grijă în lumânări de teamă să nu stricăm 

ruga.... 

Pentru că paşii noştri nu se mai aud, mergem uşor pe ultimul drum, poate păcălim moartea să 

nu ne vadă... 

Pentru că suntem oameni.... 

 

http://cititordeproza.ning.com/profile/DoriaSisuPloesteanu
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Iniţiativă multiculturală organizată 
de 

Primăria Redondo 

 

Saberes e Sabores de outras Gentes - Iniţiativă 

multiculturală organizată de Primăria Redondo 
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Saberes e Sabores de outras Gentes - Iniţiativă 

multiculturală organizată de Primăria Redondo 

Duminică, 04 Martie 2012 - Duminică, 01 Aprilie 2012 

În perioada 4 martie – 1 aprilie 2012, Primăria Municipiului Redondo prezintă o suită de manifestări reunite sub 

titlul “Saberes e Sabores de outras Gentes”. Evenimentul se bucură de participarea comunităţilor de imigranţi din 

regiune şi este organizat în colaborare cu diverse ambasade şi institute culturale străine aflate în Portugalia. Institutul 

Cultural Român de la Lisabona sprijină această iniţiativă printr-o expoziţie de obiecte reprezentative pentru artizanatul 

şi celelalte tradiţii populare româneşti.  

 

 

Zilele de 7, 9, 10 e 11 martie vor fi dedicate României, având pe afiş difuzarea a două filme româneşti de succes 

(“Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu”, în regia lui Andrei Ujică şi “A fost sau n-a fost”, al regizorului Corneliu 

Porumboiu), inaugurarea Expoziţiei fotografice “ De departe, de aproape”, dedicată culturii tradiționale din România 

(cuprinzând aspecte legate de muncă şi de vechile ocupaţii din mediul rural), spectacolul Ansamblului Folcloric 

Bucovina, un workshop de artă culinară tradiţională românească, Liturghia Ortodoxă în limba română.  

Activităţile cu specífic românesc se vor finaliza printr-o mostră culinară românească. 
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Şi-azi-noapte-a mai nins frumos… 

 

Şi-azi-noapte-a mai nins frumos – 

pe margini de trotuare nămeţii-ating elicele  

genunchilor tăi, îmbujorându-se de emoţii, 

mângâiaţi de geometria fricii albe… 
 

Noul, fumegosul Sisif de la recif… 

 

Cerul acestei duminici n-are 

nici un nor de vânzare –  

nici dintre cei încărcaţi de fulgere, de 

electricitate, 

nici dintre cei încărcaţi cu citate 

pentru viitoarea Biblie – s-o poarte-n spate 

noul, fumegosul Sisif 

de la recif… 
 

Ca o gârlă de sacru 

fluviu… 
 

Boia şi marmură albă,  

ori sânge  

pe sticla-mpâcloşată… 

Vulturul 

se metamorfozează-n 

câine-lup, mai negru  

decât noaptea 

dintre vineri şi sâmbătă, 

sărind să-mi sfâşie  

Yang-flămândul, 

făcându-mă să apelez 

la saltul superb 

de la treizeci şi trei de ani, 

de la vârsta 

martirizării celor sfinţi, 

şi să plonjez, 

treaz, 

în realul liniştit  

ca o gârlă de sacru 

fluviu… 
 

 

 

Din piramidele extraplate-ale 

burgului… 
 

O sfântă dimineaţă mi se-anunţă –  

e ora cinci ş-un sfert şi pe cablul 

televiziunii  

bine întins între blocurile de beton, 

mereu în acelaşi loc,  

la impresionant-constantă  

distanţă de zid,  

cântă mierla cu cioc auriu – 

edenicele-i triluri 

au forţa irepresibilă 

de-a scoate lumina din cosmice peşteri, 

de-a scoate razele soarelui  

din toate găurile negre-ale universului…  

Aici, în câmpie, o sfântă dimineaţă  

se-anunţă parcă din piramidele extraplate-

ale burgului, 

parcă din sarcofage-canoe-ale râului… 

 

 

 

(fotografie din 24 inauarie 1983) 

 

Şi numai atât… 
 

Arhitectură pe encefal,  

reptilă în zona vorbirii,  

logosul sforăind  

de şapte sute de mii de ani  

încoace… 

Şi numai atât…  
 

Cârduri de ciori… 
 

Cârdul de ciori  

înhămate  

la nori grindinoşi 

leagănă aspersoarele ploii  

peste oraşul meu din câmpie 

de parcă s-ar înierna  

pentru-acest Întâi Mai Muncitoresc 

şi pentru-a nu ştiu câta oară-n acest an 

cu anotimpuri căpiate – aidoma lumii 

întregi 

în care ne mişcăm  

tot mai mult pe catalige… 
 



 

74                       Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

Poem cu prioritate „zero“  

 
 

Tu, Joe, ce-ai dat numele acestei zile 

de Joi, 

voi, Joimăriţe valahe ce tulburaţi 

sticla televizoarelor, 

chiar şi în cea mai bună zi de Joia 

Verde, 

ori de Joia Câinelului, 

sau de Joia Ciocârliei, 

oricum de Joia Genitivelor reacţiei în 

lanţ: 

duceţi-vă pe Apa Sâmbetei 

după cum zis-a Sfântul Duh 

în ziua de Sântilie, 

la amiază…! 

 
 

Să fii a mea şopârlă-

curcubeu… 
 

Vino,  

să-ţi compostez fiecare culoare  

a curcubeului  

ce ţi s-a arcuit  

între sfârcuri: 

la ieşirea din superbul element,  

la traversarea răscrucii,  

ducând înspre cele cinci elemente,  

la trecerea  

în celălalt superb element… 

De ce imit eu arcul ceresc 

neapărat când te-ntreb  

de vrei  

să fii a mea şopârlă-curcubeu…?!?  
 

Pentru c-ai zărit Orang 

Pendek… 
 

Se-ncing zeii-n tine,  

se-aprind flăcări-zeiţe-n obrajii tăi – 

pentru c-ai văzut pentru prima oară 

pe Orang Pendek, antropoidul  

scund şi musculos  

din Sumatra, chiar dacă fosforescenţa  

pădurilor nu mai hrăneşte  

atât de intens lumina spre noi, 

din vulcan, din strămoşi, din fluvii 

şi mări de purpură…  
 

  

Vila ta îndrăgostită… 

 

Frunzele galbene mi-au invadat 

oraşul – 

tone de galben-lămâios  

asediază arborii din parcuri,  

inundă gazonul, 

în vreme ce vila ta îndrăgostită-şi 

aruncă-n azur  

balcoanele 

cu fâlfâitoare cearceafuri  

printre curcubeie… 
 

 

În valurile-nspumoşite-ale Căii Lactee… 

 

Fericite-s broaştele-n bălţile galaxiei, 

sar de pe coapsele zeiţelor întinse-n şezlonguri  

de pe auria şi imensa plajă a Cloştii-cu-Pui, 

curbat, de-a dreptul  

în valurile-nspumoşite-ale Căii Lacteee…!  
 

Verde ca brotăcelul-sticlă… 

 

Te-am văzut bine: 

erai transparentă 

ca brotăcelul-sticlă 

şi inima ta carmin 

bătea ca un ceas minuscul 

în cealaltă clorofilă…! 

De-acum, e cazul 

să nu mai asmuţi 

sarcofagul tău de chihlimbar 

pe propria-ţi mumie…! 
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În marmura acestei dimineţi de 

mai… 

 

Ce calmă  

este cremenea  

cafenie,  

ori vineţie,  

sau cremenea-curcubeu, 

ca iubita 

pe care-ncep s-o sculptez 

în marmura  

aceastei dimineţi de mai… 
 

Din marginea mea cât o 

mirişte… 

 

Pe vârful muntelui: soarele… 

Pe suprafaţa-armonică a râului: 

lăstunii… 

Din pieptul dealului,  

arici cu mere-n ţăpuşte  

se rostogolesc  

până-n pâlcul de maci  

din marginea mea cât o mirişte… 
 

 

 

Veşnic-producătorii de 

excremente… 
 

Ce zori edenice are planeta mea   

şi cum îşi bat joc de ea rechinii şi 

măcelarii, 

topitorii de bitum,  

fonfii şi fornăitorii autostrăzilor, 

veşnic-producătorii de excremente, 

în numele industriei, al agriculturii,  

al zootehniei, al umanităţii  

şi al democraţiei… 

 

 

La marginea Yin-ului… 

 

De-acum nu mă mai poţi consuma când 

vrei, 

ci numai atunci când eu mă las vânat şi 

mâncat… 

Pentru asta trebuie să-ţi faci templu în 

peşteră, 

să-l pictezi cu mine, cel mâncat, mereu 

în dreapta, 

cu tine, peşteră neviolată, în stânga,  

la marginea Yin-ului… 
 

 

 

Salvador Dali 

 

 

Ce-şi înnoadă cireşe-n 

sfârcuri… 

 

Ţi-aş cumpăra un jaguar,  

un tigru siberian, 

să mergi şi tu mai des la plimbare 

pe uliţa-curcubeu,  

ori printre fulgeraşe de iunie  

ce-şi înnoadă cireşe-n sfârcuri… 
 

Pentru noua primăvară 

 

Nu mai staţi la ferestre,  

intraţi în camerele voastre: 

să nu-mi deocheaţi zarzărul 

pe care-l tund 

pentru echinocţiu,  

pentru noua primăvară…! 
 

 

Îngeri cu joagăre late… 

 

Îngerii taie cu joagăre late  

zăvoaiele-nţurţurate,  

râurile cerului – 

rumeguşul lor de sticlă îmi cade-n ochi, 

în globulele roşii… 
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TESTAMENT 

 

Cu palmele ating fâşii ale mantiei cereşti, 

Cu ochii sărut întinsul înzăpezit al nopţilor ; 

Tălpile mele mai cată odihna primului drum, 

Sângele-mi picură prin crevasele munţilor. 

 

Peste casele morţilor adesea pleoapa mea tremură 

Şi-ades îmi cade fruntea-n umilinţă ; 

O umilinţă fără leac şi fără echivoc, 

Ca după-o răstignire şi-o căinţă. 

 

Cu braţele-aruncate spre-aiurea, cuprind 

necuprinsul, 

Zorind înspre-un ţel de-orizonturi ce mor, 

Simţind că de-acum, tot ce-am fost şi mai am, 

Aparţine pe drept apusului lor. 
 

Portimao, Portugalia 
 

COBORÂND 

SPRE CER            

 

Îmi dau bani şi-mi dau averi 

Pentru ziua cea de ieri. 

Îmi dau sufletul din mine 

Pentru ziua care vine. 

 

Nu las loc de îndoială, 

Când cobor fără sfială, 

În trecuturi netrecute 

Unde răni nu dor, că-s mute, 

 

Unde iele se ridică 

Din cuvântul ce despică, 

Unde nopţile-s mai lungi, 

Decât poţi cu gând s-ajungi, 

 

Unde cei ce mor, nu pier... 

Coborând, eu urc spre cer. 
 

NAIV 
 

Tată, nu ştiam, când eram mic, 

Că din când-în-când mai moare cineva, 

C-ai să mori, în fine, dumneata, 

Că şi eu, de la-nceput, sunt asfinţit. 

 

Nu ştiam de efemerul noi 

Şi credeam că toţi cei care pleacă  

Se întorc în stoluri, înc-o dată, 

La copiii singuri, înapoi. 

 

Nu ştiam conceptul „relativ”, 

Iar în scurta mea copilărie, 

Totul aducea a veşnicie, 

Linguşind instinctul meu nativ. 

 

Azi ştiu... Dar nu-nţeleg de ce, 

Tot fugărindu-mi visele prin lan, 

Uitam adesea, tată, să te am, 

Ca mâine să-ntreb lanul : „Unde e ?!” 

 

Nu mai e nici lanul, nici dumneata nu 

eşti... 

Spicele-au căzut, cu multă vreme-n 

urmă ; 

Mi l-au păscut combine, pe dumneata o 

turmă 

De îngeri pogorâţi din visele-mi – 

poveşti. 
 

STAFII 

 

Nimeni nu vrea să asculte 

Ochii ce văzut-au prea multe. 

Cine să dea înapoi 

Lumina ochilor goi ? 

 

Se deşteaptă o geană, o geană mai moare 

; 

Pleoape-n derivă şi fără veşmânt. 

Pustiul zăpezii nici nu ne mai doare 

Când mulţi dintre noi nu mai au loc pe 

Pământ. 

 

Şi tocmai de-aceea tăinuim cât se poate 

Şi tot cât se poate murim tăinuind. 

La margini de timpuri trăit-am de toate 

În vieţi repetate, nicicând adormind. 

 

Noi cei nevăzuţi, de voi, cei mai mulţi, 

Nu pierim ci murim, reînviind mai apoi. 

Ne sunt ochii mai trişti, iar paşii desculţi 

Ne aduc, din tării, mereu spre-napoi. 

 

 

 

M-or paşte şi pe mine nişte îngeri 

Din vana mea conştiinţă, pe sub plângeri. 
 

MAI CAUT 

 

Sunt nebun, ah, sunt 

nebun! 

Prin nesfârşite şi pustii alei  

mai caut Dumnezei,  

eu, izgonitul celor patru 

zări,  

eu, acel fatal poet fără 

urmări, 

eu scriitorul fără de 

cuvinte,  

pierdut de vreme şi... 

cuminte, 

eu, eu mai caut încă 

Dumnezei ;  

nu m-am dezis de-acele 

vise şi idei,  

ce mi-au adus prinos în 

toate  

şi m-au lipsit de libertate. 

Mai caut încă, da, mai 

caut, 

să-mi cânte sufletul la 

flaut,  

mai caut urma celor morţi  

şi tragic mai colind prin 

nopţi,  

mai caut, iarna, colţ de 

stei,  

mai caut, încă, 

Dumnezei. 
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SUNT VINOVAT 
 

Sunt vinovat că-n lumea asta plouă, 

Că ceţuri peste toate se desfac, 

Că ninge dimineţile cu rouă, 

Că cerul, spre-orizonturi, e opac. 

 

Eu port şi vina că rămânem singuri, 

Conştiinţa mi-e un front fără de soli. 

De multe-n viaţa asta suntem siguri, 

În viaţa socotită-n patru ţoli. 

 

Nimicnicia veacurilor toate, 

Chiar foamea celor mulţi şi oprimaţi, 

Mi le asum atât cât se mai poate 

În vremea grea a urii dintre fraţi. 

 

Sunt vinovat că suntem daţi pieirii, 

Că trag spre munţii mei ca un ascet. 

Eu îmi asum conştiinţa omenirii  

Ca simplu muritor şi ca poet. 

 

Şi peste tot ce este, cea mai grea 

E culpa că-n conştiinţă nu-i destul, 

Că-mbătrânind am mai pierdut ceva 

Din tragicele vremuri de acum. 

 

 

SOLITARI ÎN ABSURD 
 

Suntem cu toţii singuri pe o planetă 

grea, 

Suntem cu toţii,-n parte, atomi în 

univers, 

Suntem mai singuri astăzi şi poate 

vom putea 

Să fim, de mâine-ncolo, cuvântul 

dintr-un vers. 

 

În haite şi în turme ne trecem fiinţa 

vie 

Prin ceaţa unei vieţi cu-absconsele-i 

concluzii 

Dar sufletele noastre chemate să re-

nvie 

Nu ştiu să se adape din jgheabul cu 

iluzii. 

 

Alăturea prin viaţă şi totuşi 

despărţiţi... 

Înconjuraţi de oameni şi tot ai 

nimănui... 

Cu zece prieteni doctori şi tot mai 

obosiţi... 

Progres pe unde lungi, dar tot n-ai 

cui să spui. 

 

În „paradisul” nostru, e vorba fără 

vlagă 

Şi bâlba unui gând scăpat pe 

negândite, 

E ochiul care vede fără a şti să 

vadă, 

E visul ce se naşte din visele 

ciuntite. 

 

Pe drumul de sfârşit, trăgând 

consensuri grave, 

Ne dezbărăm, pragmatic, de ale 

vieţii mituri, 

Cădem în doruri stranii şi-n 

hibernări suave, 

Cu unica dorinţă de a rămâne 

singuri. 
 

 

DEPARTE DE ŢĂRM 
 

Corăbiile lumii înalţă catarge, 

Vele sub vânt se ridică grăbit. 

Iubito, trecutul îmi este din alge, 

Din alge şi visul în mări 

răstignit. 

 

Vino pe puntea spălată de 

valuri, 

Nu lua cu tine bagaje în plus. 

Departe de oameni, departe de 

maluri, 

Iubito, muşca-vom din ultim 

apus. 

 

Doar pescăruşii ne vor ţine de 

ceruri, 

Credinţa ne fii-va în ultimul val. 

Iubito, renunţă la vechile ţeluri ! 

Corabia noastră nu caută mal !                        

 
 

 

  

Salvador Dali 

Salvador Dali 
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POEME 
 

„De obicei scrierile plac după moarte,  
pentru că invidia obişnuieşte să rănească  

pe cei vii şi să-i muşte pe nedrept.” 
Ovidius, PONTICA 

 

AMINTIRI POSTUME 
 

Nu îţi fie teamă,  
Verbul încă-i viu 
Şi îmi poartă paşii  
Hoinăriţi prin lume, 
Câteodată-mi vine  
Să m-apuc să scriu 
Cartea mea de versuri- 
Amintiri postume... 
Cerul de-acasă  
Plin e de cuvinte, 
Ca un glas de clopot  
Mântuit la Blaj 
Tu să-mi fii aproape  
Ca şi înainte 
Când aveai în palme  
Sufletul meu gaj... 
Bântuie prin Aer  
Patimi fără nume, 
Seceta preface 
Rugăciunea-n scrum- 
Câteodată-mi vine,  
Şi nu ştiu anume 
Cine mă îndeamnă,  
Să mă scriu postum... 
 

CARTEA CU FILELE 
NETĂIATE 

Ce gândeşte oare 
Cartea aceea 
Cu filele netăiate 
De un Veac şi mai bine 
De  singurătate, 
Aşteptând cititorul 
Ce nu mai vine?... 
Cuprins de o bucurie firească 
Şi milă 
Am dăruit-o luminii 
Filă   
Cu filă... 
Câtă vreme locuiesc 
În Biblioteca de pe pământ 
Şi oamenii uneori 
Asemenea ei 
Sunt. 

 

A OBOSIT POEZIA 
 

Neliniştea se joacă cu gândurile 

mele, 

A obosit Poezia, aşa mi-ai spus, 

Cuvintele tale aş vrea să mă-nşele, 

A obosit Poezia şi tu te-ai dus... 

 

Adevărul acesta nu pot să-l îndur, 

Poleit de ar fi cu aur şi-argint- 

E tot mai ciudată lumea din jur, 

Asta de-o vreme o văd şi o simt... 

 

Ia-mi  de pe suflet temuta povară, 

Poezia mea-i tânără ca un ciled, 

Poezia mea umblă desculţă prin 

Ţară, 

A obosit Poezia? Nu pot să cred! 

 

Cu sufletul ei nu e de joacă... 

Poezia adevărată- o spun mereu, 

Poezia e Aerul care mă-mbracă, 

Poezia vine de la Dumnezeu! 

 

BRUTAR FERICIT 
(Între pâinea cuvântului şi Dumnezeu) 
 

Aşa e sufletul meu câteodată,  

În zi de Duminică, mai ales, 

Precum aluatul dospit în covată, 

Oriunde mi-e gândul zbucneşte un 

vers... 

 

Nu te mira de ce sunt căprui 

Ochii din Vis când se uită-n lumină, 

Umbra din flacăra mea să rămâi 

Şi după stingerea când o să vină... 

 

Am dat tuturora puţinul în dar, 

Din tot ce-am primit de la Viaţă mereu, 

De aceea mă simt fericitul brutar 

Dintre pâinea cuvântului şi 

Dumnezeu... 
 

DACĂ SUNT TRIST... 
 

Lumina doarme-n frunzele de duzi, 

În Visul de mătase eu mai cred, 

Dacă sunt trist de ce mă tot acuzi, 

Nu-i versul meu întotdeauna mied, 

 

Nu-i versul meu întotdeauna înger 

Şi el mai pătimeşte pe pământ, 

Desculţ prin mărăcini atunci când 

sânger 

Eu nu îmi vindec rănile-n cuvânt 

 

Şi nu mă plâng provocator de milă 

Pe umerii acestui timp concav, 

De toate linguşirile mi-e silă, 

Mă simt stăpânul Vieţii, dar şi sclav! 

 

Frumos nu sunt, dar nici urât din fire, 

Ce spune vântul, asta-i treaba lui, 

Dintr-un cuvânt eu m-am născut-Iubire! 

Altul mai presus pe lume nu-i! 

 

De-i  plină Biblioteca mea de cărţi 

Şi prieteni am, e-adevărat, puţini, 

Cei mulţi au pribegit pe alte hărţi, 

Copaci cu Dorul după rădăcini... 

 

A dat melancolia printre sturzi, 

Fluierul lor în suflet îmi pătrunde- 

Te uiţi la mine, ochii tăi sunt uzi 

Şi cade rouă-n ierburile crude... 
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BLESTEM 
 

În Versul tău cu-ncolăciri de şarpe 

Mi-ai cuprins de-o vreme fiinţa toată, 

Ca Aerul neliniştit pe harpe 

Să nu-ţi găseşti odihnă niciodată... 

 

Să nu se-aline mâna care scrie, 

Gândul tău de-a pururea văpaie, 

Cuvântul care eşti şi o să-ţi fie, 

Să nu te mai încapă- Nicolae! 

............................................ 

Aşa m-ai blestemat, ţi-aduci aminte, 

Nu se nuntise floarea pe pământ- 

De-atunci, când scriu, în umbra ei 

fierbinte 

Mi-adăpostesc neliniştile-n vânt... 
 

A OBOSIT POEZIA 
 

Neliniştea se joacă cu gândurile mele, 

A obosit Poezia, aşa mi-ai spus, 

Cuvintele tale aş vrea să mă-nşele, 

A obosit Poezia şi tu te-ai dus... 

 

Adevărul acesta nu pot să-l îndur, 

Poleit de ar fi cu aur şi-argint- 

E tot mai ciudată lumea din jur, 

Asta de-o vreme o văd şi o simt... 

 

Ia-mi  de pe suflet temuta povară, 

Poezia mea-i tânără ca un ciled, 

Poezia mea umblă desculţă prin Ţară, 

A obosit Poezia? Nu pot să cred! 

 

Cu sufletul ei nu e de joacă... 

Poezia adevărată- o spun mereu, 

Poezia e Aerul care mă-mbracă, 

Poezia vine de la Dumnezeu! 
 
 

RĂBDAREA  
 

Aud mereu un murmur printre 

stele, 

Răbdarea să vă fie adăpost! 

Copil crescut în leagăn de 

nuiele 

Am învăţaţ cuvântul pe derost 

 

Şi l-am purtat cu mine în desagă 

Oriunde-am fost prin lume-n sus 

şi-n jos, 

Cine vrea şi poate să-nţeleagă 

E dintre toate cel mai cu folos! 

 

Răbdare dar, vă spun, răbdare 

multă, 

Până la umilinţă uneori- 

Fericit e norul care-ascultă, 

Fericit e rodul de la flori, 

 

Fericit e Râul dintre maluri, 

Fericit nisipul din pustiu, 

Fericit e vinul din pocaluri, 

Fericit cuvântul care-l scriu... 

 

Fericit e bobul cel de grâu, 

Fericită-i pâinea din cuptoare, 

Când răbdarea nu mai are frâu 

Nici în calendar nu-i 

sărbătoare... 

STAREA DE TINE 
(Precum între două fântâni 
curcubeul) 

 

Nu mă-ntreba de unde-mi vin 

Cuvintele 

Şi Aerul de unde 

Vine! 

Acum  

Sunt aici, 

Lângă tine  

Precum  

E pasul aproape 

De drum... 

Privirea ta 

Mă arde sub pleoape 

De viu 

Şi mi-e atâta linişte 

Şi atâta de bine 

Când scriu! 
 

CULTURA 
 

„Nu mai avem nevoie de Cultură”, 

Spunea trimisul-şef de la Judeţ, 

Nici să semneze nu ştia citeţ 

Şi-n ochii lui purta atâta ură! 

 

În  viaţă insul  n-a citit o carte, 

La un concert vreodată nu s-a dus 

Şi din fotoliul unde a ajuns 

Înţelepciune şi destine-mparte! 

 

El nu ştie ce-nseamnă Simfonia, 

Mai mult nici nu cunoaşte cheia-sol, 

Tristeţile îmi dau acum ocol 

Şi-mi clocoteşte-n inimă mânia... 

 

„Tăiaţi fără de milă-n carne vie, 

De ce în Viaţă s-au făcut artişti?” 

Tu, Patrie, de vrei să mai exişti 

Trezeşte-ţi fiii dintru letargie... 

 

„Nu mai avem nevoie de Cultură”, 

Spunea trimisul-şef de la Partid, 

De alte cele Omul e avid 

Şi-n ochii lui ardea atâta ură! 
 

 

EU VĂD CUVINTE 
 

Nici tu nu m-ai crezut, ţi-aduci 

aminte 

Când îţi scriam cu verbul ars de dor 

Pe frumuseţea ta, eu văd cuvinte, 

Cum vede ploaia fulgerul din nor! 

 

Tu te-ascundeai atunci în ochii mei 

Ca hohotul luminii într-o floare- 

Suntem bătrâni de-acum şi tot mai 

vrei 

Să-mi pui în gânduri câte-o 

Sărbătoare… 

 

În miez de noapte mă trezeşti din Vis 

Cu versul tău ce pururi se repetă 

Şi dimineaţa, odihnit de scris 

Mă plec spre-aceeaşi zilnică navetă… 

 

Eu văd cuvinte şi-amirosul lor 

Îmi umple-auzul tânăr dinspre tine 

Când îţi şoptesc, cu ochii ninşi de 

Dor, 

Ce anotimp e-acela care vine, 

 

Ce Anotimp e-acela ce se duce 

Şi noi în care ne rostim acum? 

Eu văd cuvinte, frumuseţe dulce 

Leagă-mă de tine şi de drum... 
 



 

STAREA DE LIBERTATE 
 

Ce fericit e numele tău- Libertate! 

De la Adam izgonitul şi Eva încoace, 

De la bordeiele gândului până-n 

palate 

Nu-i linişte fără de tine şi pace... 

 

Nici El, nici Ea, nici amândoi 

împreună 

Nu ţi-au cunoscut frumuseţea deplină, 

Preţul cerut cine poate să-l spună, 

Cine te-a strigat prima oară-n lumină? 

 

Ce minunat e numele tău-Libertate, 

Numele Aerului pe care-l respir! 

În inima mea nu-l auzi cum se zbate? 

Numai rostindu-l şi mă umplu de 

mir... 
 

DIA-LOGOS 
(Mi se-odihneşte duhul...) 

 

Când scriu stă de vorbă Dumnezeu cu 

mine, 

Voi o să  credeţi că sunt nebun, 

În loc de sânge am cuvinte în vine 

Şi trebuie pe toate să vi le spun... 

 

Preaplinul din inima mea îşi revarsă 

Răcoarea, să stâmpere setea din ploi, 

Uneori mi-e câmpia atâta de arsă! 

Dorul de Munte mă cheamă înapoi... 

 

Vrea fluierul, plânsul, în braţe să-l 

strâng, 

Tainele lui ne-nuntite rămân, 

Ce linişte sfântă e-acolo în crâng! 

Peste ea, Doamne, fă-mă stăpân... 

 

POETUL 
 

Mă simt în Văzul tuturor 

Ca Prometeu legat de stâncă, 

De tac acum  obositor 

Cuvântul glăsuieşte încă, 

 

Dar n-o să-i auziţi plângând 

Din versul lui nicio fărâmă 

Şi vulturul tot mai flămând 

Să-i ciugulească din ţărână... 

 

Odată, prea sătul şi el, 

Se va întoarce în uitare, 

Mă ştiu ca pradă într-un fel, 

În altul-binecuvântare. 

 

Ca o durere vindecată  

De sunt în ochii tuturor, 

Ei, nu m-am întrebat vreodată, 

De văd sau nu, e treaba lor... 
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MĂMĂLIGĂ CU ŢUICĂ 
(PROZĂ SCURTĂ) 

 

 

Era prin 1946. Fuseseră închise târgurile, se dăduse o lege sau o 

hotărâre de guvern, prin care se interzicea comerţul cu animale, cât şi 

sacrificarea animalelor, mai ales a vitelor mari. Statul avea nevoie de 

un şeptel cât mai mare pentru a plăti datoriile de război şi multe alte 

obligaţii. Era într-o seară de toamnă. Pe dealul Colibaşului, pe la 

Pârvăneşti, urcau bunicii mei Ghigă şi Gheorghiţa cu o vacă, pe care o 

cumpăraseră de prin părţile Broştenilor. Din faţă le-au apărut doi 

funcţionari de la primărie. A fost imposibil să ajungă la o înţelegere. 

Cei doi voiau cu orice preţ să confişte vaca şi să facă dosar penal 

bunicilor mei. Fiindcă burniţa, au tras la casa cea mai apropiată, ca să 

scrie cele de cuviinţă. Au nimerit la Dănilă Dunăreancu. Acesta tocmai 

venise din război, avea cinci copii şi o mulţime de nevoi. Totuşi, i-a 

primit cu bunăvoinţă şi în câteva clipe a înţeles despre ce e vorba. I-a 

poftit pe toţi în casă. Când a găsit momentul potrivit, i-a şoptit 

bunicului meu, pe care-l cunoştea din tinereţe: „Lasă, nea Ghigă, că ne 

descurcăm noi! Am scăpat cu viaţă din război, nu ne dăm acum 

învinşi…!” 
 

Dănilă Dunăreancu era vestit în Colibaşi, cât şi în satele din jur pentru băutura de care dispunea. Avea vie altoită, avea 

pruni şi alţi pomi. Făcea mult vin bun şi ţuică tare şi oricând era gata să bea un pahar cu cine-i trecea pe la poartă. Era 

un bun gospodar şi nu i se uscau niciodată butoaiele în beci. 

  

De îndată ce noii veniţi s-au aşezat pe pat, Dănilă Dunăreancu s-a grăbit să le spună: 

-Dom'preceptor, am nişte ţuică de prună de dinainte de a pleca la război şi nişte vin de altoi. Cu care începem să clătim 

gurile? 

- Bă, Dănilă, adu şi de aia şi de aia şi alegem noi! 

A adus gospodarul câte o cană mărişoară. Cei doi au gustat şi au dat sentinţa:  

- Dănilă, până bem noi un pahar de vin, ne faci o mămăligă cu ţuică şi ne frigi ceva, că ne e foame!  

- Cum, adică, mămăligă cu ţuică? a întrebat Dănilă Dunăreancu nedumerit.  

- În loc de apă, pui ţuică de asta, de prună! 

Omul n-a comentat. O poruncă scurtă a dat soţiei, Lena, şi aceasta a dus imediat la împlinire „proiectul”, deşi nu mai 

făcuse în viaţa ei aşa ceva.  

Până a fost gata mămăliga, cei doi conţopişti ai primăriei goliseră carafa de vin. Bunicii mei nu au băut nimic. Şedeau ca 

pe ghimpi, fiindcă ştiau că legea e foarte aspră. Lena Dunăreancu a trântit mămăliga aburindă pe masă şi din tigaie a pus 

într-un castron de lut nişte afumătură şi câteva ouă, pe care le fripsese.  

 

Cei doi puseseră nişte registre pe masă şi voiau să redacteze actele pentru Ghigă. Dănilă Dunăreancu le tot distrăgea 

atenţia cu tot felul de discuţii, ca să tragă de timp. Cei doi au început să mănânce. N-au terminat frigăruile din castron, 

că s-au făcut criţă. Rachiul din mămăligă şi-a făcut efectul în mai puţin de o jumătate de oră. Unul s-a trântit pe pat, altul 

a căzut lângă masă. Dănilă Dunăreancu i-a spus bunicului meu: 

- Nea Ghigă, luaţi vaca şi daţi-i drumul! Mă ocup eu de ăştia, de n-o să-şi mai aducă aminte nici cum îi cheamă!  

A doua zi pe la prânz au plecat cei doi de la Dănilă Dunăreancu, clătinându-se, balansându-se, menţinându-şi cu greu 

echilibrul.  

  

Peste două zile, bunicul Ghigă trimitea pe fiul său cel mare să ducă lui Dănilă Dunăreancu un gâtar, pe care îl 

împrumutase în seara aceea de pomină şi să-i mulţumească totodată. Cu acel prilej, Nicolae a cunoscut pe fiica cea mare 

a lui Dănilă Dunăreancu. Au „vorbit” trei ani şi în 1949 s-au căsătorit. Dânşii au fost părinţii mei. De multe ori 

povesteau cele ce se petrecuseră în seara aceea a toamnei lui 1946! 
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NOICA PRINTRE OAMENII 

MICI ŞI MARI AI CULTURII 

NOASTRE LA 25 DE ANI DE 

LA MOARTE 
 

După Titu Maiorescu, ar exista trei categorii de oameni: Prima ar fi a celor 

care „înaintează prin protecţie”. În vremurile depersonalizării prin teroare 

ideologică această categorie s-a lărgit foarte mult în comparaţie cu secolul 

XIX. Azi, prima categorie îi poate liniştit cuprinde pe culturnicii din seco-

lul XX, beneficiari ai co-munismului şi ai post-comunismului, dar şi pe ti-

nerii dresaţi mai nou să înainteze folosind şantajul cu anti-semitismul, unel-

te de ultimă generaţie prin care se exer-cită îngrădirea libertăţii de exprima-

re şi de gândire în societatea contemporană. 

Oamenii din cea de-a doua categorie „se supun orbeşte la opiniile societăţii” (Titu Maiorescu). În secolul XXI într-o 

asemenea categorie pot fi înscrişi la grămadă toţi admiratorii oamenilor “notorii de pomană” (apud. Alexandru Drago-

mir) care îngroaşă rândurile primei categorii postulate de Titu Maiorescu. Tot printre oamenii dintr-a doua categorie 

putem, de dexemplu, să-i aşezăm şi cei care, supuşi ani de-a rândul unei manipulări bazată pe minciuni, tind să-l înlo-

cuiască pe marele istoric al religiilor Mircea Eliade prin micul său protejat, devenit notoriu că victimă a unui asasinat 

politic la Chicago.  

În a treia categorie, cea mai puţin numeroasă, ar intra oamenii "care-şi conduc viaţa după a lor individualitate, prin 

rezistenţa energică la tot ce dezaprobă” (Titu Maiorescu). După abolirea comunismului, printr-o inevitabilă inerţie, cei 

din prima şi, pe urmele lor, cei din a doua categorie îi plasează aici pe “ne-educabili”, pe cei care nu pot fi făcuţi să 

aplaude la comandă. Dacă alinierea lor tot nu era posibilă, în comunism oamenii din cea de-a treia categorie erau trimişi 

după gratii (în primele două decenii), iar apoi marginalizaţi. După 1990, s-a încercat disciplinarea lor punându-le în 

paranteză opera, ignorând-o, sau, pe cât posibil, desfiinţând-o. 

Fiind filozof, Alexandru Dragomir simplificase împărţirea oamenilor în două categorii: a oamenilor “mari” şi a celor  

“notorii de pomană”. În categoria oamenilor “notorii de pomană”  intră cei deveniţi notorii nu pe seama celor gândite şi 

scrise de ei (G. Liiceanu şi A. Pleşu), ci pe seama gândirii filozofice a lui Noica. Lucru observat şi de Petre Ţuţea care 

spunea că Noica „n-a făcut şcoală”. De fapt, formulă magică a „Şcolii de la Păltiniş” are tot atâta bază reală cât şi poves-

tea plasată în wikipedia englezească după care Noica n-ar fi trăit la limita sărăciei, în cca 8 mp încălziţi iarna cu lemne, 

de îngheţa peste noapte apa din lighianul în care se spăla şi n-ar fi mâncat la cantina comunistă a staţiunii, ci ar fi fost 

posesorul unei case de vacanţă în staţiunea de la Păltiniş, unde l-ar fi invitat pe G. Liiceanu. Ostracizat de factorii de de-

cizie ai culturii comuniste care nu i-au permis să ocupe locul de profesor universitar ce i se cuvenea, Noica a fost ostra-

cizat după moarte chiar de foştii comunişti care s-au auto-intitulat discipolii săi. Mai precis, i-a fost pusă la zid gândirea 

încă 1995 de când G. Liiceanu o publica pe Alexandra Carreau Hurezeanu cu inepţiile ei politice “descifrând” o gândire 

la care nu a ajuns cu nici un chip, fiindcă nu în cifru politic a scris şi a gândit Noica, dar mai cu seamă în anul centena-

rului naşterii lui Noica, în 2009, când în librăriile Humanitas nu se găseau decât una sau două din cărţile lui Noica (v. 

Isabela Vasiliu-Scraba, Noica în cifru “humanist”, în rev. Acolada, V, , 4 (42), apr. 2011, p.3;  

http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=877 şi când Institutul Cultural Român din Stock-

holm, în loc să omagieze geniul filozofic noician,  lansa traducerea Jurnalului de la Păltiniş cartea cu care la patruzeci de 

ani intra G. Liiceanu cu memorii despre Noica „pe portiţa din dos a literaturii" (Vintila Horia). 

Despre oamenii cu adevărat mari, ca Noica, Blaga, Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, M. Eliade, etc., filozoful Petre 

Ţuţea spunea că „au pus spirit” în scrierile lor. Faţă de filozofii interbelici, “cei de azi” şi-ar fi folosit preponderent 

“şiretenia”,  care nu e străină nici animalelor, adăuga Ţutea în stilul său inconfundabil.  

 

 

http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=877
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La capitolul „şiretenie” intră desigur şi oficializarea prin masiva răspândire după 1990 a traducerilor din Platon iniţiate de Noica 

în comunism (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre viaţa şi opera lui C. Noica, în “Viaţa Românească”, anul XCIV, nr.7, 1999, 

p.6-9). La vremea materialismului obligatoriu, când era interzisă discutarea “idealistului” Platon, tradus integral de eminentul 

elenist Ştefan Bezdechi, care până în 1945 apucase a publica 19 dialoguri, toate îndepărtate cu forţa din bibliotecile şcolilor (v. 

Magda Ursache, Libri prohibiţi, în “Acolada”, an VI, 1/51, ian.2012, p.15) Constantin Noica, după ce s-a zbătut să vadă republicate 

în 1968 câteva dialoguri traduse în perioada interbelică de Cezar Papacostea, a schimbat tactica.  

Pentru că tot îi medita pe gratis cu zece ore de greacă veche pe cei care-l vizitau (v. amintirile lui Ion Papuc), Noica s-a gândit 

să-i facă pe unii din ei traducători din Platon, excepţionalele traduceri dinainte de 1948 ale lui St. Bezdechi, V. Bichigean, V. 

Grecu, C. Papacostea fiind scoase de mult din circuit. Pentru toţi cei care au participat la entuziasmele sale legate de noile traduceri 

din Platon a fost o scurtă, dar intensă, epocă de studii la care altfel poate nu s-ar fi înhămat niciodată. Dovadă că niciunul n-a 

publicat ulterior vreun studiu mai aprofundat al filosofiei platonice, pentru a depăşi incipientul stadiu al compilării unor 

comentatorii, în cadrul strict al ideologiei momentului.  

Dată fiind însăşi diversitatea de traducători este de la sine înţeles că nu toate traducerile din Platon, făcute în comunism la 

sugestia lui Constantin Noica, sunt de egală valoare. Unele sunt aproape inutilizabile, cum este cazul traducerii dialogului Phileb şi 

a dialogului Republica făcută de Andrei Cornea. Traducerea dialogului Politeia realizată de Bichigean, singura de calitate, e greu 

de găsit, iar traducerea lui St. Bezdechi se pare că n-a mai fost tipărită, să nu facă vreo concurenţă realizării comuniste. În perioada 

interbelică  acest dialog (Politeia), intitulat mai potrivit Statul,  a fost tradus integral de remarcabilul elenist Vasile Bichigean, din 

părţile Năsăudului, şi nu  "parţial", cum scria comunistul A. Cornea, făcându-se a nu-şi reaminti decât de unul  dintre cele două 

volume aflate la Bibiloteca Facultăţii de Filosofie din Bucureşti, şi nici de acela în întregime.  

Din păcate, din 1990 încoace n-au apucat să fie retipărite decât puţine traduceri din Platon făcute în interbelic, preferându-se 

ediţia anilor şaptezeci şi optzeci despre care s-a spus că ar fi “unică pe mapamond”, ceea ce şi este, din pricina perspectivei 

materialiste asupra unui filozof idealist. Cumpărând de curând o traducere din Giovanni Reale scoasă de Editura Galaxia 

Gutemberg de la Târgu Lăpuş mi-am dat seama că volumul Platon şi Academia Platonică înţesat cu Platonul materialist al “ediţiei 

unice în lume” nu se poate urmări decât cu un volum ca lumea de Platon alături. Pe pagina de internet a editurii le-am sugerat ca pe 

viitor să folosească traducerile lui V. Bichigean şi ale lui St. Bezdechi, fără a specifica toate năzdrăvăniile câte le-au pus pe seama 

lui Platon traducătorii din comunism, abundent citaţi de respectiva editură. 

O altă dovadă a neajunsurilor “şireteniei” de a umple piaţa cu traducerile din perioada comunistă am găsit-o într-un citat din 

Platon, ales pentru revista lor de studenţii de azi ai lui Andrei Cornea, Sorin Lavric şi G.Liiceanu. Citind inepţiile lui Andrei 

Cornea “oficializate” de Humanitas ei au crezut că-l citesc pe Platon. De aceea nici n-au mai trecut numele traducătorului.  

În finalul prezentării revistei „Morphe”, studenţii de la Facultatea de Filozofie din Bucureşti au trecut următorul pasaj: „Nu 

întâmplător, de fiecare dată când un tânăr gustă pentru întâia oară din felul acesta, bucurându-se de parcă ar fi găsit o comoară de 

înţelepciune, intră în delir de plăcere şi, bucuros, scoate din matcă orice argument, ba înfăşurând şi confundând totul în unu, ba 

iarăşi desfăcând şi înbucăţind totul. (Platon, „Philebos"). Pe 28 decembrie 2011 le-am scris într-un comentariu că ruperea din 

contextul dialogului este deficitară şi că afirmaţiile de genul „intra în delir de plăcere…scoate din matcă…” , etc. sunt afirmaţii fără 

sens şi inexistente în Platon, că filozoful grec nu scrie gongoric cum scrie Andrei Cornea, fost comunist antrenat în şedinţe fără 

sfârşit unde se tot vorbea că să nu se spună nimic. Pe 15 ianuarie 2012 m-am gândit să le explic bieţilor studenţi că pasajul tradus 

cu stângăcie şi desprins din context încă şi mai deficitar, este de la începutul dialogului (15e), că se referă nu la tineri, ci la  

perenitatea filozofiei, care n-are început şi nu poate avea sfârşit pentru că problema Unului-Multiplu nu va înceta să preocupe 

omenirea.  

În acel loc din Fileb, Platon se gândeşte la tinerii care se entuziasmează de puţinul pe care-l ştiu (De unde reiese că nu se 

porneşte la drum cu o revistă a tinerilor citând un pasaj în care Platon le este studenţilor destul de puţin binevoitor). În opinia 

bătrânului filozof, tinerii cred că filozofia este un fel de sofistică prin care se poate argumenta orice împotriva oricărei păreri 

autorizate (Probabil aluzie la Aristotel care-l înţelegea prost pe Platon, fiindcă avea altceva în cap). În Scrisori Platon face trimitere 

directă la tinerii oameni politici care ştiind noţiuni elementare de filozofie se cred experţi în domeniu (Fragmentul Fileb, 15e ajută 

la datarea dialogului care este probabil scris după nişte experienţe cu oarecare tirani din vremea sa). În final le recomandăm 

traducerile franceze, engleze sau germane, dacă traducerile interbelice româneşti sunt atât de greu de găsit.  

Prezentând filozofia românească în The Encyclopedia of Philosophy (vol.VII, Macmillan, New York, 1972), Mircea Eliade plasase 

filosofia noiciană în descendenţa gândirii profesorului lor comun, faimosul Nae Ionescu pe care de asemenea îl înfăţişase într-unul 

din volumele anterioare ale enciclopediei din spaţiul lingvistic englezesc (vol.IV, 1967, p. 212), spre exasperarea neputincioasă a 

satrapilor culturii comuniste care-l voiau scos cu totul pe Nae Ionescu din cultura noastră. Doar Anton Dumitriu avusese tăria şi 

perseverenţa de a prezenta o latură a gândirii naeionesciene în a doua ediţie a renumitei sale Istorii a logicii, spre sinceră admiraţie 

a lui Constantin Noica, la rândul său înfăţişat de Anton Dumitriu din perspectivă logică. 
 

Isabela VASILIU-SCRABA 
http://isabelavs.blogspot.com  

Bucureşti 

-------------------------------------------- 

*Isabela VASILIU-SCRABA, Eseist, filosof, istoric al filosofiei. Membră al Uniunii Scriitorilor din România, Secţia Critică-Eseistică.  
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De la  iubirea aproapelui la pumnul pus în 

gură, în ţara lui frunză verde 
 
Atunci când viaţa o ia razna, de-aiurea, atunci când începutul pare deja 

un sfârşit, ca să-mi revin, îmi aduc în minte imaginea stupului, locul în 

care ordinea este, cel puţin, la prima vedere, perfectă. Integrate în natu-

ră, în lumea lor, albinele muncesc (au unde, au un rost
 
!), se înmulţesc 

(au dreptul, au şi cum, au şi cu ce, în plus, ele ştiu că poporul lor tre-

buie să fie popor), se apără, luptă, într-o organizare perfectă, dacă se 

simt ameninţate (nu ca sindicatele noastre, care latră mai tot timpul, la 

comandă şi de ochii lumii, în marele joc, de prostit mulţimea), cu sigu-

ranţă se şi bucură sau chiar sunt fericite atunci când parfumul şi colo-

ritul florilor din preajma casei (că de Spania sau alte locuri, nu cred că 

sunt interesate), creionează parcă şi cerul şi pământul. Evident, mai şi  

 

mor (dar nu ca noi, precum câinii), când trebuie să moară, că de-aia a fost lăsată moartea, ca firesc în facerea şi re-facerea 

lor (a albinelor şi a noastră a tuturor), într-un univers, doar cât negru sub unghie, ştiut. Stupul, rânduială cu structură divi-

nă
 
! Şi asta pentru că, acolo, matca, regina (adică cel care conduce şi ştie şi face bine ce trebuie să facă

 
!). Extrapolând, stu-

pina, atmosferă de invidiat
 
! Comunicare întru devenire, ca să folosim un termen al lui C Noica. Mă uit în juru-mi, în lu-

mea mea, a românului veşnic la răscruci de gânduri[(le) lui şi ale te miri cui], mă ruşinez (de propriul meu statut, evident 

cioplit şi de cei ce mă conduc) şi mă simt părăsit într-un fel de altar, cupolă a vremurilor, în spatele căruia, din vina mea (a 

laşului bezmetic, pământeanul de pe vremea lui Irod şi pururea acelaşi), stă Dumnezeu răstignit. Of
 
! – încerc o consolare – 

îmi merit soarta, când, cu voia mea, ehe, din primordii, am fost de acord să îşi facă satana mendrele, aci. 

Cocoşat, fără dinţi şi cenuşiu (culoarea noastră naţională), când văd că nu mai ştiu încotro, trec să mă spovedesc 

sau, măcar, pentru un sfat, pe la o mănăstire ascunsă sus, departe (de ochii sistemului), între nori şi stânci. Parcă scoasă 

din timp, ea, mănăstirea, un alt fel de stup, o altă rânduială, cu un pronunţat statut. Nu, sigur nu
 
! – îmi zic, iarăşi, dracii, 

cât sunt ei de draci, nu pot fi oriunde şi oricât vor, pe pământ. Totul depinde de mine, de cât mă las orbit. Avea dreptate 

generalul USA când spusa în Congres, că dacă şti a pune în dreapta mea (individul ameţit de vodcă, whisky, 

mărunţişuri, pentru chestiuni dintr-ăstea, berechet
 
!) mici bunătăţi, nu mai văd portavionul (nuclear cu bombe, stivă) din 

stânga (tot a mea), povară pentru omenire ani,…ehe, zeci. 

Revoltat şi, totuşi, pe cumpăna sufletului, acolo sus, în Casa Domnului, îmi aduc aminte sfaturile pe care le-a primit 

Moise, după ce a fost scos din robie
 
: „[…] Să nu ucizi. Să nu te desfrânezi. (,,să nu preacurveşti“, în sensul de a nu 

săvârşi adulter). Să nu furi. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. […] Să nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu 

porţi pică pe fiii poporului tău, ci să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“, şi mă întreb
 
: am respectat eu, tu, 

aproapele nostru sau cei care ne conduc cele poruncite
 
? Astăzi

 
? Ieri

 
? Aud

 
?… 

 

Mici şovăieli. Cică o fi… că o păţi… Mai ales la cei de sus (nu cei din ceruri, ci în scaunele puterii). Cică poruncile biblice 

(după mine, probabil, şi articolele unei prime constituţii din lume), nu ar fi chiar divine, că sunt fără fond, sau că n-ar mai fi 

de actualitate… Aş
 
! Păi cum, când „să nu ucizi“, „să nu furi“, „să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău“ sau „să 

nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu porţi pică pe fiii poporului tău, ci să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ sunt, de 

fapt, imperative atemporale şi aspaţiale
 
? Valabile pentru oricare popor sau individ, oriunde ar fi şi oricând, cu stare de 

normalitate sau întreg la cap. Dar cum, pe aci, în spaţiul nostru carpatin, spaţiu căruia abia i-a dat frunza, totul e invers, se 

prea poate. Şi, pentru a convinge, să o luăm pe rând
 
: 1. A fura (cine împarte parte îşi face [sintagmă naţională], că tot sunt 

la putere
 
!), e literă de lege, în a fi (în dicţionarul de la Bambu, probabil în curs de redactare de fiţoşii siliconaţi de pe 

Dorobanţi, că în altă parte… nu există). Nici măcar la poliţie, unde numele lor pluteşte în aer, scrise cu litere de o şchioapă. 

Dar, câtă vreme nimeni nu vede, n-aude, las’ că merge
 
! Nu de alta, dar tot suntem în ţara lui frunză verde (frunză scumpă) 

şi târli-târli
 
! Sau, altfel spus, suntem în locul unde veşnic ţara arde şi baba (blondă) se piaptănă. 2. A da cu parul (tot de 

sus, din Palatului din Piaţa Victoriei, Cotroceni, uneori şi din vestita Casă a…) în cap, poporului (tot pentru avere
 
!, dacă  

Prof.dr. 



 

nu curge, ca pe vremea ălora dinainte, când au vândut orice, tot să mai pice), nu e aşa, la îndemâna oricui. Musai să fii 

în cărţile jucate după ce poporul a ales (de data asta, să îşi frângă gâtul). Şi mai spune filosoful că el, poporul (la noi, ani de 

zile boborizat) niciodată nu greşeşte
 
! Aiurea

 
! Pe vremea gânditorului, nu era „telembizorul“

 
! 3. Cât despre mărturisire, 

când e vorba să faci averi şi iar averi (aici, în ţărişoara lui, repet, frunză verde, frunză scumpă şi târli-târli cu lăutarii 

naţiunii), la Monaco, Maiami sau cine mai ştie pe ce insulă, de peste mări şi ţări), „meseriaşii“, oameni cu limbariţă şcolită 

în ale politologiei, sociologiei etc. (ce-i drept, de mahala), sunt în stare să jure şi pe mormântul părinţilor şi pe Biblia de 

acum şi pe cea încă nescrisă. Jură că nu ei, ci ceilalţi au lăsat visteria fără un şfanţ, cum s-ar zice, ţara, în curul gol (fie-mi 

iertat cuvântul
 
!) şi poporul mort de foame

 
!  

4. Domnilor, toate ca toate, dacă cele spuse anterior mai pot fi acceptate (nu fără ca eu, autor, să fiu catalogat drept 

un tâmpit rău intenţionat), porunca biblică
 
: „să nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu porţi pică pe fiii poporului tău, ci să-l 

iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“, căruia ar trebui să i se supună, mai întâi, conducătorii statului, şi, evident, 

oricare din noi, este, cu siguranţă, clasificată (de întâistătătorii naţiunii române), drept utopică. Împărţind fraza, fără a 

părăsi contextul de exprimare, cu alte cuvinte, mai pe româneşte, despicând firul în patru, sincer, şi eu mă îndoiesc (în 

sensul cel mai nobil al lui Descartes), şi, pentru mine, expresia „iubeşte-ţi pe aproapele tău ca pe tine însuţi“, 

echivalentul, probabil, al unuia din imperativele divine şi laic, în acelaşi timp, absolut necesar convieţuirii noaste, mi se 

pare greu de realizat, la nivelul trăirilor cotidiene. Fiinţe biologice, cu instinct de conservare, fără a cădea în narcisism 

(evident cel patologic), iubim în mai mică parte, fie din dorinţa de a fi iubiţi, fie din teama de a nu fi iubiţi. Drumul 

ascetic ne stă, totuşi, la îndemână. Expresia „iubeşte-ţi pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ mi s-a părut a fi la fel „de 

tare“, „de puternică“, la nivelul conţinutului, ca şi Imperativul absolut al lui Kant
 
: „acţionează astfel încât să foloseşti 

umanitatea atât în persoana ta, cât şi a altuia, în acelaşi timp ca scop şi niciodată numai ca mijloc.“ Altfel spus, într-un 

limbaj adecvat ideilor noastre, fără a ne îndepărta de mesajul autorului
 
: fă (din datorie) acel bine, astfel încât binele tău 

să fie un bine universal şi capeţi nu fericirea, ci demnitatea de a fi fericit
 
! Morală absolută

 
!  

Revenind, probabil aceleaşi cuvinte „iubeşte-ţi pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ au inspirat Contractul social (şi 

filosofia socială, în genere), autor J-Jacques Rousseau (Jean-Jacques Rousseau n. la 28 iunie, 1712, la Geneva, d. 28 

iulie, 1778, la Ermenonville
 
; în 1794, Convenţia Revoluţionară Franceză transferă rămăşiţele pământeşti ale ilustrului 

filosof în Panteonul francez. Principalele sale cărţi, Discursul, Al doilea Discurs, La Nouvelle Heloîse, Emil, Contractul 

social şi Scrisori către d’Alembert, sunt interzise încă de la apariţie, însă ele influenţează, ceva mai târziu, prin conţinut, 

întreaga gândire continentală). Asupra lui, a Contractului social, vom reveni în viitor. 

Până aici, cu indulgenţă, am putea spune
 
: „toate bune şi la locul lor

 
!“ Ce ne facem însă cu prima parte a frazei

 
: „să 

nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu porţi pică pe fiii poporului tău“. Dacă suntem sinceri cu noi, oameni de rând, eu, tu sau 

oricare din semenul nostru (român, maghiar, turc, tătar, ţigan, evreu sau german), fără vrajba vârâtă, subtil, în inimile 

noastre şi apoi între noi, de către politrucul gata a face orice, numai pentru a fi, într-un astfel de caz, moţ la rahatul 

vremurilor, repet eu, tu, sau oricare din semenul nostru (semen din poporul român), ne-am vedea de treabă. Între noi, 

nici vorbă de pică sau de răzbunare. Aici în ţărişoara asta e loc pentru toţi
 
! Acolo unde voinţa de putere (nu însă aia 

despre care vorbea Nietzsche (Friedrich Wilhelm Nietzsche (n. 15 octombrie 1844, Röcken – d. 25 august 1900, 

Weimar), ci voinţa ca putere pentru a fura, jefui, umili, învrăjbi etc., deci acolo unde voinţa de putere e oarbă şi poporul 

nu există decât ca mijloc de împlinire a dorinţelor stăpânirii, răzbunarea celor ce conduc neamul, împotriva fiilor 

acestuia, e la ea acasă. „Să piară poporul care nu a fost în stare a-mi împlini poftele
 
!“ a mai zis-o, pe la 1440, unul, cică 

domn al românilor, dar uite că nu mai ştiu cum îl cheamă. 

În altă ordine de idei, mi se face părul măciucă şi numai dacă îmi aduc aminte de cazul de la Tg. Mureş, imediat de 

după 1989, şi iar mă întreb
 
: aveam, oare, eu, român, ceva cu tine, maghiar (sau invers), ca să mă răzbun, să pun mâna 

pe bâtă (ca în Epoca de piatră) şi să ieşim, apoi, împreună (că aşa am fost ursiţi), cu obrazul pătat în lume
 
? Nici gând

 
! 

Când însă puterea o vrea, adică atunci când cei care, mai nou, democratic, ne conduc (ne poartă vrajba şi ne împart), 

totul e posibil. Posibil şi în afara lui Dumnezeu. Iar, de aici, din acest în afară de Dumnezeu, binele devine rău. Oriunde, 

pe faţa pământului şi, mai ales, în ţara aceasta, ţara lui frunză verde – târli-târli, unde iubirea aproapelui stă, cel mult, la 

nivelul pumnului pus în gură şi piciorului dat în cur. 

 Nostalgic, mă întorc cu gândul la stup, la ordine, la viaţa de invidiat şi sper, însă şi cu speranţa mea, la noi, în 

spaţiul carpatin, e o poveste. Am să v-o spun altădată
 
! 

Bulzeşti – Dolj 
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Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional Poetry PRO, coordonat de Lidia 

Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan - Universitatea 

Bucureşti, http://mttlc.ro  

 

 

 

Pentru mulţi ani de zile, profesoara Mandy Pannett a îndrumat studenţi de 

toate vârstele şi din toate categoriile, între care copiii cu nevoi speciale i-au 

fost cea mai dragă misiune. Scriitoarea se dedică în continuare rolului de 

mentor în cadrul atelierelor de scriere creativă pe care le organizează nu doar 

in Sussex, oraşul englez în care trăieşte, dar în întreaga Anglie.  

Traducator  

 

A publicat trei volume de poezii: Boy’s Story, Bee Purple and Frost 

Hollow şi Allotments in the Orbital. Poezia sa este deseori descrisă ca 

fiind muzicală, idee pe care însăşi poeta o susţine în prefaţa volumului 

Bee Purple:  „Am descoperit poezia prin cântec. Scriind versuri pentru 

prieteni muzicieni care cântau în cluburi din South East London, am 

început să scriu piese pentru tineri. De aici însă am ajuns să scriu 

cântece pentru diverse programe de televiziune. Încercarea de a 

descoperi armonia între sunet şi vers m-a condus înspre înţelegerea 

bogăţiei, subtilităţii şi muzicalităţii cuvintelor…”   

 

 

 

http://mttlc.ro/
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Sarea din noi 

Să te trezeşti  

în triluri de pasăre 

de pasăre măiastră 

într-un copac afară 

zăpadă pe pervaz 

şi aer numai bun de respirat. 

 

E-un timp în care-mi place 

să mă-ntorc şi-acum - 

într-un apartament de Doamne-

ajută 

din Piaţa Washington, 

ghemuită pe lângă poeţi, 

pe scări reci, maronii, 

scântei în ochii lor, dar flămânzi 

de silabe, de cuvinte 

rupte din suflet şi de carne. 

 

Dar e iarnă în Paris 

de-atunci şi ei de mult nu mai 

sunt, 

ei, rebelii, au murit –  

îmi lipseşte sarea, 

şi de cuvinte aspre am nevoie 

sătulă sunt de curaj, 

de fii tare. 
 

Un timp al lui Galileo 
 

Acest balcon ne-ar iubi. 

Vom avea scaune din fier forjat 

alb, o masă pentru cărţi, carafe 

cu cel mai bun vin rece.  

 

Deasupra copacilor şi vom înainta 

spre cer -   

privind prin lunetă lunile şi stelele 

căutându-l pe Galileo, ca să zicem că 

timpul 

trece şi pentru noi la fel 

cum a trecut 

şi pentru el. 

 

Cine a spus că dacă pictezi o colivie 

o pasăre va ajunge să zboare în ea? 

 

Iată dară un balcon pentru doi. 

Voi desena scaune, o masă cu cărţi, 

o carafă şi pahare cu vin. 
 

Despre hărţi 

 

Voi picta pentru noi o hartă 

ravisantă, mi-a spus, cu toate 

locurile 

în care ne-am iubit… 

 

Şoimii îşi fac cuib pe vârf de 

Tate 

la fel cum scotocesc unii prin 

noroi, căutând chilipiruri, 

deasupra lor podul, 

cu vertebre strălucitoare, duce 

calea spre un oraş 

imens şi dur, frumos, 

 

iar Strada Laptelui se-ntinde 

pe lângă River Island, copii cu 

chip de înger, ghirlande, 

artificii 

albe şi fiecare ultimă dulce 

chemare spre îngheţată 

se-aude din Picadilly Whims 

peste Saint  

George Hill. 

 

Plin de lumină e oraşul 

în soarele dimineţii, curăţat, 

clătit, fără insinuări 

de umbre ale răufăcătorilor 

ce-şi văd înainte de treaba lor. 

 

Câtă linişte în grădina de peste 

drum 

păzită de câini, de oameni. 

Aici sunt izuri 

de medicină legală, un cort. 

 

Şoimii îşi găsesc adăpost 

în turn improvizat 

 

Unde sunt 

unde, acele hărţi ravisante? 

 

Pe plaja de la Eastbourne 

 

Aici valurilor de toamnă le lipseşte viaţa, sunt 

ruginii 

sub cerul vântos al sudului. Luminate din spate 

casele se văd etaje mai înalte; dealurile 

sunt fum în ceaţă. Ai văzut şi tu 

toate astea? Pânzele tale ştiu să redea 

starea, un peisaj care se întinde 

mult peste cadru. 

 

Tu nu răspunzi. Spuneau şi ei c-ai fost  

mereu în lumea ta: ‘Băiete’ îţi spuneau, 

ca unui Peter Pan de care cu greu 

te poţi apropia; un licurici 

care se pierde în pajiştea serii 

printre luminile lămpii şi ale odăii – 

oare-ţi vei trece mâna prin păr, prin părul tău 

negru 

şi vei pleca din nou? 

 

Ori vei găsi ca eşti aproape de mister 

pe cele dealuri uriaşe, de-un verde cenuşiu 

albul pietrei de var şters 

de urme grăbite de copită? 
 

 

Se poate 

 

Poţi să începi 

cu un pârleaz. 

Lumina albă a lunii îţi va arăta drumul 

spre o pădure veşnic verde. 

 

Păşeşte cu inimă vioaie peste şi coboară –  

de hartă n-ai nevoie, e-o cale familiară, 

uşor de recunoscut 

ca întorsăturile ce ştii că viaţa le ia – ca 

liniile din inima ta, 

 

din palma ta. 

 

Curând te vei întoarce în pădure… 

urme de paşi, un con de pin, o 

încurcătură amestecată din 

tristeţea aripilor de fluturi ai nopţii dar şi 

din mirosul de brad. 
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Cuvântul a fost creat din raţiunea de comunicare dintre oameni, cu 

scopul de a numi creaturi sau fiinţe, obiecte şi fenomene, şi a vorbi 

despre ele atunci când acestea nu sunt prezente. Limbajul omului este 

compus din cuvinte legate între ele, cuvinte care exprimă teamă, 

dorinţă, bucurie, nemulţumire, etc. O categorie de exprimare prin 

cuvinte este expresia sensibilităţii sufleteşti. Când creatorul-artist, se 

foloseşte de cuvinte - împletite armonios între ele - pentru a trezi în 

inchipuirea admiratorilor tablouri vii din lumea înconjurătoare, 

întamplări, gânduri sau sentimente ale oamenilor, lucrarea pe care o 

realizează se numeşte compoziţie literară.Cântul, poezia şi naraţiunea 

sunt instrumente prin care omul îşi exprimă sentimentele sufleteşti pe 

cale orală. Fenomenul trece din suflet în creier apoi este eliberat de 

acesta prin vorbire. Uneori eliberarea acestor sentimente a necesitat, în 

afara transmiterii lor pe cale orală, o comunicare scrisă pentru a fi 

conservate posterităţii. 

 
  

Parerea mea este că poezia a apărut cu mult înaintea scrisului. Aceasta a fost transportată în timp prin tradiţia populară 

orală, iar apoi, la momentul oportun, scrisă pentru a se păstra. În acest fel ni s-a transmis de la sumero-akkadieni 

„Epopeea lui Gilgamesh", apoi la noi, colinda populară "Caloianul", sau balada noastră naţională „Mioriţa". 

  

Am ţinut sa precizez acest lucru, deoarece, dupa cum ne dezvaluie W. Warriner în cartea sa „101 Corporate Haiku", 

acest gen de poezie „japoneza” cu formă fixă a apărut pentru prima dată în China, sub formă orală (mai) primitivă, 

având tot timpul să se dezvolte şi să se sofistice pe parcursul timpului. De aceea, cele şaptesprezece silabe care 

alcătuiesc poezia nu sunt întotdeauna necesar un număr arbitrar.  

 

În Japonia, haiku, a apărut pentru prima dată în secolul al XVI-lea. Mai târziu s-a răspândit în întreaga lume devenind 

foarte populară. Istoria genului, ne reaminteşte de mistica orientală şi de maeştrii zen-budişti care şi-au exprimat 

gândirea sub formă de simboluri, mituri, paradoxuri şi imagini poetice. 

  

Haiku are menirea ca să transcedenteze limitele impuse de limbajul uzual şi gândirea linear-ştiinţifică care tratează 

natura şi fiinţa umană ca pe o maşină. Este aproape obligatoriu ca să indice un moment, o senzaţie, o impresie sau o 

situaţie dramatică luată din natură. Este la fel ca o fotografiere a unor momente specifice ale naturii. Enunţarea lucrării, 

în general a celor şaptesprezece silabe trebuie să se realizeze pe o singură respiraţie. Colecţiile tradiţionale de haiku sunt 

aranjate în funcţie de anotimpurile anului şi de aceea conţin, în general, cuvinte de sezon, care se numesc kigo, cuvinte 

care precizează perioada calendaristică a lucrării. Astfel haru desemnează primăvara, vara este reprezentată prin natsu, 

toamna prin aki şi iarna prin fuyu. Fiecare din formele sezonale are subdenumiri sau combinaţii precum: 

Sydney 
 

Haru tatsu – începutul primăverii 

Haru meku – semnele primăverii 

Yuku haru – sfârşitul primăverii 

Sakura – timpul florilor de cireş   

 

Natsu kinu - începutul verii 

Hachisu – mijlocul verii 

Natsu no hate - sfârşitul verii 

Hana natchibana - timpul în care înfloresc portocalii sălbatici  

Zuku aki – începutul toamnei 

Kure no aki – sfârşitul toamnei 

Momiji katsu chiru - căderea frunzelor  
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Shimotsuki – noiembrie 

Shivatsu - decembrie 

Mutsuki - ianuarie 

Hatsu yuki – prima zăpadă  

 

Haiku, sau haikai, este in general, dar nu obligatoriu, 

o poezie cu formă fixă alcatuită din trei versuri de 

câte 5, 7 şi respectiv 5 silabe (în total 17 silabe) fără 

rimă sau ritm ci numai cu aliteraţii şi asonante. 

Caracteristicile haiku-ului sunt libertatea inspiraţiei, 

concentrarea expresiei, constrângerea exercitată de 

forma fixă şi poanta finală, marcată de un umor ce 

nu exclude melancolia sau chiar tristeţea. Mai mult 

decât inspiraţie, pentru a compune un haiku, este 

necesară meditaţie, efort şi percepţie. 

  

 În cartea sa „How to Write, Share, and Teach 

Haiku”, William J. Higginson enunţă: „Scopul 

primar al citirii sau scrierii unui haiku este ca să 

împărtăşească momente din viaţa noastră care ne-

au marcat cu experienşe sau percepţii pe care noi le 

oferim sau le primim cadou (de la viaţă). La cel mai 

înalt nivel, acesta este marea menire a artelor şi în  
 

special a literaturii. Haiku, apare, întotdeauna, acolo unde sunt persoane în tangenţă cu lumea sensurilor lor şi cu 

răspunsul simţămintelor lor la aceasta”. 

  

Mulţi poeţi au tratat cu mult respect fenomenul haiku, dar asta nu înseamnă că se impune o barieră între acesta, 

producător sau cititor. Haiku nu este totuşi ceva asemănător Luceafarului venit din altă sferă! Este un fenomen literar 

normal, accesibil tuturor celor cu simţire şi aptitudini. Termenul „haiku" a fost construit din două caractere chinezeşti 

care înseamnă „expresie jucăuşă". Unele haiku-uri sunt simple ghicitori, două rânduri compunând întrebarea, iar un rând 

răspunsul. Totodată este o veche tradiţie ca haiku să enunţe o satiră, atunci primind denumirea de senryu. 

  

În poezie, ca şi în viaţa noastră de toate zilele, ne permitem să ne abatem de la reguli. Nici chiar poeţii clasici nu au 

respectat întotdeauna formula de cinci - şapte - cinci silabe. În secolul al XIX-lea un poet japonez pe nume Shiki a 

compus o serie de haiku-uri cu cincisprezece până la douăzecişicinci de silabe. 

  

În încheiere, putem spune că specia literară haiku, a devenit sofisticată şi cunoscută pe plan mondial începând cu 

secolului al XVI-lea în Japonia, reprezentanţii cei mai de seamă fiind Kobayashi Issa, Matsuo Basho şi Yosa Buson. În 

literatura europeană şi americana modernă au strălucit poeţi ca Amy Lowell, Conrad Aiken, Ezra Pound, Robert Frost, 

W.B. Yates, Paul Claudel, William Warriner, Bill Higgins şi alţii. În literatura română creatorul de excelenţă în 

domeniu, a fost talentatul poet, regretatul NIchita Stanescu. 
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Actorii Oana Pellea şi Mihai-Gruia Sandu pe scena Institutului Francez 

Lucrările sale sunt prezentate deseori la Festivalul 

Internaţional de teatru de la Avignon (off), cel mai 

prestigios de acest gen din Franţa şi unul din cele mai 

mari din lume. Unele piese au fost montate la 

importante teatre europene: Teatrul Rond Point din 

Paris, Teatrul Stary din Cracovia, Piccolo Teatro din 

Milano, Teatrul Regal din Stockholm, Teatrul Young 

Vic din Londra, Teatrul Naţional din Istanbul, Teatrul 

Maxim Gorki din Berlin, Teatro Stabile din Catania 

(Sicilia). 

„Pentru mine umorul are două feţe – cea înaintea căreia râzi, şi una ascunsă, cea care te face să 

plângi. În piesele mele eu propun un zbor deasupra umorului trist” (Matei Vişniec) 

Institutul Cultural Român prezintă luni 19 martie 2012, la ora 21:00, în Auditoriul Institutului Francez, Av. Luis 

Bivar no. 91, piesa “Du pain plein les poches/ Buzunarul cu pâine” de Matei Vişniec. Versiunea originală în limba 

franceză va fi subtitrată în portugheză.  

 

Actorii Oana Pellea şi Mihai Gruia Sandu ne oferă o interpretare originală şi sensibilă a textului, pe care l-au pus în 

scenă împreună. Această montare a câştigat în 2009 premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul Festivalului 

Comediei Româneşti (festCo) de la Bucureşti. Spectacolul s-a jucat cu casa închisă, la finele anului 2009, la Riverside 

Studios din Londra, fiind prezentat cu acelaşi succes în Maroc și Canada. 

 

 Matei Vişniec este un poet şi dramaturg român rezident în Franţa. Din 1992 piesele lui Matei Vişniec se joacă în 

străinătate, fiind al doilea dramaturg român care reuşeşte să se impună în lumea teatrului francez, după Eugène Ionesco. 

A fost tradus în peste 25 de limbi, iar în România este cel mai jucat dramaturg contemporan. 

Va invităm aşadar la un spectacol despre principiile morale fundamentale ale naturii umane: generozitate, toleranţă, 

înţelegere, plasate într-un context al violenţei şi nepăsării, în viziunea unui scriitor de excepţie şi a unor adevarăraţi 

maeştri ai scenei. “Buzunarul cu pâine” e despre altceva. Oricât de cinic ai fi, şi oricat de negativist ai fi, n-ai cum 
sa nu te deschizi in final.” (Actriţa Oana Pellea) 

 

 

Pentru mai multe informații: Antoaneta Roman, Director adjunct ICR Lisabona 

+351 21 355 71 24, icrl.dir@mail.ptprime.pt 

 
 
 

 

 

Rua Dr. António Cândido nº 18, 1050-076 Lisboa, Tel.213 537 060, Fax 213 573 207 

icrl.geral@mail.ptprime.pt 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Lisabona, 12 martie 2012 

mailto:icrl.dir@mail.ptprime.pt
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Las Fallas de Valencia 
 

Călătorule, de te nimereşti prin Valencia în preajma idelor lui Marte, păzeşte-ţi pielea de para focului!  

 „Mare scofală!” – vor protesta cârcotaşii, convinşi de pe acum că au văzut destule rituri arhaice, de prin moşi 

strămoşi. Care mai de care se grăbesc să „ardă” iarna grea şi să renască natura din cenuşă. Dacii şi romanii, vichingii, 

maiaşii şi aztecii, mongolii, egiptenii şi întreaga Ţară a Oaşului, chiar şi păstorii románşi de prin Alpii elveţieni, toţi, 

fără excepţie, par a se fi înţeles să aprindă ruguri dogorâtoare la venirea primăverii, pasămite pentru a alunga spiritele 

rele. În cazul valencienilor, pasiunea cu care se dedau acestui obicei barbar trezeşte bănuiala că folosesc tradiţia doar pe 

post de pretext, pentru a deschide larg porţile nestăvilitei lor pofte de viaţă şi pasiunii pentru fiesta îndrăcită. 

Nu mă miră aşadar fireasca delăsare cu care mă tratează localnicii când e să stabilim ceva pentru perioada de faţă. 

Buteliile se livrează în graba mare, cu avans de o zi; poşta nu lucrează; rezultatele de la analize vin abia săptămâna 

viitoare. Nu e critică, doar constatare, anume că ai de ales între „acum” sau „după”, de la caz la caz. 
 

 

 Analog calendarului creştin, calendarul valencian are două ere: 

înainte sau după adoratele Fallas. Ce s-o mai învârtim încolo sau 

încoace? Nici nu se pune problema dacă ne place sau nu. La modul la 

care li se dedică toată lumea, trebuie să fii de piatră ca să nu te 

molipseşti de la ei, fericit că te primesc. Pentru că „permis de intrare” 

avem toţi, fără restricţii: popularele Fallas sunt cunoscute pentru 

toleranţa cu care absorb toată suflarea, indiferent de varstă, sex, 

naţionalitate, rasă, religie sau mai ştiu eu ce ciudăţenii absurde, care i se 

pot năzări doar unei minţi înguste, de suflet rătăcit. Dovadă stau 

cohortele de turişti, veniţi din te miri unde, chiar şi din cele mai ascunse 

unghere ale planetei. Aparent dificila problemă a cazării lor se rezolvă 

mai uşor decât s-ar crede, într-un mod inedit: nu se doarme deloc, decât 

pe apucate, la schimb, printre picături, în puţinele răstimpuri dintre 

asurzitoarele parade şi focuri de artificii, care oricum ne menţin  „alerţi”.  

Un factor important în reuşita nebuniei generale rămâne clima blândă a 

Mediteranei, aptă să primească generos masele de entuziaşti fără frică 

de îngheţ. 

 Ghidurile turistice respectabile somează amatorii să nu subestimeze 

zgomotul infernal al pocnitorilor de toate calibrele, îndemnând la 

purtarea obligatorie de dopuri în urechi. Proba de rezistenţă maximă 

pentru timpane este canonada zilnică de la orele 14, ritual care se ţine 

cu sfinţenie, cu începere din prima zi a lunii, până într-un „final 

furioso” la cumpăna dintre 19 şi 20 martie. 

De ce ora 14, în plină zi, pentru un spectacol de focuri de artificii? Aşa 

cere tradiţia, chiar dacă nu se vede nimic. În schimb, se aude. 

Monstruos, cum ar zice Caragiale. Deşi e păcat că se propulsează spre 

ceruri adevărate simfonii pirotehnice, care ameninţă cu falimentarea 

fondurilor publice ale municipalităţii, administraţia Valenciei se  

Spania 
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conformează fără a clipi. Clipim doar noi, gură-cască adunaţi ciorchine în piaţa din faţa Primăriei, intimidaţi de 

compoziţia sonoră monumentală, vestita „mascletà”. La ora 14 trecute fix, se avântă spre văzduh o rachetă răzleaţă, 

vestitoare timidă a spectacolului care va veni. Îi urmează un evantai de durduieli consecutive, ca un staccatto, amintind 

de Bach. Apoi un tunet prelung din mai multe guri de foc, sincronizate perfect. Nu degeaba e nevoie aici de peste o sută 

de kilograme de praf de puşcă! Finalul apoteotic, supranumit „cutremurul”, face să trepideze pământul sub picioarele 

noastre, ducând cu gândul la arii triumfale din Korsakov sau Stravinsky. Începând cu 15 martie, nu doar unul, ci peste o 

sută de pirotehnicieni sunt responsabili pentru extazul luxuriant cu care se cuvine întâmpinată primăvara. „Echipa” 

completă angrenată în organizarea vestitelor „Fallas” numără nici mai mult nici mai puţin decât 50.000 de localnici, 

grupaţi în 400 de comitete şi comisii. 

 

 Nu focurile de artificii, ci „las fallas” propriu-zise, figurinele multicolore dispuse pe 400 de străzi sunt adevărata 

atracţie. Înalte cât clădirile din jur, modelate cu migală de îndrăgostit, colorate strident, par viziuni alegorice dintr-un vis 

halucinant. Fiecare din ele este o adevărată operă de artă barocă, un caleidoscop umoristic pe teme actuale din viaţa 

publică a contemporanilor noştri mai mult sau mai puţin vestiţi. Suspendate în echilibru incredibil între cer şi pământ, 

amintesc parcă de judecata de apoi, ne fac să râdem sau să fim trişti, lasă să adie boarea efemerului, pe fondul unei 

intuiţii care nu ne mai dă pace. Descumpănit, privitorul oscilează ades între lacrimi şi veselie, pentru a depune armele în 

final, abandonându-se frecvent unui râs nervos, care pare să pună stăpânire pe el, obsedant,  irezistibil. 

 Nu ajunge o săptămână pentru a le vizita pe toate, ca să le înţelegi îndeajuns tâlcul ascuns. Gândul că rodul muncii de 

un an al artiştilor de-a dreptul geniali va fi sacrificat fără drept de apel şi va dispărea fără urme, mistuit de flăcările 

nopţii „de San Juan”, ne strânge inima în menghină. Cu cât e mai mare valoarea grupurilor statuare din lemn şi carton 

presat – unele depăşesc un milion de Euro – cu atât mai mare pare să fie entuziasmul localnicilor, în aşteptarea 

distrugerii lor din noaptea care întruchipează coşmarul celor mai bravi pompieri din lume. 

Bineînţeles că - la fel ca-n cazul criticilor corridei sângeroase - există voci care condamnă vehement obiceiul 

„iresponsabil” de a aprinde focuri cât casa în mijlocul oraşului, sub iminenţa unui incendiu devastator, într-o adevărată 

orgie de fum şi cenuşă, dăunătoare mediului înconjurător dar şi... portofoliului public. Până la ora actuală, nimeni şi 

nimic nu a a împiedicat buna desfăşurare, lipsită ca prin farmec de incidente grave, a visului devenit realitate, de oraş al 

libertăţii perfecte, fără duşmănii, prejudicii sau tabuuri. Valencia tresaltă, zguduindu-se de râsete! 

 În valul de bună dispoziţie şi uşurinţă de a fi, există totuşi momente de linişte deplină şi seriozitate maximă. Cum 

altfel s-ar putea, ştiut fiind că spaniolii sunt catolici din convingere, mereu gata să guste din cupa vieţii până la fund, dar 

fără să uite vreodată să mulţumească sorţii pentru darurile cu care au fost înzestraţi?! Oraşul care trăieşte în stradă nu se 

dezminte de vocaţia sa religioasă în zilele de 17 şi 18 martie, când mii de localnici împânzesc străzile, aducând ofranda 

de flori Fecioarei adorate. Îmbrăcate în straiele tradiţionale de sărbătoare, confecţionate din dantelă, catifea şi mătase, cu 

părul împodobit de piepteni preţioşi, legendarele femei valenciene par adevărate prinţese.  
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Rochiile lor sunt rodul economiilor întregii 

familii, echivalând uneori la preţ un automobil. 

După ore şi ore de ofrandă neîntreruptă, florile 

depuse pe soclul statuii adorate rămân dispuse 

simetric într-o trenă imensă, ca un covor 

multicolor. Odată încheiată festivitatea religioasă 

cu cel mai puternic foc de artificii pe 18 martie – 

„la nit del foc”, noaptea de foc - nimic nu mai stă 

în calea ameţitorului crescendo către punctul 

culminant: „la Cremà” (arderea). În seara de 19 

martie, masele de oameni se îndreaptă spre 

locurile în care sunt dispuse colosalele statui, care 

urmează să fie date pradă focului devorator. La 

miez de noapte, întregul oraş pare cuprins de 

flăcări. 

Nici cea mai frumoasă dintre Fallas nu se sustrage 

destinului implacabil, chiar dacă i se rezervă 

ultimul loc la rând. Doar una din figurinele mai 

mici, supranumită „ninot” (copilul) este 

desemnată, de comun acord cu participanţii, 

pentru a supravieţui în muzeul special amenajat. 

Se poate spune aşadar că tot ce ţine de trecut, de 

iarnă, de bagajul apăsător, a fost înlăturat 

temeinic. 

  

 Chiar din ziua următoare, artiştii „falleros” se vor încuia în atelierele lor, în aşteptarea inspiraţiei, începând să 

modeleze statuile pentru anul care va urma. Doar municipalitatea va mai lupta scurt cu sechelele nopţii de pomină, 

trimiţând armate de angajaţi pe străzi, să elibereze urbea de resturile „luptei” dintre bine şi rău. 

 Focul consumă, dar şi creează, îndeosebi spaţiu. De pe acum, totul se reia de la zero, cu poftă nestăvilită, fără 

compromisuri. Pentru că „fallar” înseamnă „a rata, a eşua”, putem spune că am ars tot ce poate nu ne-a reuşit sută la sută 

în anul care a trecut. 

 Sunt şanse să nu ne mai confruntăm cu aceleaşi eşecuri de aici înainte? Un lucru e sigur: neuitate rămân „las Fallas”, 

„eşecurile” pe care ar fi fost  păcat să le ... ratăm. 
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Fundaţia  

 

 

a împlinit un an de activitate 

 
Sâmbătă, 03 martie 2012, la sediul Fundaţiei Focul Sacru 

din Timişoara, a avut loc ceremonia aniversării unui an de 

activitate al acestei organizaţii. Evenimentul a fost marcat prin 

susţinerea unei slujbe religioase de mulţumire, membrii şi 

simpatizanţii ei arătându-şi astfel recunoştinţa pentru ajutorul 

divin primit în realizarea  misiunilor şi obiectivelor propuse la 

înfiinţare. 
 

Principala misiune a Fundaţiei Focul Sacru o reprezintă renaşterea spirituală a naţiunii române, parte 

integrantă a marelui proiect hristic ce prevede unitatea spirituală a Planetei, adică “o singură turmă şi un singur 

Păstor”, un astfel de deziderat putând fi realizat numai prin întoarcerea la credinţa în Dumnezeu, reală şi 

manifestă, a oamenilor. 

“Orice ideal posedă o virtute magică, fiindcă suntem legaţi de el şi ne comunică ceva din chintesenţa sa. Daca 

acest ideal este înalt, el ne aduce fără încetare nişte particule şi curenţi binefăcători: din moment ce l-am format, din 

moment ce ne gândim la el şi îl iubim, el este pregătit mereu să îndrepte situaţiile şi, într-o bună zi, vom întâlni în viaţa 

noastră condiţii noi create de acest ideal. Pentru aceasta trebuie însă să îl iubim, să ne gândim la el, să îl hrănim şi, în 

ciuda imensităţii sale şi a distanţei ce ne separă de el, să îl legănăm mereu în inima şi în sufletul nostru.” (Omraam 

Mikhael Aivanhov) 

 Pentru îndeplinirea acestui deziderat, membrii Fundaţiei Focul Sacru şi-au propus să întreprindă toate 

acţiunile necesare pentru dezvoltarea şi  consolidarea continuă a relaţiilor cu Biserica Creştină prin îndrumarea 

oamenilor către lăcaşele de cult şi pregătirea minimală a acestora în vederea descoperirii şi înţelegerii 

principiilor şi valorilor  hristice. În acest scop, Fundaţia Focul Sacru, prin intermediul Şcolii Focul Sacru, 

organizează periodic, în oraşele din România, cursuri de iniţiere spirituală care îşi propun să aducă la cunoştinţă 

celor interesaţi vechile învăţături hristice de tip  zalmoxian care au circulat pe aceste meleaguri încă din vremea 

geto-dacilor şi care au avut la bază două dintre cele mai importante valori şi principii hristice: Iertarea şi 

Iubirea. 

 În prezent, după numai un an de activitate, Fundaţia Focul Sacru are un număr total de 140 de membri care se 

regăsesc în centrele, celulele ei active din Timişoara, Craiova, Severin şi Satu Mare. 

Fundaţia Focul Sacru       www.foculsacru.ro. 

 

http://www.foculsacru.ro/
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Episodul  V 

A avut mare noroc. Era zi de audienţă la preşedintele tribunalului şi după un sfert de oră de aşteptare, în lipsa 

altor solicitanţi, se afla în biroul acestuia. În câteva cuvinte a spus tot ceea ce era de spus, fără să uite nimic...  

- Domnişoară, postul de grefier este prevăzut pentru studii medii şi, drept urmare, salariul este corespunzător 

acestora. Accepţi în aceste condiţii, dacă reuşeşti la concurs?  

            - Domnule preşedinte, accept! Poate că după o anumită vechime...  

            - Vechimea nu schimbă poziţia în statul de funcţiuni. Se aplică doar sporul prevăzut pentru ea. Dacă nu accepţi, 

nu are sens să-ţi depui dosarul.  

            - Accept, domnule preşedinte. Există obligativitatea de a rămâne pe funcţie un anumit număr de ani? 

            - Nu, nu se pune problema asta. Poţi pleca oricând, la cerere, în condiţiile prevăzute de lege. As vrea să-ţi fac 

câteva precizări, dacă eşti atât de hotărâtă... 

            - Vă rog, domnule preşedinte! 

            - Va veni timpul înlocuirii grefierilor de şedinţă cu personal calificat. Va veni curând vremea ocupării acestor 

funcţii numai de absolvenţi ai Facultăţii de Drept. In aceste condiţii, presupun că şi grila de salarii se va adapta 

corespunzător.  

            - Deci, dacă reuşesc să ocup postul, peste câţiva ani voi beneficia de...  

            - Exact! Ştii să lucrezi pe computer? 

            - Da, am atestat de operator PC, răspunse fata imediat, plină de speranţe. 

            - Este foarte bine. În doi-trei ani, sperăm, în fiecare sală de şedinţe grefierul va lucra pe computer. Dar, pe 

vremea aceea, s-ar putea să pleci!  

            - Nu înţeleg la ce vă gândiţi. De ce aş pleca atunci? 

            - Cu experienţa de grefier şi cu însuşirea tematicii indicate în fiecare an, îţi va fi foarte uşor să reuşeşti la 

admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii. Ce zici? 

            - Ce să zic?... Deocamdată, mi-aţi luat o piatră de pe inimă şi vă mulţumesc respectuos! 

            - Atunci, studiază bibliografia şi... ne vedem la concurs. Succes! 

            - Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte! Bună ziua! a exclamat Adriana cu bucuria împlinirilor viitoare pe 

care le simţea foarte aproape. 

            A coborât într-un picior pe treptele Tribunalului, ca pe vremea în care era o fetiţă în clasele primare. Se simţea 

uşoară ca un fulg şi abia se abţinea să nu fugă, să ajungă mai repede acasă să le dea vestea cea bună. 

            Acasă, bucurie mare! 

            Părinţii au fost mulţumiţi şi fericiţi. Planurile de viitor ale fiicei lor, aşa cum le-a înfăţişat ea, păreau realiste şi se 

conturau cu precizie şi claritate. Era serviciu la stat, nu la patron, iar acest aspect era pentru Pavel mai mult decât 

îndrăznise să spere. Drept urmare, nimeni nu avea voie să o deranjeze pe Adriana în următoarele zece zile până la 

momentul concursului. Pe de altă parte, Adriana era hotărâtă să nu mai iasă din casă. Era şansa ei. Nu avea voie s-o 

rateze, sub nicio formă. 

            Spre seară, a venit Cristian şi a avut parte de o primire frumoasă la care nu a sperat niciodată. A primit doar o 

parte din cărţile şi notiţele promise.  
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            - Peste zece zile îţi dau şi restul. Am nevoie de ele. Trebuie să învăţ...  

            - Nu înţeleg. De ce trebuie să... 

            - Particip la concursul pentru ocuparea acelui post de grefier. Mii de mulţumiri pentru că mi-ai spus despre el! 

            - Mă bucur mult, domnişoară... 

            - Mă cheamă Adriana! îl întrerupse fata, privindu-l în ochi, îndrăzneaţă şi oarecum ghiduşă. Pot să-ţi spun pe 

nume? 

            - Chiar vă rog, domnişoa... 

            - Cristian! Ţi-am spus că mă cheamă Adriana. Ok? 

            - Da, bine, Adriana! După cele zece zile pot să te văd? întrebă el imediat, prinzând curaj, dar roşu la faţă de 

emoţie. 

            - Bineînţeles. Nu vii să-ţi dau şi celelalte cursuri? 

            - Ba da, voi veni, că am nevoie... 

            - Bine, am să te aştept. La revedere! 

            - Sărut mâna, Adriana! Multă baftă! şi-a luat Cristian rămas bun, simţindu-se în al nouălea cer. 

            După ce l-a condus până în casa scării, Adriana a intrat cu grabă în camera sa şi s-a aruncat pe pat râzând. Îşi 

bălăbănea copilăreşte picioarele şi se întreba ce anume are acest băiat de se face aşa de repede plăcut? În afară de 

„înfăţişarea agreabilă”, destul de evidentă pentru oricine, i se părea că „este altfel decât mulţi băieţi. El este mai matur, 

mai logic şi cu mult bun simţ”. 

            Dar, cel mai mult, îl vedea ca fiind mai omenos decât toţi foştii ei colegi. Nu avusese prieten de la întâmplarea 

cu Sergiu şi se jurase că nu va mai permite vreunui băiat să o atingă. S-a dedicat numai studiului în vremea aceea. A citit 

mult din coduri şi legi care depăşeau tematica recomandată, apoi a studiat atentă cursuri din timpul studiilor şi întreaga 

bibliografie indicată la fiecare temă. Nu avea alte preocupări. Orice ieşire ar fi însemnat întâlniri neprevăzute care ar fi 

consumat timpul fără să aibă vreun folos şi ea tocmai asta dorea să evite. Au încercat mulţi să se apropie de ea, să o 

abordeze într-un fel sau altul, fie ei colegi de grupă, de an ori mai mari. Era frumoasă şi avea personalitate puternică. 

Era deosebită în orice împrejurare, dar nu suporta nicicum gândul să o atingă un bărbat...  
                                                             * 

            Bibliografia pentru concurs i s-a părut destul de accesibilă. Şi-a  însuşit-o fără eforturi deosebite doar în trei zile şi 

deja trecuse de faza emoţiilor. Nu-şi făcea probleme. Mergea la sigur şi mai avea aproape o săptămână la dispoziţie. 

Avea timp să sporovăiască cu mama ei la bucătărie şi să o ajute pe ici pe colo. Andrei plecase la facultate. A 

reuşit să obţină cameră la cămin. Dăduse şpagă la un student de anul patru care "administra" o parte din afacerea 

"cazarea". Aveau veşti bune de la el. 

            Aurora a încercat de mai multe ori să vorbească despre repulsia fetei faţă de băieţi. Faptul că de atâţia ani nu 

avea un prieten o îngrijora şi nu înţelegea ce se întâmplă. „Când era la liceu veneau atâţia băieţi să o invite la plimbare, 

la discotecă, la spectacole…! Acum, când şi-a schimbat, biata de ea, situaţia, nu este invitată niciodată”. A fost 

îndepărtată permanent cu tact, dar fără explicaţii. Îl văzuse pe băiatul care a fost să ia cărţi şi a considerat că este una 

dintre  puţinele ocazii favorabile. A intrat încetişor în camera fetei şi, observând-o cum îşi mişcă picioarele ştrengăreşte, 

cu zâmbetul pe buze, a intrat direct în subiect: 

            - Băiatul cu cărţile… dă şi el examenul ăsta? 

            - Nu, mamă, de ce mă întrebi? 

            - Credeam ca de aia a venit... 

            - Ştii cine este? Îl cunoşti? se repezi fata cu întrebările privindu-şi atentă mama. 

            - Nu-l cunoşteam pe el, dar ştiu al cui este. Un fost coleg de-al lui Vasile...  

            - Da, mi-a povestit despre asta, a întrerupt-o fata, uşor dezamăgită că nu află mai mult decât ştia. 

- Frumuşel foc băiatul. Ce zici? 

            - Nu ştiu, nu l-am examinat şi nu mă interesează, răspunse Adriana brusc iritată, cu vocea schimbată. 

            - Dar care te interesează pe tine, maică? 

            - Toţi sunt la fel şi, repet, nu mă interesează. E clar? Am plecat, mai am de citit... 

            A răsfoit câteva pagini şi s-a oprit. Chipul lui Cristian a apărut printre rânduri. A remarcat şi ea că este "frumuşel 

foc", după expresia mamei sale. Îi făcea plăcere să-şi amintească explicaţia întâlnirilor "întâmplătoare", pe care a 

încercat-o el, ruşinat, privind-o stângaci de la bărbie în jos. În afară de asta, era un băiat galant, educat, cu mult bun 

simţ. „Dar... şi Sergiu era aşa la început, nu? Oare Cristian ar fi capabil să se poarte la fel de urât? Numai timpul poate 

răspunde la asemenea întrebare. Uf! Tare întortocheat este labirintul vieţii… Totuşi, va trebui să-i dau şi lui o şansă”, 

gândea Adriana şi aproape că-i venea să gândească cu voce tare. „Cum să se apropie şi eu cum să-l cunosc dacă-l 

resping? Ei bine, după examenul ăsta am să văd ce se poate face, domnule Cristian. Hm! De-ai şti tu că mi-e dor de tine  
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şi că aş vrea să te vad!”, a exclamat fata în gând. A răsfoit toată cartea de la o copertă la alta, a scuturat-o, a redeschis-o 

la pagina la care  îşi întrerupsese studiul şi s-a afundat în lectură.  

            În acelaşi timp, Cristian, care ajunsese acasă în timp record, avea o discuţie mai apropiată cu mama sa. Erau 

prieteni buni, aşa cum era şi cu tatăl său, de altfel. In familie nu existau secrete de niciun fel şi Dumnezeu le 

binecuvântase casa cu înţelegere şi armonie. Se mulţumeau cu puţin şi preţuiau liniştea din casă... 

            - Bine, Cristi. Eşti convins că ai procedat corect dar, dacă vei ajunge la regrete cândva, să nu te aud că te vaieţi! 

            - Nu, mamă! Nu voi regreta niciodată. Dar ce a zis vericul tău? 

            - Ce să zică? E supărat că ai refuzat să te duci la tribunal şi preferi să stai şofer pe maşina aia. Altă dată nu te mai 

ajută! 

            - Nu, mamă dragă. Ce a zis de fată? I-a plăcut? 

            - De fată a zis că are prima şansă. I-a plăcut. Zice că e fâşneaţă şi reuşeşte. Dar e păcat că se mulţumeşte doar să 

fie grefier. Cică ar fi capabilă de mai mult. 

            - Şi eu o văd capabilă. 

            - Şi când nu se va mai uita la tine, o să-ţi dai cu pumnii-n cap, băiatu’ mamii!  

            - Nu contează, mamă. Eu am serviciu bun deocamdată şi câştig mai mult aici decât aş fi luat acolo. Iar când 

diploma îmi va sta în buzunar, o să vezi câte şanse voi avea. Dacă o vedeai plângând pe stradă, nu mai vorbeai aşa. Era 

dărâmată, mamă! 

            - Bine, bine. Vom vedea. Ţi-ai retras dosarul? 

            - Nu, dar nu mă prezint. 

            - Ai grijă să nu te dai de gol! După cum ai descris-o, nu cred că ar  accepta gestul tău. 

            - Nu trebuie să ştie niciodată. Ăsta este secretul nostru. Gata! Mă odihnesc puţin înainte de a pleca la serviciu. 

            Cu mâinile sub cap, pe post de pernă, Cristian zâmbea chipului pe care şi-l imagina alături de el. Pe Adriana o 

vedea ca pe o icoană. Frumoasă, cu linişte binefăcătoare pe faţă şi curată, zâmbind tuturor ce ar privi-o cu prietenie şi 

respect. O analizase de când a văzut-o prima oară pe stradă. Simţise în tot trupul un fior plăcut şi inima-i bătuse cu 

putere. Ea era studentă. Trecuse în anul doi. Vacanţa de vară a fost lungă şi el se bucura că niciodată n-a văzut-o însoţită 

de vreun băiat. Nici în celelalte vacanţe. Era singură oriunde s-ar fi plimbat. A petrecut-o în drumul spre casă de câteva 

ori, nevăzut, necunoscut. Ştia unde locuieşte şi din cine este compusă familia ei. Mai apoi, întâmplător, aflase că tatăl ei 

este prieten bun cu al lui. S-a hotărât să meargă la facultate, de dragul ei. Gândea că nu trebuie să fie mai prejos decât ea 

şi a lăsat lucrurile să-şi urmeze cursul de la sine, fără să intervină în mersul lor. Zâmbea mulţumit că toate intrau încet, 

încet, pe făgaşul dorit... 

 

           La interviu Adriana a lăsat o foarte bună impresie, iar testul tip grilă l-a rezolvat cu punctaj maxim, după 

calculele sale. Era fericită dar nu avea curaj să meargă acasă până nu vedea scris negru pe alb rezultatul concursului. 

Atâta doar că, după ce ultimul candidat a ieşit din sală, au fost anunţaţi că rezultatele se vor face publice după trei zile. 

            Bucuria ei s-a extins cu repeziciune de la părinţi la prietenii acestora. Şi cum Pavel era prieten cu tatăl lui 

Cristian, a aflat şi acesta. Aşa că, spre seară, a venit după cursurile promise. 

            - Ai ajuns la ţanc. Nu mai am nevoie de ele şi ţi le dau pe toate, l-a întâmpinat Adriana veselă. 

            - Cum a fost la examen? Subiecte dificile? 

            - Nu, nu foarte greu şi cred că m-am descurcat de minune. Subiecte normale, accesibile chiar.  

            - Sunt şanse de reuşită?  

            - Dacă se corectează cinstit, eu cred că da. La punctaj egal se are în vedere interviul şi comisia m-a felicitat 

acolo... 

            - Te felicit şi eu!... Sincer, să ştii! a mai adăugat Cristian roşind pentru gândul şi impulsul ce-l avusese în acel 

moment. 

            - Mulţumesc şi iar mulţumesc că mi-ai spus despre postul acesta! Încă mă simt datoare faţă de tine.... 

            - Ei, cu aceste cursuri te-ai achitat... 

            - Dacă peste trei zile sunt prima pe listă, dau o îngheţată! l-a întrerupt fata privindu-l în ochi şi roşind. 

            - Pe care o voi accepta cu multă plăcere şi... te pot invita undeva? îndrăzni şi el după o clipă, şovăind. 

            Întrebarea a sunat cam ciudat în mintea Adrianei şi a avut, pentru moment, impresia că sună alarma ei interioară 

s-o avertizeze. "Nu, nu se poate! El nu este aşa. Priveşte-l şi te convingi!"... L-a privit în ochi înainte de a răspunde şi i-a 

citit privirea sinceră şi rugătoare, senină şi binevoitoare. A răspuns cu jumătate de voce: 

            - Dacă dau o îngheţată, se presupune că eu te-am invitat la cofetărie... Unde doreşti să mă inviţi tu? 

            - Este secret. Iţi voi spune atunci. Te roade prea rău curiozitatea? 
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            - Ei bine, nu! „Mai mult teama, nu curiozitatea, dacă vrei să ştii”. Dar ai putea să-mi spui, totuşi... 

            Au început să râdă amândoi şi privirile li se încrucişară cu plăcere. Cristian se ridicase de pe scaun pregătit să 

plece, iar Adriana se apropiase de el pentru a-l conduce şi acum erau aşa de aproape, că ea, speriată de privirea lui atât 

de plină de dragoste, se retrase doi paşi înapoi privindu-l fără întrerupere, emoţionată. S-a abţinut în ultima clipă să-l 

sărute. Era un impuls de moment, dar puternic, pe care nu-l mai avusese vreodată faţă de un băiat...  

 

                                                                  * 

            Timpul s-a scurs cu repeziciune deşi, în aceeaşi măsură, aşteptarea plină de nerăbdare crea impresia că trece 

foarte greu. Adriana a fost prima pe listă, cu punctaj aproape maxim, la distanţă apreciabilă de ceilalţi şapte candidaţi. În 

drum spre casă regreta că nu are numărul de telefon al lui Cristian ca să-i spună, să fie primul care află. De unde să ştie 

ea că mama lui îl anunţase încă din seara precedentă, când i-a dat telefon vărul său, preşedintele tribunalului?  

            Acasă s-a aşternut masă de sărbătoare; pentru ei toţi era o mare bucurie, o mare realizare. Adriana era peste tot şi 

făcea de toate, neobosită, în timp ce vorbea întruna fără să dea nici cea mai mică importanţă faptului că este ori nu 

auzită de cineva. După amiază, către seară, a trecut Cristian s-o felicite. 

            - Am fost şi am citit lista. Eşti tare! Sincere felicitări şi mult succes, Adriana!  

            - Mulţumesc mult, Cristian! 

            Erau emoţionaţi amândoi. Privirile lor exprimau mai mult decât ar fi făcut-o cuvintele nerostite ce le stăteau pe 

buze. După câteva clipe ea a făcut un pas sau doi, apropiindu-se mult de el şi i-a întins obrazul. A sărutat-o fericit şi 

surprins de gestul ei. Mai că-i venea să o ia în braţe, dar nu a îndrăznit. De unde să ştie el că fata s-ar fi simţit în al 

nouălea cer? 

            Apoi, după ce s-au liniştit spiritele, ghicindu-i gândul, el i-a vorbit aproape în şoaptă, cu părere de rău: 

            - Te rog să mă scuzi! Eu sunt de serviciu. Am dat doar o fugă… Nu-mi permit să mai întârzii… 

            - Mergi liniştit! Te înţeleg şi te cred, dar să nu uiţi că mâine eşti invitat la cofetărie!             

            S-au întâlnit în faţa blocului şi au plecat fără grabă spre centrul urbei.  

După patru ani, Adriana mergea pentru prima oară cu un băiat, ca însoţitor agreat la plimbare şi nu ca din întâmplare. 

Era marcată de acest fapt şi făcea eforturi pentru a-şi ascunde emoţia. Nu dorea să strice această atmosferă plăcută şi 

încerca să fie cât mai degajată şi firească în comportare şi dialog. 

Cristian era calm. Se stăpânea cu uşurinţă deşi emoţiile lui erau foarte puternice. Era timp, nu glumă, de când 

aştepta aceste clipe. Când privirile unor trecători se opreau asupra lor se simţea cel mai mândru şi fericit om din lume. Şi 

nu erau puţine persoanele care-i remarcau pe cei doi. Erau frumoşi, tineri, vioi, şi le stătea atât de bine unul lângă 

celălalt...  
 

                                                                     * 

De ceva timp Adriana lucra şi era grozav de mulţumită. Avea ambianţă favorabilă sub toate aspectele. Privirile şi 

dialogurile scurte, în răstimpuri, cu salariaţii mai vechi, fie ei bărbaţi sau femei, erau sincere. Programul de lucru era 

convenabil, chiar dacă uneori era depăşit în cazuri de urgenţă. Se obişnuise cu mişcarea aproape permanentă, cu acel du-

te-vino al avocaţilor şi al judecătorilor, la fel de uşor precum se acomodase şi cu prezenţa oamenilor în uniformă în 

sălile de şedinţă şi pe culoare. 

După două luni era apreciată de întregul personal care avusese prilejul să lucreze cu ea. Cunoscătoare a materiei, 

entuziastă şi plină de iniţiativă, era de un real sprijin chiar şi la redactarea încheierilor de şedinţă. Nu uita niciodată să 

întocmească şi să expedieze citaţiile la timp, studia în prealabil dosarele de caz ce erau planificate şi era pregătită cu 

toate datele de care avea nevoie judecătorul înainte de a începe dezbaterea cauzei. În plus, era singurul grefier care 

folosea computerul, iar asta presupunea un pas înainte în ceea ce se numea „reforma Justiţiei”. 

Se întâlneau de câte ori le permitea timpul şi discutau multe probleme de drept, mai ales pe marginea subiectului 

lucrării lui de licenţă. Mergeau la spectacole în mod constant şi regretau că sunt prea rare în oraşul lor. Se plimbau mult 

prin parc şi prin zonele cu verdeaţă şi uneori mergeau la discoteca la care o invitase Cristian după reuşita ei la concursul 

pentru ocuparea acelui post vacant. Adriana îşi amintea cu plăcere de încurcătura în care se găsea el atunci şi de discuţia 

care a urmat. 

… Stângaci şi timid, nu ştia ce ar fi preferat ea din cele trei variante pe care le propunea: vizionarea unui film, o 

masă la restaurant, discotecă. Nu-i cunoştea preferinţele, se temea de un refuz la oricare şi nu prea îşi găsea cuvintele 

prin care să exprime invitaţia. L-a scos ea din încurcătură, intuind situaţia delicată în care el se găsea. 

- Cristian, încă nu mi s-a risipit bucuria ce mi-a dat-o reuşita la examen. Aş dori ca în propunerea ta să se 

găsească locul în care să ne simţim bine, să cântăm, să dansăm... 

- Îţi place să dansezi? o întrerupse el înviorat într-o clipită. 
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- Da, mult! Dacă am cu cine şi nu se supără dacă uneori îl mai calc pe picioare! 

- Atunci... eşti de acord să mergem la discotecă? 

- Dacă este o atmosferă agreabilă şi nu se consumă băuturi alcoolice, cu mare plăcere. 

- În general este discoteca frecventată de liceeni. Asta nu înseamnă că nu vin şi tineri de vârsta noastră. În plus, să ştii 

că la bar se vinde doar cafea de toate felurile şi răcoritoare…  

            - În cazul acesta, ce mai aşteptăm? îl întrerupse fata, de data asta, încântată de cele auzite şi, mai ales, de entuziasmul 

ce-l simţise la băiatul din faţa ei. Vom vedea la faţa locului şi hotărâm acolo dacă rămânem ori nu, continuă ea luându-l de 

mână pentru a-l convinge de acordul său. Adrianei i-a plăcut atmosfera de la discotecă şi s-a bucurat mult. Nici nu ştia că în 

acel cartier există aşa ceva. Iar Cristian era un dansator delicat şi elegant, iubitor al stilurilor mai vechi. Nu-i plăceau ritmurile 

şi dansurile care, după expresia lui, se confundau cu gimnastica aerobică. 

La unul din tangourile la care el o conducea cu delicateţe şi siguranţă, şi-a amintit de felul în care dansa Sergiu la 

balul bobocilor şi, fără să vrea, făcea comparaţii. Trecând cu analiza de la unul la altul, a concluzionat că băiatul ce-o ţinea 

acum în braţe era mai degajat, simţea ritmul şi-l respecta în toată mişcarea corpului, iar privirea îi era luminoasă, dreaptă şi 

caldă, lipsită de infatuarea pe care o citise la celălalt.   Pe nesimţite, s-a apropiat mult de el, apăsând braţul ce-l avea pe 

omoplatul său şi, când a simţit strânsoarea de răspuns din partea lui, a ridicat încet capul pentru a-l putea privi în ochi. Avea 

gura întredeschisă şi buzele îi fremătau uşor în urmărirea melodiei. Şi-a lăsat privirea printre genele apropiate în ochii lui, 

simţindu-i cum o sorb cu mare încântare. Înclinându-şi capul şi aplecându-se uşor în timp ce o strângea spre pieptul său 

vânjos, Cristian a sărutat-o pe gură într-un impuls pe care nu şi l-a putut stăpâni. Buzele ei au răspuns sărutului ce venise pe 

neaşteptate tocmai în clipa în care îşi dorea să fie sărutată. Încă doi paşi şi alţii doi, după care Adriana s-a oprit brusc şi s-a 

retras speriată, împingându-şi partenerul cu palma în piept şi privindu-l descumpănită ca pe un duşman. Şi-a trecut nervoasă 

dosul palmei peste buze pentru a şterge saliva ce i s-a părut că Sergiu a lăsat-o cu greu miros de băutură, după care şi-a pipăit 

cu-ncetineală amândoi obrajii rămaşi fără culoare... 

            - Adriana, ce-i cu tine? Ţi-e rău, draga mea? Hai să ieşim puţin la aer! 

           Vocea îngrijorată a lui Cristian venea parcă de departe, din altă lume, dar destul de cunoscută şi liniştitoare pentru a o 

scoate din starea în care amintirile reuşiseră să o arunce. El o apucase deja grijuliu de braţ şi o conducea către una dintre 

ieşirile mascate de draperii. 

            - Nu, nu am nimic… Iartă-mă, Cristian! Să mergem puţin afară să-mi revin total... Sper! 

            Afară l-a rugat din nou să nu se supere şi i-a cerut îngăduinţa de a-i povesti unele amănunte referitoare la prietenia ei 

cu Sergiu. Băiatul i-a propus să se mai gândească, să nu rămână prada unui moment de rătăcire şi să regrete cândva, dar ea a 

insistat s-o asculte, mai hotărâtă ca oricând. 

            - Vezi tu?... De atunci eu nu am mai avut prieteni. Tu eşti primul şi te apreciez în mod deosebit. Nu am povestit 

nimănui prin ce am trecut şi mă macină încă unele amintiri pe care sunt conştientă că trebuie să le arunc la groapa de gunoi. 

În plus, este foarte important dacă, după ce vei afla tot ce doresc să ştii, mai poţi rămâne prietenul meu sau nu. 

            - Pentru mine nu are importanţă ce a fost în viaţa ta intimă. Pentru mine este foarte important ceea ce este acum şi 

ceea ce va fi în viitor. Eu te...  

            - Nu, te rog, nu te grăbi să faci declaraţii! Mai întâi ascultă-mă! Apoi, poţi spune şi tu tot ce doreşti. 

            Având consimţământul lui, Adriana a început să povestească, după ce s-au aşezat pe două scaune într-un colţ liniştit al 

terasei. Fără să ascundă nimic din tot ce existase între ea şi Sergiu şi fără să exagereze, a ajuns la momentul cel mai greu de 

relatat şi simţea că o părăseşte curajul de a evidenţia toate amănuntele.  

            Sesizându-i reţinerea şi tulburarea, Cristian a intervenit cu blândeţe: 

            - Dacă sunt unele secvenţe despre care nu poţi ori nu vrei să vorbeşti, te opreşti aici. Poate că nici nu trebuie să ştiu eu 

totul… Iar tu, tu trebuie să fii convinsă că orice ar fi fost între voi atunci, nu-mi va influenţa comportarea faţă de tine. Nu-mi 

va modifica sentimentele de care acum, sunt mai sigur ca oricând... 

            - Nu, nu este ceea ce crezi... Este ceva murdar, este urât şi am nevoie să spun. Altfel nu pot scăpa de acele obsesii care 

nu-mi dau pace niciodată… Simt nevoia să scot acel om definitiv din mintea mea şi numai tu mă poţi ajuta. Te rog! 

            - De acord şi te voi asculta oricând, dar nu acum. Eşti deja bulversată şi obosită. Eşti foarte tulburată, Adi. Hai să 

dansăm, să ne distrăm puţin şi, când te vei simţi mai bine, voi fi alături de tine. 

            - Ufff! Cred că ai dreptate, Cristian. Doar  nu au intrat zilele-n sac…, a şoptit Adriana abia auzit, lăsându-se convinsă 

de argumentele lui. 

            Nu s-a înveselit până la plecare, aşa cum fusese la început, dar depăşise acel moment penibil, trecuse dureros de 

tulburată peste el. Îl strângea cu putere de mână pe Cristian la fiecare dans şi se apropia mult de el, ascunzându-şi faţa. Nu-l 

privea în ochi nici între două dansuri, dar nu-şi retrăgea mâna dintr-a lui. Simţea că prin mâna lui primeşte energia de care 

avea nevoie să uite, să alunge tot urâtul din amintiri. Îi era recunoscătoare pentru asta şi, inconştient, îşi lipea  trupul de al lui. 

Se simţea ocrotită… 
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15 ANI DE LA ÎNCEPUTUL UNEI MARI 

MĂRTURII ORTODOXE...! 
 

...În martie 2012, se împlinesc 15 ani de la începutul unei Mari Mărturii a ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI: miraculoasa 

apariţie a revistei „Credinţa Ortodoxă” (cu binecuvântare de la Episcopia Alexandriei şi Teleormanului), condusă de 

martiricul cărturar Ioan ENACHE, a însemnat şi, probabil, va însemna, în Istoria Neamului Românilor - apariţia, pe 

Cerul Dumnezeului Celui Viu, a uneia dintre cele mai jertfelnice şi mai curajoase RĂSTIGNIRI ÎNTRU 

SLOVĂ/publicaţii, ale DUHULUI ORTODOX ROMÂNESC! 

...Eu primesc şi citesc zeci de publicaţii ale BOR. Fiecare dintre ele are câte ceva bun şi luminător, între paginile ei – dar 

în faţa niciuneia nu mă plec, cu mai adâncă şi cutremurată smerenie, precum o fac când citesc versetele de foc şi sânge 

hristic, ale „Credinţei Ortodoxe”! De ce încerc acest sentiment unic? Pentru că revista „Credinţa Ortodoxă” respectă, 

SINGURA, ŞI FĂRĂ DE CLINTIRE, porunca Mântuitorului HRISTOS: „NU VĂ TEMEŢI!” 

...Numai între paginile „Credinţei Ortodoxe”, sufletul şi cugetul meu se hodinesc întru lumină şi liniştire curată, pentru 

că ştiu că, atunci când voi citi cuvintele unui preasfinţit călugăr, ieromonah, ori ale unui laic, asupra căruia Duhul Sfânt 

a pogorât Revelaţia Adevărului – nu mă voi sminti, cu Duhul, întru nimic! – ci mă voi lumina DEPLIN, întru 

pregustarea Celor Patru Răsărituri ale Raiului Hristic! 

...Un alt miracol al Voinţei Lui Dumnezeu: pe când mii de reviste au nevoie (adunat!) de sute de mii de pagini, nu 

pentru a limpezi Cerul, ci pentru a chema furtuni şi bezne şi tot mai încruntate neînţelegeri... – ei bine, revista de 20/15 

cm, „Credinţa Ortodoxă”, are nevoie doar de 16 pagini (format mic, spre minuscul!) pentru a lămuri şi a ne spăla 

sufletele de orice întuneric al ne-înţelegerii! Precum o apă de lumină trece peste sufletul cititorului, care, când o 

găteşte de citit, O ARE, DEJA, SCRISĂ, CU LITERE DE FOC, ÎN INIMĂ!!! 

Şi, parcă, simte că, după ce s-a ospătat din aceste bucate ale Duhului Celui mai Ales, nu mai are trebuinţă de altă 

luminare...căci tot ce ar citi şi auzi mai mult decât versetele revistei dlui Ioan ENACHE – spre tulburare şi nepriinţă i-ar 

fi! 

...Multă, multă sănătate ctitorului şi directorului ei mucenicesc, Ioan ENACHE! La fel, şi tuturor celor care se strâng în 

jurul lui, spre a fi deja, ori a deveni curând – ADEVĂRATE CĂLĂUZE, PENTRU DUHUL ROMÂNESC AL 

VEACULUI CELUI MAI CUMPLIT ŞI CONTRADICTORIU – VEACUL XXI!  

LA MULŢI ANI ŞI RODNICI, ÎNTRU TOATE CELE ALE DUHULUI!  - şi să vă ajute Bunul Dumnezeu, întru tot 

binele pe care-l aduceţi nouă, spre luminată învăţătură! Cu adevărat se revarsă Hristos Cel Înviat, din toate slovele-văpăi 

ale revistei – şi, dacă cineva se întreabă, cumva, care ar fi „piatra de încercare”, pentru Duhul său, spre a şi-l dovedi 

trudind întru Hristos, spre Calea Răsăritului/Învierii – apoi, nu există mai bună măsură pentru orice Duh şovăielnic în 

credinţă, decât citirea celor scrise, cu toată sinceritatea şi dăruirea, întru Dulcea Durere a Biruinţei asupra Păcatului – 

cele care ard în cuprinsul de rai pregustat al revistei lui Ioan ENACHE! 

...Cu această cărticică-de-reviste la piept, ctitorul cel sângerat de toţi ghimpii lumii se va arăta la Poarta Raiului, şi 

recunoscut va fi (dimpreună cu, sfinţiţi, mulţi dintre colaboratorii săi, preacucernici părinţi-călugări!), ca fiind din ceata 

binevoitorilor întru Lumină Sfântă şi Lină Hodină, după atâta ARDERE CURATĂ DE DUH! 
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PLECAREA DIN IUBIRE 

 

 

Mă iartă, Doamne, nu mai pot să 

plâng, 

Sunt fericit că eşti mereu cu mine, 

Îmi plăceau lacrimile să le strâng, 

Să-mi limpezească ochii zări 

senine. 

Cât mai avem iubire, n-avem 

moarte, 

Ne-acoperă pământul, încolţim, 

Spre Dumnezeu un drum o să mă 

poarte, 

Toţi pot veni la Tine, Te iubim. 

Eu nu am de la viaţă mult folos, 

Cu Duhul Sfânt prezent în 

orişicine 

Mă-nveţi tot ce mai poate fi 

frumos 

Şi vreau să fiu cu gândul lângă 

tine. 

Plecarea din iubire îmi e dorul 

Şi fără Tine nu pot să cuvânt, 

Oricând, oricând spre moarte îmi 

iau zborul, 

Nu mai contează că voi fi cuvânt. 

Rămas din pilde şi înţelepciune 

Pe buze de demult nesărutate, 

Când suntem doi, suntem o 

rugaciune 

În viaţa dăruită cu păcate. 

 

Eu vreau să simt decât că te 

iubesc, 

Nu poate fi iubirea măsurată, 

Că din iubire mor sau mai trăiesc 

Şi sufletul aduc la judecată. 

 

   

Cărţi primite la redacţie 
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Ce este patria, mamă ? 
 

Evadare din istorie 
 

 

Dacul din Munţii Orăştiei coborât 

pe sub pământ sarmisegetusian 

şi-a scos degetul pe afară 

să  vadă dacă cerul este 

albastru şi soarele mai varsă căldură pe nară, 

cînd via deapănă prin rădăcini 

o poveste... 

 

Văzându-i chipul timpul la cioplit 

statuie în stânca  pe care se risipeşte luna 

şi nici cuvântul nu l-a mai clintit, 

îl vedem sub geana zilei 

întruna. 
 

Nu ştiu cum am urcat în căruţa vieţii 

mele, 

Nu m-a întrebat nimeni dacă doresc să 

mă nasc 

mi-aduc aminte doar că părinţii 

erau înjugaţi la ea 

pe-o cale de stele 

robi la o zdreanţă de care ţineau cu 

dinţii. 

 

Nu m-au întrebat 

De vreau s-au nu 

Să urca pe înserat 

În căruţa cu roţile 

Celor patru anotimpuri: 

Copilărie,tinereţea, 

Maturitatea şi bătrâneţea... 

Scârţâia din toate încheieturile 

Pe osie,tristeţea. 

 

“Mamă?”-am întrebat-o,când 

noaptea ardea pe  pe rug... 

ea trăgea la jug 

şi tata rătăcea prin gând. 

“Ce este Patria,mamă?” 

-Eee...!Ce vezi,muică! 

Eu trăgând la plug 

Taică-tău trudind la ţuică. 

 

Patria?! E pâinea pe care nu o avem, 

E cuvântul de care mă tem. 

“Ce este patria noastră,mamă?”- 

 întrebai, 

     privind la Regele Mihai, din ramă. 

 
   

-Eee...! Sunt preşedinţii ce ne 

amăgesc 

cu-n ciur de mălai 

să-i alegem din Paşti  

în Mai. 
                  
 

“Ce este patria,mamă?” 

-Sunt cei de care  îmi este teamă, 

umbrele ce pe la coţuri ne ascultă, 

vămuindu-ne clipa,zborul, 

păsările şi cântecul cu dorul. 

 

II 
 

“Ce este patria,mamă?” 

-Este mormântul necunoscut al 

unchiului tău, 

mort pentru ţară. 

Într-un nesfârşit hău. 

Este lacrima neîmpăcată 

După casa de comunişti demolată, 

Este minciuna ce ne-o spun 

Pentru un viitor promis 

Şi bun. 

 
 

“Ce este patria,mamă?” 

Este ce vezi,de peste tot, 

Şi nu e al tău 

E al celor care te văd 

Şi te socot. 
 

 

 
 

Este Limba română dulce ca mierea 

Cu care minciuna ne-o spun 

Pentru un viitor promis 

Şi bun... 

Amar ca fierea. 

 

“Ce este patria,mamă?” 

-Este ce vezi,peste tot, 

şi nu e al celor care te văd şi te 

socot. 

Ce este Patria...? 

Oul 

Ce este... 

Creşte 

Ce?! 

 

Imi răspunde ecoul 

O tristă poveste. 
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Iubita mea de soare  

şi de rouă 
   

 

 Afară plouă,iarăşi 

plouă 

 Iubita mea de soare şi 

de rouă, 

 Nu ştiu cum să fac, să  

te-aduc 

 In amintirea de sub 

nuc. 

 

 Iubita mea de rouă şi 

de soare 

 Îmi creşte un  munte 

pe cărare, 

 Nu ştiu în vers cum să 

te cânt, 

 Frunză de nuc , 

scrisoarea mea în vânt. 

 

 Nu ştiu în vers cum să 

te cânt, 

 Metaforă eşti,eu verb 

mai sunt, 

 Să vii din amintire 

până-ntotdeauna, 

 Pleoapele cerului să 

fim, întruna. 

 

 Pleoapele cerului să 

fim, întruna, 

 Eu drum de 

Luceafăr,tu  Luna, 

 Dar cum să ne 

întâlnim nu ştiu, 

 Mi-e teamă că e prea 

târziu. 

 

 Afară plouă,iarăşi 

plouă, 

 Vino,iubita mea de 

soare şi de rouă. 

Poeţii nu mor niciodată 
         

Poeţii nu mor niciodată,ei 

doar 

îşi odihnesc zborul 

între clipa ce vine şi visul cea 

fost 

potolind focul din oase şi luna 

cu dorul, 

arzând întotdeauna 

cu rost. 

 

Poeţii nu mor niciodată,se-

ntorc în cuvinte 

eterne vorbe încolţite-n brazdă 

în frunze,flori şi în întoarceri 

din cele sfinte 

sau în zborul păsărilor ce torc 

la stână 

cântece pregătite să fie gazdă 

în care intrăm cu ei de mână. 

 

Poeţii nu mor niciodată ei vin 

coborând treptat în noi pe 

frânghii de lumină, 

de apă şi iz de pelin 

ne iau de pe umeri 

tristeţea,ne-nveşnicesc tulpină 

şi ne pun aripi de înger,în abis 

nu mor niciodată,dar niciodată 

doar urcă în vis. 

 

Poeţii nu mor niciodată,doar 

ies 

din auz,cum ai privii 

printr-un ochean întors, 

sau  alunecă în simţuri cum 

noaptea unei ciocârlii 

aureolează cu stele un şes, 

ei au în vene al patruilea simţ, 

metafora din sânge a unui 

prinţ. 

 

Poeţii nu mor niciodată,şi doar 

îşi odihnesc zborul 

între clipa ce vine şi visul 

amar 

potolind focul din case şi luna 

cu dorul ,arzând întotdeauna 

cu rost. 

 

 

Poezia trece 
 

 

În vremuri ancestrale 

Gânditorul din Hamangia 

adăstând într-o vale 

cu  tribul său împreună 

se temeau de apariţia scrisului, 

sub lună, 

acele semne de rău prevestitoare : 

“cine va mai asculta cântece şi 

gânduri 

sub soare 

când nimeni nu ştie să citească 

şi scrisul pe piatră costă 

cât un ciubăr de iască?” 

Îşi ziceau ieşind dintr-o grotă 

 anostă… 

 

Vremurile se rostogoleau vremuind 

generaţii 

şi Gutenberg a înfipt un spin de 

teamă, 

menestreli de prin toate castelele 

Europei 

şi prelaţii 

încălzeau saloanele cu incertitudini şi 

dramă: 

“cine va mai asculta 

cântecele noastre 

sub bolta solară şi astre 

când puţini ştiu să citească 

iar cartea e scumpă şi fragilă 

şi poate să ardă ca o iască? 

Nu e mai bine s-o facem din argilă?” 

 

…şi Dumnezeu a mai întors 

câteva secole de pagini 

pe dos, 

poeţii la colţurile pieţelor 

unor simpozioane de imagini 

prevesteau sfârşitul Poeziei, 

sorbind laptele viei: 

“Nimeni nu mai citeşte o carte 

şi internetul cititorii n-i împarte,” 

 

 

nevăzând că Poezia 

încălţată cu sandale  

din pielea cerului 

şi talpă din scoarţă de tei agale 

venind din veacuri ancestrale 

se strecoară printre ei 

ca o femeie tânără 

şi dornică de dragoste 

în mână cu o carte 

în mileniul viitor 

mai departe... 
 

Fulgerul de pe 

umăr 
 

Iubita mea de rouă 

în noi iarăşi plouă 

 

Iubita mea de apă 

din noi guguştuci s-

adapă 

 

Iubita mea de cântec 

îţi simt viitoru-n 

pântec 

 

Iubita mea de polen 

ne trage spre Pol un 

ren 

 

Iubita mea de floare 

în potecă luna ne 

răsare 

 

Iubita mea de petală 

în jocul meu eşti 

vestală 

 

Iubita mea de cărare 

ochi-ţi sunt streaşină 

la zare 

 

Iubita mea de gând 

ne-mpăcat 

aşteptare-mi eşti 

când sunt plecat 

 

Iubita mea de fulger 

te simt pe umeri 

înger 

 

Iubita mea de gând 

urmăm noi la rând? 
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EVADAREA DIN REALITATE 

 ÎNTRE 

 DORINŢĂ ŞI IMPERATIV EMOŢIONAL 
 

Să ne imaginăm că avem ocazia de a pleca undeva departe, într-un loc în care ne-am dorit dintotdeauna să trăim, însă 

destinul vieţii nu ne-a permis acest lucru. Pentru mine o astfel de destinaţie ar putea fi o insulă tropicală în mijlocul 

oceanului Pacific sau poate în Marea Caraibe, unde deopotrivă clima blândă, bogăţia vegetaţiei şi cultura locală 

nealterată prea mult de atingerea civilizaţiei mi-ar oferi spaţiul necesar pentru a putea visa, crea şi descrie simţăminte 

pozitive în faţa miracolului vieţii pe pământ. 

 

Bineînţeles că, realitatea a fost cu totul alta şi niciodată nu am putut ajunge pe astfel de tărâmuri exotice decât prin 

citire, visare şi vizionare de filme. Cu toate acestea, nimic nu m-a împiedicat să parcurg o mulţime de materiale ce au 

redat atmosfera ţinutului dorit, fapt pentru care am gustat ceva din ceea ce înseamnă să fii prezent în acele locuri, 

bineînţeles în imaginaţie. 

 

Un caz interesant, în ce priveşte descrierea unor ţinuturi care nu au fost niciodată vizitate de către autor, îl prezintă acela 

al mai multe romane de acţiune pe care le-am citit în timpul când mergeam la şcoală, scrise atât de bine încât simţeai 

atmosfera acelor tărâmuri la modul cel mai direct. Este vorba despre seria de cărţi dedicate eroului Winnetou, al cărui 

autor, pe nume Karl Friedrich May, nu vizitase deloc America la data scrierii acestora, lucru ce nu se simte atunci când 

îi citeşti operele. 

 

În mod similar, Jules Verne a descris mecanisme şi tehnologii care nu existau în epocă inaugurând oficial genul 

literaturii de anticipaţiei, redenumită ulterior ca „ştinţifico-fantastică”. Îmi aduc aminte cu plăcere de orele de lectură pe 

care le petreceam citind fascinat cărţi acest gen de cărţi, care mi-au modelat gândirea în sens pozitiv, inspirându-mi 

pasiunea pentru cunoaştere, aventură şi descoperire de spaţii noi, dincolo de realitatea imediată. 

 

De fapt, primii paşi în „evadarea din realitate” se realizează de îndată ce părinţii încep să-i citească basme şi diferite alte 

povestiri copilului, de îndată ce acesta a început să înţeleagă vorbirea adulţilor. Este primul „salt” în fabuloasa lume a 

imaginaţiei, esenţială pentru dezvoltarea sa ulterioară, constituindu-se ca o bază pe care ulterior se va clădi toată 

cunoaşterea furnizată prin diferitele sisteme de educaţie. 

 

V-aţi întrebat vreodată de există această dorinţă a copiilor de a asculta poveşti? Mai mult, de ce chiar noi, cei mari, 

simţim nevoia de a „evada” temporar din realitatea cotidiană? De ce ne simţim reconfortaţi după ce am auzit o poveste 

de calitate sau după ce am citit ceva care ne-a transportat în timp şi spaţiu spre orizonturi inedite, neaşteptate prin 

senzaţia de descoperire şi de aventură pe care ne-o oferă? 

 

Ca un posibil răspuns la aceste întrebări, revin la timpul când eram copil şi când zile la rând citeam de dimineaţa până 

seara diferite cărţi mai mult sau mai puţin destinate perioadei şcolare şi astfel, retrăiesc cu plăcere acea senzaţie plăcută 

a detaşării, a transportării în alte spaţii, de identificare cu personajele principale şi de luptă cu forţele întunericului. Fiind 

deosebit de bolnăvicios, având deseori febră şi trebuind să stau în casă, această lectură mă ajuta să supravieţuiesc şi să 

trăiesc într-un spaţiu în care nu mai simţeam feluritele dureri provocate de afecţiunile pe care le aveam. 

 

Alteori, lăsam lectura şi mă jucam cu diferite jucării miniaturale, încercând să reconstruiesc ceea ce citisem, să dezvolt 

informaţiile ce îmi fuseseră furnizate, să reproduc la scară redusă temele şi conflictele de care aflasem, cu dorinţa 

sinceră de a aduce acel univers cumva în prezent. Chiar dacă acest lucru nu era realizabil, totuşi ceva din atmosfera 

tărâmurilor în care evadasem rămânea mult timp după aceea, ba chiar aş putea afirma că au rămas vii, undeva în 

interiorul sufletului, chiar şi până în ziua de astăzi. 
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Nu în ultimul rând filmele de acţiune, romanele 

foiletoane televizate şi desenele animate au făcut parte 

din „bagajul” imaginativ pe care l-am acumulat în 

prima parte a vieţii, iar când relatez aceste lucruri, cu 

siguranţă că exprim ceea ce fiecare om a experimentat 

într-o măsură mai mare sau mai mică în respectiva 

perioadă a vieţii. De aceea, ideea principală ce se 

desprinde este a nevoii ce există în fiinţa umană de a-

şi folosi puterea imaginaţiei, de a-şi dezvolta şi cultiva 

această capacitate, fără de care creativitatea şi 

sensibilitatea nu ar mai putea ulterior să prindă un 

contur bine definit. 

Lăsând deoparte lectura acelor vremuri, un subiect 

dealtfel inepuizabil, mă întorc acum spre generaţia 

adultă, care după finalizarea studiilor şi intrarea în 

„câmpul muncii”, în general, trăieşte un regres în ce 

priveşte cultivarea creativă a imaginaţiei. Rutina 

activităţilor din timpul zilei, precum şi obligativitatea 

concentrării energiei pe anumite direcţii impuse, 

conduc în timp la aplatizarea acestui aspect plăcut al 

„saltului” în imaginaţie aşa cum se întâmpla în 

copilărie. 
 

De multe ori, după o zi istovitoare de muncă, ne „aruncăm” lipsiţi de chef în faţa televizoarelor acţionând telecomanda 

pentru a parcurge toate canalele posibile, alegând de regulă un film, pe care oricum nu avem răbdarea să îl urmărim 

până la sfârşit, sau selectând canalele de actualităţi pentru a afla micile „mari teme” ale zilei. După ceva vreme, 

„aterizăm” la o emisiune de mondenităţi pentru a constata că timpul a trecut foarte repede, că este aproape miezul nopţii, 

dacă nu cumva a şi trecut, fiind nevoiţi să dăm „stingerea” şi să mergem la culcare pentru a putea susţine activitatea 

profesională în ziua următoare. 

 

Acest stil de viaţă ca de internat, cu un program orar ce nu ne permite prea multe abateri, în timp ajunge să fie deosebit 

de frustrant, adăugându-se progresiv tot felul de obligaţii familiale sau de altă natură. Cert este că orizontul productiv al 

copilăriei, când „evadam din realitate” pe tărâmul povestirii, al detaşării de realitatea imediată, fapt benefic în 

dezvoltarea spiritului uman, se depărtează tot mai mult, până când ajungem nişte adulţi blazaţi, aşteptând cu dor week-

end-ul, pe care de multe ori nu ştim cum să îl umplem adecvat, concediul sau poate chiar pensia, când credem că vom 

face ceea ce nu am putut de-a lungul vieţii, o amăgire de fapt pentru mulţi dintre noi. 

 

Ar mai fi „evadarea în lumea virtuală” a Internetului, după părerea mea mult mai obositoare decât cea a televiziunii, 

unde cu ochii înroşiţi de privirea îndelungă a display-ului încercăm să găsim un substitut realităţii şi să ne facem prieteni 

persoane aflate la mare depărtare, în condiţiile în care nu am reuşit acest lucru în mediul în care trăim. Uneori este un 

lucru bun, mai ales atunci când ai ocazia să întâlneşti persoane de calitate, cu care poţi comunica lucruri de valoare, 

persoane pe care nu ai fi putut să le cunoşti în mod normal de-a lungul vieţii. În acest sens, pot spune că am avut ocazia 

să cunosc şi să am legături de prietenie cu multe persoane deosebite, fapt care mi-a îmbogăţit experienţa şi m-a încurajat 

în dezvoltarea anumitor aptitudini de comunicare interumană.  
 

Dar la fel de adevărat este faptul că prin intermediul Internetului se poate evada în spaţiul bolnăvicios al pornografiei, în 

comunicarea cu persoane decăzute moral, în căutare de potenţiale victime pe care să le extorcheze financiar sau 

emoţional. Nu de puţine ori, imaginaţia scăpată de sub control ne poate conduce la gesturi absurde, lipsite de logică, fapt 

pentru care este necesară cultivarea deopotrivă a deprinderilor de „salt” în imaginaţie şi de „revenire” la realitate. 
 

Însă acest lucru se aplică nu numai la comunicarea prin Internet, ci la orice gen de relaţionare între oameni, fapt pentru 

care avansez către necesitatea de a cultiva creativ puterile imaginative, dezvoltând acea facultate extraordinară a visării, 

a desprinderii de realitatea imediată, lucru ce stă la baza oricărui curent ideologic, ba chiar al oricărei religii. Cu cât  

această capacitate este cultivată în mod constant prin stabilirea de corespondenţe cu realitatea în mijlocul căreia trăim,  

 



 

106                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

cu atât vom putea avansa spre orizonturi nebănuite. 

 

Poate chiar acum te gândeşti să începi o nouă viaţă, să abandonezi nişte „lanţuri”, ce te-au ţinut într-o robie nejustificată 

pentru o lungă perioadă de timp. Primul pas este să încep să visezi, să „vezi” la nivel de imaginaţie locul în care vrei să 

ajungi, aşa cum în copilărie evadai spre orizonturi neobişnuite. Însă al doilea pas, poate cel mai greu, este să aduci 

visele în sfera realităţii, să întreprinzi măsuri concrete pentru a putea ajunge în locul dorit şi visat. 

 

Fiinţa umană nu are la început capacitatea de a putea merge în picioare, fapt pentru care o perioadă destul de 

îndelungată se târăşte pe coate şi pe genunchi în încercarea de a se putea ridica de la pământ. Ceea ce o motivează este 

dorinţa proiectată la nivel imaginativ de a putea să meargă la fel ca toţi ceilalţi oameni. 

 

Ulterior, copilul doreşte să poată să vorbească, să-şi exprime gândurile în mijlocul colectivităţii în care trăieşte, 

proiectând în imaginaţie această posibilitate şi avansând către ea, până când acest lucru devine o realitate. Imperativul 

acestei dorinţe este atât de puternic, încât eforturile sunt dintre cele mai viguroase în atingerea ţintei visate. El a văzut pe 

adulţi mergând, vorbind şi mâncând singuri, fapt care s-a proiectat prin imaginaţie în sfera dorinţelor personale, 

motivând mica fiinţă umană să aducă visul la nivel de realitate. 

 

La fel se întâmplă ulterior şi cu procesul de cultivare prin învăţare, de parcurgere a etapelor de pregătire în diferitele 

unităţi de învăţământ, pentru ca în final să se ajungă la stadiul de adult, care stă pe „picioarele sale”, are casa sau locul 

lui, şi poate astfel să iniţieze din nou acest proces al dezvoltării cu o nouă generaţie de copii, devenind părinte, mentor şi 

instructor la rândul său. Nu este fascinant acest lucru, acest ciclu al progresului la nivel individual şi colectiv? 

 

Dar chiar şi pe curba „descendentă” a vieţii, imaginaţia îşi are rolul ei în a inspira idealuri nobile noilor generaţii, în a 

înmagazina o experienţă de valoare, care să fie împărtăşită în diferitele medii în care trăim, în a inspira încredere într-un 

viitor chiar dincolo de orizontul vizibil al acestei vieţi, în acea dimensiune transcendentă pe care o simţim, fără a putea 

să o exprimă niciodată pe deplin. Astfel, evadarea din realitate devine o dorinţă plăcută, aducătoare de experienţă şi 

progres pentru umanitate, selectând de fiecare dată ce este de valoare şi materializând de fiecare dată ceea ce este 

pozitiv în realitatea în care trăim. 

 

Şi astfel, prin acest joc al proiecţiei alternative, al acestui schimb dintre „oglinda interioară” a conştiinţei şi cea exterioa-

ră a realităţii, se ajunge în final la îmbogăţirea deopotrivă a celor două aspecte, conferind progres şi sens fiinţei umane, 

aflată în devenire continuă de la naştere şi până la trecerea pragului vieţii prezente. De aceea, niciodată să nu lăsăm să se 

atrofieze acest simţ al imaginaţiei, al acestei capacităţi de a trece dincolo de clipa prezentă, de a îmbogăţi sensul 

existenţei cu valenţe noi, pozitive, creative şi pline de sensibilitatea specifică în sensul cel mai înalt doar fiinţei umane. 

 



 

107                     Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

EXEGEZA 
 

 

 

ÎN CANDELA DE SUFLET 

 LUMINA IZBĂVIRII 
 

STAN. M. ANDREI; „Flori de gând”, 

Postfaţă de Constantin Dimofte,  

Editura Mongabit, Galaţi 

 

Izvorâtă parcă dintr-o euritmie cosmică, poezia lui Stan M. Andrei vine de undeva, din primele pagini ale Genezei, când 

toate cele create erau bune şi omul nu căzuse în, ceea ce teologii numesc îndeobşte, „felix culpa”. 

 Având sugestii eufonice şi un ritm interior fără cusur, chiar dacă e scrisă în vers alb,  poezia lui Stan M. Andrei 

urmăreşte, chiar fără o intenţionalitate explicită, o libertate intrinsecă, mai mult decât libertatea exterioară, având 

conotaţii biblice şi „acel ceva plăpând”,   care face  farmecul lirismului de tip orfic. 

 Aş zice că este extrasă din propriul paradis de dinainte de cădere. În aşteptarea parcă, a şarpelui, omul primordial se 

plimbă nestingherit pe alei, „în răcoarea serii” şi uneori stă de vorbă cu Dumnezeu. 

 Paradigma cunoaşterii este începutul discernământului între bine şi (ne)bine. „Abia acum/ sufletul are o axă/ şi se-

nvârte în jurul ei/ căutându-şi echilibrul” („Izbânda”). 

 În ”timp schivnicit”, lovit de furia valurilor, poetul încearcă o coborâre în adâncul de sus, echivalentă cu o călătorie 

iniţiatică spre luminişul fiinţial.  O, dara prea fragedă e luntrea acelui trup, risipindu-se în lumina unei raze. În timp ce 

omul se nevoieşte să-şi ridice râvnita cetate pământeană, cu ochii mereu năzuind „spre tronul Înalt”,  spre zarea 

împânzită de curcubee unde pasc cerbi aripaţi, acolo, în „sărbătoarea dumnezeiască a culorilor”, „luând suişu-n 

răspăr”, sau poate „în vis/ turnat curmeziş/ mai murmură izvorul”, iar „fulgerele toamnei/ nu-s secătuite de culoare” 

(„În cerc şi-n spirală”). 

 Numai pe o „eşarfă de aur” însă, se poate produce „căderea în dor”, precum li-i dor toamna gutuilor, „de iarba 

uscată şi arsă”. 

 În retortele gândului se produc alchimii nebănuite, reflex al unor stări de veghe, anxietăţi, reculegeri, revigorări, 

trezviri şi iar căderi în abisurile visării, recompuneri de sentimente ca sub o velă întinsă peste marea de alb. 

 „Sub regatul de alb”- sufletul se află „ca pruncul în scutec” („În regatul albului”). 

 Din baia de alb care-l ilumină-leoarcă, alb scufundat în alb absolut, poetul face „saltul de căprioară/ spre stâncile 

singuratice/ ale muntelui” („În regatul albului”). 

 S-ar zice că nici un poet nu e mai îndrăgostit de alb şi de verde ca Stan M. Andrei. Alături de azur, acestea sunt 

culorile fundamentale care-l tutelează, care-l fascinează şi cărora li se supune. 

Într-o coborâre înaltă, se poate doar înainta „spre zări/ iscusind” („Coborâre înaltă”). 

 E vremea culesului „Din potire de crin,/ numai fire de alb/ şi fărâmi de lumină” („Meşterul”). 

 Aidoma meşterului „ce-şi umple mâinile/ de filigranul/ râvnit/ în ucenicie” – Poetul – „În lacrimă-ncinsă/ îşi cântă 

lucrarea./ Cu inima-i ţese/ luciri argintii./ Şi gându-ncovoaie/ pe linia curbă./ Şi mâna urmează/ trasee de vis şi de lut” 

(…) „ Şi iarăşi mai ars/ în mâna-i ce frige/ şi-n dor/ ne-mpăcat” („Meşterul”). 

 „Mucenic/ pentru lumină” e poetul, strângând în candela de suflet „picături/ de lumină aburindă.// Fiori de 

străluminări.// Sub licărul ei/ descântul prinde vrajă”. Doar el, „părăsind nopţi adunate,/ pizmaşe şi reci/ ieşind din 

hrube-adânci/ cu mucegai pe pereţi,/ un colţ de ferigă/ urcând muntele” („În candela de suflet”) -  are capacitatea de a  
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empatiza cu natura. „Mă u-u-u-i-i în pădure!…// Îmi place/ să mă las uitata/ printre trunchiurile/ înverzite/ şi cu vârfurile-n 

alergare.// Nu ştiu de ce iau forma/ unui arbore/ cu tulpina plesnită-n crăpături/ şi cu crengile tinere,/ tinere-/ Frunzele se 

leagănă-n/ zicere,/ aducând/ ghers umilit/ peste fire doinit.// Frunză/ peste frunză,/ iată-mi cartea!// E în undă!…” („Arbore”). 

 Esenţele sale intelective sunt : inteligenţa elaborativă, anticipativă, virtutea spiritualităţii, un simţ estetic bazat pe principii 

morale sănătoase. Spiritul său genuin, biruitor sau biruit, „se mântuie-ntr-o pasăre/ albă” care „zboară în cumpănă./ Zboară până 

când penele/ prin a se albăstri uşor.// Schivnicindu-se,/ îşi face cu aripa( chilie/ în tâmpla cerului/. Înăuntru/ sau în afară/ atinge 

sfere/ nevăzute decât în vis” („Neîncăputul de vatră”). 

 În continuă întrecere pentru „o bucată de cer”, după repetate-ncercări – poetul are „numai dorul,/ fragment în rostogolire,/ 

caută lame lucii de gând/ să taie/ doar un pătrat/ în întregul jinduit.// o ramă pentru portretul/ care-nalţă viaţa” („Numai dorul”). 

 Într-o continuă „procesiune/ spre altarul/ cunoaşterii” -, „nepătruns/ ne imensă mirare” – precum un însetat care oboseşte 

„aruncându-şi ochii/ în sus şi-n jos,/ în jos şi-n sus/ să afle gustul/ apelor intens albastre” – doar acolo stă Omul, între izvor şi cer 

„ ca două braţe/ rotindu-se/ în arc adunat” („Înspre altar”). 

 Aflându-se, în chip edenic, în „respiraţie comună” cu natura, cu făpturile,  cu cerul şi apa, cu toate elementele primordiale, iar 

frumuseţea acestei comuniuni, sub razele soarelui oblăduitor care se coboară şi peste cel drept şi peste cel nedrept, ia forma aerului 

dragostei, armoniei, păcii veşnice. 

 Dar vin uneori „nedemne furtuni”,  şi-n liniştea serii coboară „scâncetul unui gând”, „încercuindu-mă vicios/ în spaţiul de laur/ 

cernit” („În spaţiul de laur”). 

 E nevoie de un cântec neauzit, care să astâmpere inima tremurândă după lumile visate, dara pentru că în ape tulburi, nu coboară 

Înaltul şi „sufletul umilit/ se-aruncă disperat/ în deltă”,  omul jinduieşte spaţiul fiinţial „unde înfloare albul” şi unde „nu se vede 

mâlul”,  căci doar acolo : „Mă pipăie Domnul pe creştet!” – spune atât de inspirat autorul în ”Cântecul din deltă”. 

 Emblematică pentru conştiinţa lui de ţăran, ajuns la oraş, dar care nu-şi tăgăduieşte rădăcinile, ci poartă încă „desenul 

pământului/ de-acasă/ în palme” – este poezia „”În palme şi-n suflet”. 

 Luăm cu noi în metropole, picioarele rătăcite, le purtăm obosit sau neobosit, în patru zări, îndurerându-ne până la bucurie, prin 

răscruci, descumpănite, prin „catifeaua fierbinte a prafului”, prelins prin clepsidrele dorului, la fel şi palmele şi auzul şi privirile, 

dar mai ales, vorbele, ducându-le cu noi spre niciunde, „Numai sufletul îl lăsăm acasă, să umple golul/ cu lumina din zori/ a 

pământului reavăn.” („În palme şi-n suflet”). 

 În străinele văi, pline de contururi neclare, albastrul dintâi se împuţinează, până devine un zbor alb tremurat în cerul de cântec. 

 În deplină comuniune cu natura, aşa cum am mai subliniat, aidoma unui salcâm care îşi adună sevele-n tăcere, sufletul 

consumat, dăruit, risipit în marea de alb, se bucură suspinând, căutându-şi verdele, tot în pământul trudit al sinelui, atins de 

grindinile de orice fel care se abat asupra lui. 

Stan M. Andrei ajunge, chiar dacă nu-şi propune implicit, la esenţe, pentru că sufletul său genuin îl conduce la acestea, cu forţa 

desăvârşirii : „Inima,/ vatra.// Gândurile,/ lemnele încinse de flăcările vieţii.// Sufletul,/ cenuşarul.// Din altar,/ pe altar/ şi pentru 

altar/ lumină! („Lumina”). 

 El încearcă să-şi recupereze candoarea, chiar dacă valurile îl poartă pe cărări de pulberi unduitoare. 

 Uimit încă de culoare, rămas cu ochii la fluturi, el se aşează smerit „în faţa/ aripei curate/ a începutului de zbor/ în sfântă 

adoraţie.”   

 În iubire, doar mireasma de busuioc răscoleşte simţurile. Şi-n răcoarea parfumată a primului măr, îmbrăţişările dor până la 

albăstrimea privirii.. 

 Din imnul scandat spre biruinţa iubirii, nu va rămâne „un spic secerat”, ci după căzutul în rod, „fragedul lăstar”, care cere la 

rândul lui, înnoire. 

 Cu inima ca un izvor cuprins de duhul mării şi ochiul smerit în care creşte lumina, aidoma salcâmului care „adună lângă el/ 

toată câmpia./ Dumică zările/ şi simte/ fiorul dezmărginirii” – Poetul, sub dulcele alb al adierii de sus, îşi făureşte „din loc în loc,/ 

ghimpi/ pentru însângerarea/ stricătorilor de linişte” („Fiorul dezmărginirii”). 

 Fibra lui cea tare, nefrântă în trăsnet şi vaier de vânt, deşi aplecată în rostogoliri disperare, îşi clădeşte sevele în înalt. „Şi/ 

ciucuri, ciucuri,/ însemnul biruinţei/ flutură alb” – prefăcut în dulce râvnit. („”Fibra de salcâm”). 

 Urmaş al plugarului cel adevărat, „sub ochii răi/ şi veşnic ameninţători”, Stan M. Andrei a rămas „aceeaşi cuminţenie a 

pământului/ şi drept credincios/ al aceluiaşi început.” („Nu l-a-ncântat povestea”). 

 „Sub cerul privirii albastre/ a înălţat/ trunchiul stăruinţei/ în tot ce-i alb.” („Întruna). 

 „El/ plugarul cel dintotdeauna”, care „se-nstăpâneşte/ pe-nălţimea dulce a câmpiei/ să are, fără plată,/ şi-ogoarele 

văzduhului” („Pe-nălţimea câmpiei”). 

 Doar lui, urmaş al plugarului cel adevărat, „lumina/ îi pune cunună” ( un alt fel de aură) pe fruntea/ mirosind a grâu ne-ncins.// 

De aici,/ de pe-acest vârf,/ pe un tot de aleluia,/ se rostogoleşte-n mântuire/ pe crucea brazdei/ care creşte spice.” („Pe-nălţimea 

câmpiei”). 

 Poet solar, oarecum bucolic, cu rădăcini telurice, adânc înfipte în glia – Mater Alma, Stan M. Andrei are-n genom, sămânţa 

neamului oropsit şi biruitor de înălţimi, smerit în măreţia lui ancestrală, adunate-n trăiri, coame de gând, înduioşând văzduhul cu 

lumina care „îi toarnă/ pe frunte/ mirul său/ purificator.” („Răsplata”). 

 Este cununa, aura, care îl va înnimba pentru toate strădaniile sale, născătoare de prunci duhovniceşti, acum şi în cele din urmă. 
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Prof.dr. 

 

MAI ŢIN DE VORBĂ CLIPA 
 

Gânduri la ,, PRIVIGHETORI BOLNAVE” 

de Dumitru VASILE DELCEANU 
 

,, Poezia este relevarea unui sentiment pe care autorul îl 

crede interior şi personal, dar pe care cititorul îl recunoaşte ca 

fiind al său.” ( Salvatore Quasimodo) 

A vorbi despre ,, PRIVIGHETORI BOLNAVE”, căci 

aşa se numeşte ultimul volum de versuri pe care îl aduce în faţa 

cititorului poetul Dumitru VASILE DELCEANU, este ca şi 

cum ai striga Poezia pe Numele ei adevărat. 

Şi faptul acesta nu se întâmplă de azi, de ieri…chiar dacă 

primele volume tipărite i-au apărut târziu: ,,Între lacrimă şi 

stea”(1987) şi ,,Dinspre singurătate”(1987). Au urmat: 

,,Anotimpul vindecării”(1991), ,,Cerul din fântâni”(1992), 

,,Pasărea de fum”(1994), ,,Colivia cu îngeri’’(1995), ,,Beţii 

închinate”(1997), ,,Lumina crucii”(1997), ,,Eu rămân ce-am 

fost: romantic”(2000), ,,Păstor peste năluci”(antologie, 2004), 

,,Zăpadă şi cenuşă”(2005), ,,Răstignit pe frunză”(2007). 
 

Într-un context ce denunţă criza lirismului autentic, opera lui Dumitru VASILE DELCEANU reprezintă o 

contribuţie însemnată la îmbogăţirea poeziei româneşti contemporane. 

Crescut şi educat  la şcoala marilor creatori ai poeziei universale, poetul se remarcă nu numai prin vocaţia şi 

formaţia profesională, ci şi prin harul pe care divinitatea i l-a dăruit. 

 Acuitatea spiritului de reflexivitate, aplicată la starea de trăire înaltă, este instrumentul de bază al acumulărilor 

existenţiale traduse în poemele sale. 

Volumul de faţă este structurat în patru cicluri: ,,Cu drumul de mână”, ,,Cu ochii în fum”, ,,Rezemaţi de 

lotuşi”, ,,Versete”, care îi permit cititorului să descopere, singur, temele şi motivele literare predilecte: condiţia 

artistului, poezia, timpul, natura, visul, reveria, frumosul uman şi cosmic, Dumnezeu, îngerul, dracul, , cântul, muntele, 

pasărea, singurătatea etc. 

Nimic nu este artificial, nimic nu este fals în drumul pe care îl parcurgem prin labirintul poeziei: ,,O pasăre al 

cărei nume-mi scapă/ Sau pe care nu l-oi fi ştiut niciodată/ Mi se uită în suflet ca într-o apă/ De lacrima nuferilor 

întunecată.// Se înfoaie dându-şi drumul la ghiers/ De se clatină zarea pe tristeţile ei./ Cu ce miere de cântec – 

descântec mi-a şters/ De pe suflet norii vineţi şi grei?// Spune-mi, pasăre albă, cum te cheamă şi cum e/ Să te lepezi de 

tine şi de altul să suferi?/ Ghiersul ei dă din aripi peste margini de lume,/ Ochiul meu se îngroapă în lumină de nuferi”( 

Pasăre fără nume). 

Lirismul profund, nu este conceput ca o expresie a atitudinilor subiective, nici ca o caracteristică a începuturilor, 

a creaţiei de tinereţe, el este o constantă fundamentală, în fiinţa Poetului, care îl  particularizează, definindu-l: ,,Mă uit în 

gol: A fi ori a nu fi.../Îngrop în cântec lacrimile şi/ Mai ţin de vorbă clipa ce se-agaţă/ De veşnicie c-un crâmpei de 

aţă.(Mă uit) 

Romantică prin conţinut, clasică prin formă, dar nouă şi proaspătă prin metaforă, creaţia lui Dumitru Vasile 

Delceanu cultivă, cu o rafinată acribie lingvistică, virtuţile autentice ale poeziei: ,, Împărţim cu drumul azima nădejdii/ 

Şi sudoarea clipei o-mpărţim frăţeşte./ Punem fiecare osul la primejdii/ Când vreun întuneric ne pândeşte.// Niciodată 

drumul fratele nu-şi vinde/ Otrăvit de punga vre unui tâlhar./ Când se isprăveşte traista cu merinde/ El ne pune-n 

palmă ultimul creiţar./ Orice rătăcire ne-ar pândi, păgână,/ Are grijă drumul să ne ia de mână.” 

Programul estetic este exprimat cu parcimonie într-o artă poetică remarcabilă pentru evidenţierea locului şi 

rolului artistului. Sensul poeziei, evidenţiat încă din titlu şi îmbogăţit prin seria de antiteze şi prin lanţul metaforic, se 

întregeşte cu versurile finale: ,, M-am întâlnit în colţul străzii cu/ O umbră fără umbră, speriată/ Mi se uita în ochi şi 

parcă nu/ Îi respirasem carnea niciodată.// De prea adâncul nopţii ei pătruns/ Mă-mpleticeam şi nu m-am mai ştiut,/ 

Nici întrebări n-aveam şi nici răspuns./ Eram un pumn de iarbă şi de lut.// Dar din senin, o mână ca o floare/ Îmi 

încălzea îngheţurile frunţii/ Şi de mireasma ei vindecătoare/ M-am ridicat în şa să spintec munţii.// Mă pălmuia în somn 

potop de şoapte/ Vărsându-mi foc în oase şi pe gând/ Şi de atunci la orice miez de noapte/ Mă strânge-n braţe muntele 

urlând.”(Munte urlând) 
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Eul liric se autocontemplă, adesea, ca un însingurat atât faţă de comunitatea umană ce devine o dată cu trecerea 

timpului tot mai de neînţeles, cât şi în raport cu elementele universului: ,,Ca din senin aducerile-aminte/ se împiedică 

oarbe-n cuvinte./ Obosite îşi fac cruce şi tac;/ am rămas peste noapte sărac.// De mâine voi rămâne zăvorât/ în casă, în 

odaie, în urât,/ în chingile uitării asasine.// Cum să mai ies la poartă fără mine? (Ca din senin) 

Însingurările poetului sunt eliberatoare, devin expresia cea mai directă a comunicării într-un limbaj specific, de 

semnificare şi de simbolizare, care generează metabolele. În concertul poeţilor din generaţia sa , Dumitru Vasile 

Delceanu este cu atât mai aparte cu cât anticipează tendinţele noi ale poeziei contemporane de a deplasa accentul 

cuvântului, în virtutea valorii lui expresive, de la ansamblu către funcţia sa existenţială. Fluxul sensibilităţii spontane 

răspândeşte o lumină fantastică cu reflexe lirice fascinante: ,,Iau muntele-n braţe,/ mi-e dor/ de-o spovedanie lungă.// 

Inima – amnar scăpărând / pe cremenea mădularelor lui/ se visează gheară de vultur/ sfâşiindu-mă pe dinlăutru.// 

Muntele mi s-ar smulge din braţe,/ dar gheara cu sălbăticie/ îl strânge, îl trage în mine;/ ni se amestecă sângele şi/ 

amândoi zvâcnind într-o aripă/ scuturăm veşnicia văzduhului/ pe întunericul lumii.” 

Înspăimântat de o civilizaţie care-şi află în desăvârşire propria ei negaţie, poezia evoluează spre o dominantă 

plină de virtuozitatea imaginaţiei ce o creează: ,, Mă uit în sus şi nu-l zăresc decât/ Pe Dumnezeu cu lacrimile-n gât/ 

Şi-n colţul gurii cu un tremur des/ Plimbându-se pe aburi de eres.// Mă uit în jos şi tot pe el îl văd/ Plimbându-se pe 

aburi de prăpăd;/ Înmărmurind de ce-i e dat să vadă,/ S-ar lepăda de propria-i plămadă.// Mă uit în ochii lui făcându-

mi cruce./ Îi văd pe zare umbra cum se duce..”. 

Poziţia tragică a omului în raport cu universul cosmic, viaţa şi moartea, atitudinea în faţa evenimentelor majore 

ale existenţei, dorinţa de a atinge absolutul , iată, numai câteva dintre problemele care determină înfruntările şi 

confruntările cu divinitatea. În această sferă, universul liric este populat de Dumnezeu, îngeri, draci, oameni, păsări, 

animale: ,,Luase foc grădina de la stele/ Şi de la ea luase drumul foc;/ Dezlănţuit din gândurile mele,/ Am început să 

chiui şi să joc.// Un înger spânzurat de cornul lunii/ Mi se părea c-avea ţigara-n gură/ Şi că în scrumul ei ardeau 

lăstunii/ Şi că un drac de Dumnezeu înjură.//Mi-am descălţat opincile-ntr-o doară/ Şi-am dat cu ele-n cer, cu 

amândouă.../Când m-am trezit, duceam în subsuoară/Un snop de trandafiri arzând în rouă.”(Vis) 

Potenţarea trăirilor, între sacru şi profan, este sporită de ruga în care cuvintele îşi depăşesc propriile limite. Mai 

mult decât atât, mărturisirea poetului evidenţiază starea creată de el însuşi, între simplitatea gestică şi complexitatea 

ideii: ,, Îngenucheasem ostenit de cale/ Pe-o lespede bătrână să mă rog./ Alături gândul sta ca un milog/ Cu un cuţit 

înţepenit în şale.// A milă, drumul tăvălit în smog/  Se închina făcându-şi cruci banale./ Îngenuncheasem ostenit de cale/ 

Pe-o lespede bătrână să mă rog.// Octombrie scrâşnea din balamale/ Cu duhu-n chinga brumelor, zălog./ Îl spinteca un 

corn de inorog/ Şi-n vaietele lui autumnale/ Îngenuncheasem ostenit de cale.” 

Legătura dintre eu şi lume, numai iubirea este capabilă să o realizeze. Pădurea, cerbii, apele, trupul, ochii, o 

pasăre necunoscută, iată, câteva elemente-simbol, care păstrează atmosfera de mister, creează o mitologie poetică,: 

,,Cândva o pădure erai/ unduindu-ţi pe coarne de cerbi/ şi pe coame de cai/ apele trupului verde;acum/ ochii tăi scriu 

pe zare cu fum.// Rătăcirăm pe-un drum răsucit?/ O mai fi vreun leac, vreo minune?/ Cândva izvorai dinspre răsărit,/  

acum dinspre soare-apune...// Din mine o pasăre necunoscută/ se smulge, pe inima ta să-şi ascută/ aleanul vrăjit în 

licori îngereşti./ Ascultă-i tăcerea şi ai să-nverzeşti!// Sărut-o şi dă-i drumul să zboare;/ îţi va aduce apă vie din 

soare.”((Pasăre necunoscută) 

Dintre iubirile literare şi aici este prezent Esenin, cel mai fidel prieten în spirit: ,,- Stai, Serghei! Pe mine cui mă 

laşi/ În răscruci de spaime şi de vis,/ Pradă la strigoi şi ucigaşi?/Auzeam din cer: - M-am sinucis...// Steaua noastră-

mbracă giulgi de fum/ Şi-n tăcere sufletu-mi îngropu-l./ Să ne poarte chiotul de-acum/ Numai plopul ştie, numai 

plopul.”(Chiot cu Esenin) 

Alteori universul poetic este dominat de trăiri la nivelul senzaţiei ( Strigăt orb, Îţi ghicesc tăcerea, Rouă pârjolită, 

Oarba). Apar semne care prevestesc ,,o altă stare”, comunicarea adâncind relaţia dintre semnificat şi semnificant: ,, Azi 

pe deal, mâine pe vale/ Când călare, când pe jos./ Traista umerii mi-a ros/ Şi mă arde frigu-n şale.// Orizontul aburos/ 

Dă nătâng să se prăvale/ Azi pe deal, mâine pe vale/ Când călare, când pe jos./ Nici hanger şi nici parale// În chimiru-

ntors pe dos./ Şi de-ar fi, la ce folos/ Dacă oarba-mi dă ocoale/ Azi pe deal, mâine pe vale?”( Oarba) 

Dumitru Vasile Delceanu cultivă sentimentul solidarităţii în tot ce-i omenesc în viaţă, având curajul şi puterea să 

,,domesticească” timpul cu echilibrul interior al eului liric…Temele şi motivele poetice, ilustrare a parcursului liniştilor 

şi neliniştilor trăite, sunt organizate într-o construcţie solidă, care dă sens tulburătoarei dualităţi umane. 

Discursul poetic, de o aparentă simplitate, este, în fapt, ipostaza concretă a concentrării lingvistice cu virtuţi 

creatore. Un limbaj generos, curat, proaspăt, deschide calea poeziei către cititor. 

Aşadar, toţi cei însetaţi de frumosul din Cuvânt, trataţi-vă sufletul cu  ,,Privighetori bolnave”, întru nemurirea 

Poeziei! 

 



 

111                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

 

Prof.dr. 

 

 

Elegii paradoxiste 
 

În colecţia „Poeţi contemporani“ a Editurii clujene „Dacia“, a apărut, în 

2011, volumul de versuri al lui Ion Pachia-Tatomirescu, „Elegii din Era 

Arheopterix“. Mărturisesc că abia acum mă familiarizez cu personalitatea 

complexă a scriitorului (deşi, sporadic, îl citisem de multă vreme): poet, eseist, 

prozator, dacolog, monografist, autor de dicţionar estetico-literar, lingvistic, 

religios şi de teoria comunicaţiei etc. Dar, înainte de toate, poet. Ca să recurg la o 

spusă celebră a lui Marin Preda, trebuie să subliniez, de la bun început, că Ion  
 

Pachia-Tatomirescu scrie o poezie ca o pradă. Şi din perspectiva lui, ca autor, dar mai ales dinspre noi, cititorii: 

e nece-sar să ştii de unde s-apuci prada pentru a nu te învârti în jurul ei, sau a sta în cruntă nehotărâre, ca măgarul lui 

Buridan. Poetul este, cu siguranţă, un insurgent, un vitalist gata să intre în spiritul avangardei. Iar aceea care a răzbătut, 

între puţi-nele, în ultimele trei decenii, este paradoxismul. Potrivit „Dicţionarului estetico-literar, lingvistic, religios, 

de teoria comunicaţiei...“, de Ion Pachia-Tatomirescu (2003, p. 298 sq.), «Paradoxismul desemnează [...] curentul 

literar fun-damentat de generaţia Labiş-Stănescu-Sorescu, imediat după resurecţia modernistă ce a culminat cu 

„marea explozie lirică“ din 1964 – 1965, curent (pe care şi-l revendică şi Florentin Smarandache) apărut ca reacţie la 

paradoxurile socia-le din România regimurilor de tip totalitarist-comunist, ca reacţie la limitele tragic-existenţiale ale 

ens-ului din a doua jumătate a secolului al XX-lea, sau ca reacţie la reificarea fiinţei umane şi, deopotrivă,  împotriva 

literaturii şablonarde, aservită dictaturii, împotriva „filosofiei“ / „dialecticii marxist-leniniste“, ori ca reacţie împotriva 

curentelor literare / filosofice anterioare, „realismul socialist“ / „umanismul socialist“ (aflate în slujba făuririi unui homo 

sovieticus român), dar şi ca reacţie la „nihilistele“ curente de avangardă, estetica paradoxismului promovând principiile 

gândirii parado-xiste: (1) conjugarea – la moduri lirice, epice, dramatice – a paradoxurilor existenţiale ale secolului; (2) 

dinamitarea miturilor fundamentale [...]» (cf.: Paradoxismul – le Paradoxisme – Paradoxism, postfaţă la Fulgerul 

sferic / Éclair sphérique, 1999, Fragmente din scrisoarea-răspuns a unui poet dacoromân către domnul Cantemir 

sau Enciclope-dicus – ianuarie 1985 etc.). Opţiunile „programatice“ pentru paradoxism se remarcă în Nichita Stănescu 

şi paradoxis-mul (1994, 2000), iar în planul creaţiei poetice, mai ales în volumele: Dumnezeu între sălbatice roze – 

trisalmi (Timi-şoara, Editura Hestia, 1993), Fulgerul sferic / Éclair sphérique (Editura Aethicus, 1999), Salmi / Salmes 

/ Salms, disti-huri superparadoxiste, apărute în română, franceză, engleză şi germană (Ed. Aethicus, 2000) etc. Salmul 

– cea mai scurtă formă fixă de poezie din istoria literaturii universale, alcătuindu-se-n distih, cu primul vers dintr-un 

troheu („măsura 2“) şi cu secundul, din doi trohei („măsura 4“, în total, şase silabe), aşadar, faţă de niponul haiku (din 3 

ver-suri dispuse-n măsurile 5 – 7 – 5), cu o economie de 11 sibale – a fost inventat / brevetat de Ion Pachia-Tatomirescu 

încă din 1993, potrivit postfeţei de la volumul Dumnezeu între sălbatice roze – unde, în capitolul Câteva forme daco-

româneşti de micropoem, pe paginile 75 – 97, drept replică la pseudohaijinii din România, „îmbătaţi“ de haiku-ul nipon 

şi apăruţi în poezia valahă postdecembristă precum ciupercile după ploaie.  

Cu siguranţă, experimentul poetic al d-lui Ion Pachia-Tatomirescu trece, benefic, în primul rând, prin 

paradoxism, şi aduce o notă în plus (încă din 1966 – cf. Ramuri, anul III, nr. 10 / 27, din 15 septembrie, 1966, p. 14), 

ceea ce se numeşte holopoem, cum îşi subintitulează multe dintre texte, poeme care consonează cu viziunea de tip 

bootstrap, din cea de a doua revoluţie cuantică, datorată lui Geoffrey Chew şi altora. După al său Dicţionar estetico-

literar... (2003, pp. 206 – 208), «prin holopoem (creat în limba valahă / dacoromână din holo-, „întreg“ + -poem), în 

estetica paradoxismului, este desemnat poemul reflectării sacrului întreg cosmic în partea-autor / eu poetic, parte ce-i 

dă dreptul de a participa la o ordine cosmică, bineînţeles, prin angajarea raportului filosofic-zalmoxian parte – întreg, în 

concordanţă şi cu principiile holografiei, ale holonului / integronului etc.». Altfel spus, e posibil ca autorul Bombei cu 

neuroni să fi păşit deja în ethosul transmodern, dacă ţinem seamă şi de faptul că, la dânsul, recuperarea tradiţiei nu 

devine doar prilej de „rescriere“ parodică, precum se-ntâmplă la postmodernişti. Altminteri, o dimensiune centrală a 

operei sale este arheitatea daco-pelasgă, arheitate care răzbate masiv, dar cu abilitate şi rafinament stilistic, încă din titlul 

volumului de la care au pornit aceste note: Elegii din Era Arheopterix. Întâlnirea „paradoxistă“ este între arheitate şi 

prezenteitate, la modul holonic. Deopotrivă, textele sunt şi nu sunt „elegii“, integrând diverse forme lirice, de la imn la 

satiră, calitatea lor principală fiind energia transfigurată a verbului. De fapt, întreaga operă poate fi considerată un imn 

închinat verbului, cum se prefigurează în Ars poetica, din prima parte. 
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Ciclul se deschide cu textul Verbul calcă ţanţoş…, titlu care dă, totodată, seamă de mândria şi firea românităţii 

olteneşti, modelate la modul ironic, ca trecere şi prin bănăţie, dar şi cu o anume rigoare a actului clar de narcisism al lui 

Ion Barbu. Textul propune o poetică a oglinzii cvasibarbiană, geamul ţinând loc de oglindă ca într-o celebră poemă a lui 

Lucian Blaga (Linişte). De astă dată, nu tăcerea razelor de lună se izbeşte de geam, ci „Bucuria corului / de vrăbii – 

razele / taie geamul cu infinite ace-pliscuri / de diamant / de la gureşele / dezlănţuitoare de fotoni… / Dincoace de 

ferestre, Verbul / calcă ţanţoş, / până ajunge / în marginea ninsă, / de unde-naintează prudent, / pe partea de-argint-viu, / 

carosabilă, logosabilă / şi verbos-abilă / a hârtiei, / făcându-se apoi nevăzut / printre hematiile / din auriculul drept / al 

Poemului…“ Poezia, aşadar, se naşte din bucuria cântecului natural intrat în „mântuitul azur“, logosabil, al hârtiei în 

care pulsează inima Poemului abia născut. Oglinda este cea care invidează, dialogic, la modul paradoxist, cum aflăm din 

al doilea text: Dialogul invidării de pe malul oximoronului, un dialog între Avid (bucuria corului de vrăbii) şi Vid / 

oglindă. Textualizarea lui Ion Pachia-Tatomirescu este ludică, ironică, paradoxală, fără a fi pur parodică, altfel spus, 

doar simulacru. 

Dialogul paradoxist continuă între poemul născut şi natura exterioară din care purcede şi care nu-l mai 

recunoaşte. Întrebarea e dacă Poezia are rost, dacă stelele-mamă nu ştiu să citească şi nu o recunosc? (Ce rost are… 

dacă stelele nu citesc…). Nici oceanele, nici îngerii, nici brusturii, nici abisurile Pacificului, nici galaxiile, ba chiar şi 

Poezia a ajuns să nu se mai citească pe sine: „Şi ce rost are / să mai scrii Poezie, / dacă Ea, Însăşi, / nu se mai 

citeşte…?!“ Replica vine imediat, în textul Ba, are rost…, dar pentru asta e nevoie de o nouă revoluţie a Verbului, a 

sintaxei fotonilor şi de o nouă cibernetică a Verbului. Condiţia, paradoxistă, este ca Poezia să se recontragă în ce-a fost, 

căci: „În puterea Verbului, / şade Tatăl Cerului, / între Muma Cerbului / şi Muma Proverbului – / sens al Curcubeului / 

peste spuma Eului / şi Străduţa Laptelui, / lebăda-a misterului, / floarea – „Gura-Leului“…“ (În puterea Verbului…). 

Atentatul la Verbul matern este agresiune împotriva Patriei. Poetul are ce are cu vârcolacii („mancurţii din 

Patrie“) care surpă temeliile spaţiului românesc şi, pentru a-i dezarma, recurge la ameninţarea-blestem că le va distruge 

mitul lor de vârcolaci: „duceţi-vă-nvârtindu-vă, roindu-vă / pe toate-ncreţiturile Genunii, desigur, / nu în preajma Daciei 

mele de Lună-Plină: / nu-mi ameninţaţi lumina-Patrie, / că mă-nfurii / şi vă fac mitul ţăndări…!“ (Rosteşte-te, 

vârcolac…!). Rescriindu-i, metapoetic, pe înaintaşi, poetul cosmicizează sonurile vocalice într-un fermecător joc rimic-

silabic: „Ieşi-va-mai dintre stele, / să mai mângâie acele / sfinte pântece de-ulcele, / sfinte cântece de-ulcele / smălţuite, 

filomele, / mâna mea – ce-a scris poeme / cu vocale-arzând în steme, / mâna mea ce-a scris cu crini / şi-a dat jos 

coroane, spini, / mâna-mi care-a pus „La Vii“ / lan cu maci de ciocârlii, / când la Tine, în pronaos, / şuieră un tren de 

haos…!“ (Cu vocale-arzând în steme…). Ritmul devine (in)somnie imnică, flux convertitor între real şi vis, „în 

armoniile gamei celeste a izvoarelor, / în sinesteziile / deltelor fundamentale, / cu vălătuci de moruni, / cu nori de egrete, 

/ ori cu tezaure de flăcări / pentru merele de-aur…“ (În somnul real, nu-n somnul de imn…). În conversia paradoxistă, 

natura imită pe Poetul înaripat de vulturi-triftongi, nu invers: „Poetu-i imitat de ciocârlii şi se bucură / în dimineaţa 

râului, printre grânele oarzăne…“ (Înaripat de vulturi-triftongi…). De aceea, Poetul este cea mai liberă dintre fiinţele 

mundane, refuzând să i se facă programe: „Cineva îmi programează somnul, / cineva aruncă mucuri de ţigară / în 

somnul meu… // Nu dau voie decât privighetorilor / să-mi traverseze somnul de seară, / nu permit decât ciocârliilor / să-

mi vegheze somnul de-amiază, / nu îngădui decât Poemul / ce poate fi receptat / pe-acest segment temporal / de oră-

suliţă – / domnule Petre Pandrea…“ (Nu îngădui decât Poemul…). Desigur, nouă atitudine de Mandarin Valah.După 

acest preludiu metapoetic, Ion Pachia-Tatomirescu îşi construieşte, mai departe, cartea pe o simetrie septenară, holonică: 

urmează cinci cicluri de elegii ale elementelor primordiale (Elegiile elementului Aer, Elegiile elementului Apă, Elegiile 

elementului Foc, Elegiile elementului Lemn, Elegiile elementului Pământ), pentru ca a şaptea secvenţă să fie împlinită 

în „clipa suspendată“ a Erei Arheopterix, care dă şi titlul volumului. Altfel spus, întregul fiinţei-ca-fiinţare într-o 

„elegie“ a elegiilor, căreia poetul îi spune „globalizare paradoxistă“ (Despre o nelinişte în jocul „de-a galaxia“…). Se 

observă o insolitare a celor cinci elemente alcătuitoare ale universului, căci al cincilea element, eterul, pare substituit de 

Lemn, conţinător al tuturor celorlalte, deşi în ordinea aleasă al cincilea este Pământul, asemenea conţinător al tuturor 

celorlalte. Este iarăşi o ambiguitate paradoxistă? Altminteri, în fiecare element, elementul se neagă şi se afirmă prin 

celelalte. Vitalitate şi degradare. Aerul: „Cum să mai treacă porumbelul / ales de Dumnezeu, / porumbelul cu plisc-

roură-de-măslin-îmbumbit / şi cu insignifiantele-i / sprijinitoare etern-însângerate, / prin aerul ars al cerului din braţele 

tale“ etc. (Deasupra-i cer din inimile vidului…). Spre un cer însângerat, doar roua de-acasă, din Jiu, mai curge, de pe 

Cogaion, „până-n cerul sângelui / care mai ştie rostul acestei veri de uraniu…“ (Până-n cerul sângelui…). Elementul 

Foc mai aduce imnica bucurie a cerului, elan al orgoliului: „Orologiul, bucuros, / bate-n prima  secundă a duminicii – / 

şi eu, încosmitul, / stau cu tot cerul pe masă, / gata de-a sacrifica, / în cinstea ta, / Cloţa cu Pui, / să-ţi dau aripa-i astrală / 

pentru cea mai minunată dimineaţă, / cu bucuria / de-a nu muri constelaţie veche…“ (Bucuria de-a nu muri constelaţie 

veche…). Şi-n elementul Foc se adună, paradoxist, toate celelalte elemente,  corolarul globalizant fiind Poemul-Foc –  
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poezia-sabie, poezia-neuron, poezia-aer, poezia-pământ, poezia-apă,  poezia-lemn: „Poezia-foc se neftineşte-n 

fulger de sărbătoare… / Făt-Frumosule, / vâră-te ucenic la cele cinci elemente / şi-apoi salută Poem-Focul…!“ (Salută 

Poem-Focul…!). Din elementul Lemn a fost construită crucea de stejar şi de tei a Sf. Apostol Andrei, venit să ne 

mântuiască neamul (În ce sens curge durerea…). În sfârşit, elementul Pământ încorporează, ca al cincilea, muntele 

sfânt Cogaion, poetul reuşind, probabil, după Eminescu şi Ion Gheorghe, cea mai rafinată şi originală lirică a originilor 

daco-pelasge, trăgând arcul dintre elegie şi imn, în poeme precum Raiul meu cât o sprânceană, cât o pleoapă…, Sfânt 

prag la vidul acvilin... – poem subintitulat chiar holopoem – etc. Iubirea e văzută ca imperială vânătoare între leu şi 

gazelă, El şi Ea, El soţ în „purpura valah-bizantină, / coborâtor din Cogaionul Înzăpezit / de nemurirea lui Dumnezeu“ 

(Somn cu mărturii canine…).Ultimul ciclu intenţionează să încununeze ceea ce poetul numeşte Cartea-Haos, în care 

extremele coabitează. Cartea-Haos s-a născut prin sacrificarea / însângerarea  cărţilor sfinte. Este cartea istoriei, a 

timpului devorator, cu zece mii de întrebări la care poetul aşteaptă răspunsuri de la Dumnezeu: „Mai sunt destule 

întrebări, Doamne, / la care trebuie să-mi răspunzi, / până nu-mi vine inspiraţia cerească, Doamne, / de-a lua stelele-n 

dinţi, / ca pe alune, ca pe nuci, / spre-a le sparge-n două – / inclusiv stelele din cerul gurii mele, / cele cu înaltă 

temperatură / de şase mii de grade-Celsius…!“ (Un psalm în faţa Cărţii-Haos…). Iată de ce Cartea-Haos, în spirit 

paradoxist, este, totodată Cartea împotriva Haosului. Într-o astfel de Carte, pasărea Arheopterix, strămoaşa, este clonată 

într-o fiinţă „frumoasă ca Nina Cassian / ce zbura proletcultist, / din Casa Scânteii, în Pădurea Băneasa, / ca, apoi, târziu 

de tot, / pe la gurirea de ziuă, / să facă superb pluta pe Dunăre / şi pe mişcătoare bărăgane-ale Apei, / cu tot cu Phoenix-

neamul ei, / cu vaporul ei foarte „Titanic“ şi transatlantic…?!“ (Clonă). Poetul nu uită de drama istorică 

postdecembristă, cea a dinţilor de rechini eurodemocraţi, care vor să roadă din Roşia Montană, bunăoară. Clona e, de 

astă dată, pasărea-joagăr „cu dinţi de rechin, dar cu măsele de-aur, / între cele de-oţel, ori de os / luminos, / dar şi 

autentică / pasăre-Arheopterix-cu-colţi-de-mistreţ, / din care se trage / rasa Stokli – / europeană rasă de porci trecători / 

chiar şi prin baricadele dintre lagăre, / ori prin marele / zid chinezesc – pe care-l mai văd / chiar şi de pe nevăzuta faţă a 

Lunii…“ (Democraţie-n tril de-Arheopterix). Şi ca aluzie la mineriade, poetul aduce un elogiu antifrazic minerilor care 

au scos „(dintre straturile / cele mai conservatoare de cărbune) / sfânta pasăre / Arheopterix a Democraţiei…!“ În trilul 

democraţiei prădătoare, „guvernele / votează tăierea îndelungatelor deveniri, / îngheţarea metamorfozelor – / şi-aud cum 

cad puii-napoi, în canguri, / cum recad mormolocii-n broaşte…!“ (Mutaţii malefice…), ca-n apocalipsa eminesciană a 

stingerii universului din Scrisoarea I.  

Finalmente, poetul se-ntoarce / recade în Rai, într-un rai în care el se confruntă bucuros cu „dragostea“ Leului 

edenic: «Leul se plimbă prin iarba-nspicată, / printre merii falnici, edenici, / de dinaintea căderii-n păcat… / Mă vede şi-

mi zice: / „Îngere, vino-ncoa’, să te mănânc…!“ // Iar eu mă las cu bucurie vânat şi mâncat, / ca să răsar mai frumos din 

baliga-i spiralată. / Doar sunt în Rai / şi n-am altceva mai bun de făcut…!» În a doua secvenţă a poemului final, Leul se 

plimbă prin raiul căzut în junglă, aidoma păsării de pradă reînviate. De astă dată, îl întâlneşte şi-l ameninţă pe poet că-l 

mănâncă, iar acesta îi răspunde ca vânător: „Eu îl iau la ochi prin luneta mitralierei mele / şi-l sărut cu o rafală, drept 

între ochi, / împroşcându-i creierii de fiară / peste uscata-i baligă spiralată din drumul / colbuit pân-la genunchi şi, 

totodată, / ştergându-i semnificantul din cortexu-mi… / Doar sunt în Junglă / şi n-am altceva mai bun de făcut…!“ 

(Doar sunt în Rai şi n-am altceva mai bun de făcut…!). 

Poetul, având drept armă de temut mitraliera cuvântului, este biruitor peste Era Arheopterix, alt nume, în 

eurodemocraţie, dat „Erei ticăloşilor“ lui Marin Preda. Cu Ion Pachia-Tatomirescu, textualismul iese din lentoarea 

„textilistă“ (Paul Goma) a postmodernităţii şi reintră, prin forţa paradoxistă a gândirii, în spaţiul unui militantism 

naţional străbătut de autenticitatea ethosului transmodern. 
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UN MAESTRU ISRAELIAN 

AL 

ZICERILOR SAPIENŢIALE 

ÎN 

LIMBA ROMÂNĂ 
 

E greu de spus dacă în „zicerile” lui Dorel Schor joacă rolul principal ironistul 

sau reflexivul. Aş zice că în aceste miniaturale bijuterii de spirit şi înţelepciune  

fac parte egală umorul, ludicul şi eticul. Ironistul scrie „Când omul vrea cu orice 

preţ sa trăiască, medicina e neputin-cioasă.”  Jucăuşul-reflexiv exclamă: „Vai de 

mine… Dacă mor, ce mă fac?”. Moralistul ne îndeamnă: „Să ne iubim unii pe 

alţii cât mai este timp.”  
 

Tot moralistul glosează despre destinul omului şi virajele lui:  „Cind te afli în adâncul văii, toate drumurile duc in 

sus.”, „Dati-mi altă speranţă, că asta nu-mi mai place.” „Supravieţuirea este si ea o forma de existenţă.” Cum e şi 

firesc, predomină „zicerile” despre  oameni şi soiurile lor, şi despre firea omenească: „Nevinovaţii nu ştiu să se apere.”, 

„Spune-mi cine te laudă, ca să-ţi spun cât valorezi”, „Şi uscăturile fac parte din pădure.”, „Nimic nu mă enervează 

mai tare decât sfatul acesta: Calmează-te!”, „Nu ai nici o problemă câtă vreme nu-ţi dai seama că o ai.” 

Metehnele se dau în vileag de multe ori prin ziceri autoreflexive: „Promit sa fiu din ce in ce mai sincer !” Un fapt 

anodin extras din concretul cotidian, ajunge, prin generalizare, să sugereze şi sensuri de ordin etic: „Orice se murdăreş-

te mai uşor decât se curăţă.”  Zicerile despre conştiinţă sunt deseori cuplate cu aluzii la patima banilor şi boala consu-

matorismului: „Nu te uita in portofelul nimănui, că mulţi işi ţin acolo sufletul.”,  „Un suflet de milioane.” 

Unele ziceri aforistice îşi bazează aluzia psihologică sau morală pe o fină distincţie semantică a cuvintelor: „Am multe 

relaţii, dar nici o legatură.”, „Tot timpul mă gândesc că nu gândesc destul.” În altele, sunt puse în joc sensuri şi contra-

sensuri: „Tare de cap inseamna slab de minte”. „Cind se ingroasa gluma, nimeni nu mai ride.” Bun psiholog, Schor 

construeşte declaraţii confesive cu semnificaţii general umane:  „M-am contrazis singur. Dar nu am avut dreptate.”, 

„Multă vreme nu m-am întâlnit cu mine însumi”,, „Nu cred să existe mulţi oameni mai modeşti decât mine…”  

 Găsim, printre aceste ziceri, şi metafore cu bătaie lungă, purtând o întreagă constelaţie de conotaţii privind aspecte  ale 

condiţiei umane de acum şi din totdeauna. De exemplu: „Solniţa nu cunoaşte decât un singur gust.” În această 

concentrare de semnificaţie constă forţa unui aforism de calitate.  

 

O propoziţie simplă exprimă ideea super-comprimată a unui întreg eseu. Trecute 

prin ingeniozitatea logică şi verbală a lui Schor o propoziţie banală devine un 

enunţ prin care eşti invitat să gândeşti: „Nu aveţi ideie ce bine este uneori să  nu 

ai nici o ideie!”, „Am citit cartea dumitale si am aflat din ea mult mai multe 

lucruri decât aş fi vrut să stiu.”  

Găsim şi interesante asocieri şi disocieri de idei culturale sau literare: „Iata un 

scriitor care lumineaza, dar nu incalzeste.”  Nu putem  să nu recunoaştem că e 

 o constatare corectă. Nu scapă de ironia lui Schor nici năravurile politice : 

„Teme-te de dosarul cu pagini lipsă sau in plus.”, „Cum e posibil ca minori-

tatea să deţină majoritatea?”, „Unele scaune cedează sub greutatea funcţiei.” 

Atenţia la cuvinte, ocazionează cele mai diferite jocuri verbale:   „Dama de pică 

şi valetul se bucură.” Din alăturarea sau ciocnirea cuvintelor, ies scânteieri 

logice, ecouri, reverberaţii şi răsfângeri de sens. Câte o zicere începe banal şi 

virează pe neaşteptate spre ironie, pigmentată uneori cu nuanţe de maliţiozitate: 

„Cind îmbătrânim, se accentuează calităţile si defectele. Imi pare rău pentru 

dumneata.” Ca orice autor de butade sau de maxime, autorul nostru  cultivă  

Tel Aviv, Israel 
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sau vânează paradoxul, oximoronul, contrasensurile cu sens: „Incă o înfrângere ca asta si am invins !” 

Ca orice spirit satiric care se respectă, şi acest autor are  „ziceri”  marcate de scepticism, uneori chiar de sarcasm,  vizavi 

de viciile şi năravurile oamenilor. Să recunaştem că e şi cam greu să nu fii decepţionist observând spectacolul 

comportamentului uman.  Şi mai greu este pentru cel care „vede monstruos”. Şi Schor are ceva din felul în care 

Caragiale îşi definea percepţia: „Simț enorm, văz monstruos”.     

Fireşte, pentru a scrie aforisme trebuie, din start, să fii un bun cunoscător al oamenilor, ştiindu-le, în toate ascunzişurile 

lor, năravurile, moravurile şi mentalităţile. În ce priveşte forma, „zicerea”, trebuie să fie scurtă, clară şi expresivă, altfel 

nu e  percutantă. Dacă nu ajunge instantaneu la mintea  cititorului, a şi murit pe drum. Conţinutul unui aforism reuşit nu 

are voie să fie discutabil, negociabil. Şi nici să  dea loc la reacţii de soiul lui „Ei şi?”, sau „Fii serios, nu cred!”, „Eu 

sunt de altă părere” sau „Ce vrea să zică asta?” Şi, în plus, „zicerea” trebuie să sune bine. Şi să aibă miez şi noimă. Şi, 

să suprindă, să placă, să dea de gândit. Să fie acroşant. Cele mai multe din „zicerile” israelianului Dorel Schor, 

îndeplinesc aceste condiţii. 

Deşi e medic dermatolog şi declară că e un superficial, ca şi organul anatomic în care e specializat, Schor îşi desfăşoară 

jocul verbal aforistic între suprafaţă şi profunzime. Unele din zicerile sale vizează adâncimi de gând sau stârnesc în 

mintea cititorului asociaţii de adâncime. Pe Dorel Schor îl pasionează cuvintele, viaţa lor, relaţiile dintre ele, 

asemănările şi deosebirile, sinonimia şi antonimia lor. E atent la vorbirea oamenilor, spusă sau scrisă, la zicerile lor. 

Schor le adună de unde poate şi le citează în rubrica sa pe cele marcate de inedit, paradoxal, umor, isteţime de 

observaţie sau exprimare originală. Îi plac fineţurile adjectivale şi adverbiale, mai ales cele spaţiale şi temporale.      

Dorel Schor e colecţionar prin vocaţie. Are o impresionantă colecţie de artă, în permanentă imbogăţire. Pe lângă 

tablouri, colecţionează însă, şi ciudăţenii omeneşti, gesturi, năravuri, tipuri, sucituri sau scâlcieri de fraze ori cuvinte. 

Unele intră ca materie primă în schiţele sale umoristice, altele în „zicerile” sale. Aş zice că pasiunea pentru cuvinte îi 

vine ereditar de la antecesori talmudişti, aplecaţi asupra cuvintelor şi literelor Cărţii căutând sensurile sensurilor şi 

jucându-se cu fineţurile nuanţelor semantice ale vocabulelor ebraice. Când nu sunt menite să ofere „învăţături morale”, 

aceste „ziceri” ne delectează cu vivacitatea lor, cu isteţimea jocului logic şi dezinvoltura cu care sucesc sensurile 

cuvintelor pentru a parafraza ori  împrospăta vechi adevăruri. 

 În noianul de „ziceri” sapienţiale ale lui Dorel Schor abundă  jocurile reflexiv-meditative despre timp  şi vieţuirea lui de 

către om, sub semnul  tragismului vremelniciei: „Bătrâneţea n-are vârstă”. „Efemerul e etern.” „Si mâine e o zi care-o 

să treacă.”, „Imi doresc un trecut cât mai bun.”,  „Şi ceasurile cele mai scumpe arată că ai întârziat…”, „Ca să-ţi 

croieşti viitorul, ai nevoie de o bună bucată de prezent.” „Ceasul nu (ne) suna  dupa acelas fus orar.”, „Venim pe rând, 

plecăm pe sărite…”,„E  prea târziu sa terminăm devreme.” În prelungirea tradiţiei sapienţiale evreieşti, biblice şi 

profane, o  ţintă predilectă a moralistului ironist este prostia omenească: „E de neimaginat cât de prost poate fi un om 

deştept.”, “Toţi am fost tineri si proşti… Dar tinereţea a trecut.”, „Degeaba ai I.Q.-ul mare dacă nu-l foloseşti cu 

cap.”, „E mai prost decăt prevede regulamentul” 

Din vechea literatură sapienţială iudaică preia, printre altele, şi tema vorbirii, a folosirii cuvintelor în mod raţional, cu 

rost, cu grijă. Iată o frumoasă zicere pe această temă: „Cu vorbele poartă-te ca si cu ouăle.”  

 

Dorel Schor ţi se adresează, ni se adresează. Laconic, eliptic, percutant. Din abundenţa vorbelor de spirit, cu sau fără 

conţinut satiric, unele sunt sclipitoare: „Nu pot fi genial la orice ora. Apropo, cat e ceasul?”,„Multe fete visează  la un 

prinţ pe un cal alb, dar urcă pe primul măgar.”, “Anticii erau cam certăreţi: ne-au lasat toate vasele sparte.”, 

„Retractez tot ce vroiam sa spun !” 

 

Dorel Schor îşi câştigă pariul săptămânal, prin rubrica sa din revista telaviviană „Expres Magazin”. Fireşte, nu toate 

zicerile sale sunt la nivel de excelenţă. Ar fi şi imposibil. Aforismul e un gen dificil. Unii autori de aforisme au rămas în 

istoria genului prin câteva sute de ziceri. Toată opera aforistică a lui Stanislaw Lec încape într-o singură carte de 

dimensiuni modeste. Câteva piese reuşite sau foarte reuşite pe săptămână te fac deja un autor de luat în serios. Dorel 

Schor e unul dintre aceştia. Publică „ziceri” de mai bine de 40 de ani. Ne-am obişnuit cu el. Nu ne mai surprind cele 

cinci-şase „ziceri” citabile, demne de reţinut, pe care ni le oferă săptămânal. Nu ne surprinde nici circulaţia în lume, a 

„zicerilor” lui Dorel Schor, ele apărând în publicaţii din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Craiova, etc., dar şi din Spania, Australia, 

USA, Canada, Germania, Ungaria. 

  

Nu pot încheia aceste note altfel decât citând o vorbă de spirit cu care nu pot să nu fiu de acord şi care mi-a mers la 

inimă: „Trăim într-o lume fotogenică.” 
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CANADA 

When Sleep Alludes You (1) 
 
It was 2:00 am when I woke up for a very short but relieving trip to 

the bathroom. The banality of it was quickly shattered by a 

thought, then by another one, then by a flow... It is not a very good 

idea to entertain a thought and even less so a thought originating 

from a profound question in the middle of the night... Well, since 

there is a good outcome from any circumstance, if you believe the 

Word, then my sleeplessness could be some kind of  a universe- 

 

shaking adventure... Am I right? I tried, honestly, to brush off the flow but something more and more over-

whelming kept me from finding that deep sleep again. Wow, Slavomir, I thought, you should be either a theo-

retical physicist or a worshiper of The Almighty. Hmm... What a peculiar pair of alternatives! 

Out of the blue, I remembered that thought-provoking quote: “ I reason therefore I am!” Obviously it is refe-

rring to self consciousness of some kind, to being aware of self. 

 If I can use a more orthodox Illustration, I can say that I was sucked in the eye of a storm, then hopelessly 

driven to an unfathomable depth... I feel that sometimes, as you're caught in the storm of some wild ideas, 

you take a risk of collapsing under your own weight if you can’t find a balance in something or someone 

beyond yourself. What should you do as a good hairsplitter who loses sleep at 2:00 am? Yes, that’s right, 

nothing but hair splitting! So, here I am... 

Being aware of yourself is a position that excels through the multitude of possibilities that define it, thereby 

implicitly creating a multitude of possibilities for you to be anywhere from absurd to totally wrong if you don’t 

insert the right terms in the equation. Trust me, I don’t adhere to any philosophical current from out there, I 

just try to re-invent the wheel for a totally different environment of thoughts and acts which, quite often, 

exceeds human understanding. “ However, as it is written:   “What no eye has seen,    what no ear has 

heard, and what no human mind has conceived”—  the things God has prepared for those who love 

him—  these are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even 

the deep things of God.”(NIV 1 Cor 2: 9,10).  

Talking about quantum realities, Nick Norbert said that “physicists are losing their grip” when it comes to 

knowing and understanding of the world. For example, Quantum Reality #5 brings up an intriguing logic. In 

summary it states that “the world obeys a non-human kind of reasoning” (!!!) then Quantum Reality # 7 states 

that “consciousness’ creates reality”. I did not intend to talk about quantum physics but rather to point out 

humanity's limitations when it comes to knowing the reality that surrounds oneself apart from the acceptance 

of God’s sovereignty...  

Oh, what am I talking about? Yes... Got it! I woke up and then I couldn’t go back to sleep as I thought about 

what being aware of one's self really means. Then I mumbled something about the right terms in the 

equation that will solve the mystery of someone being aware, being conscious of himself... Then this: “I 

reason therefore I am”... Probably the best way to go from here onward is to analyze the premises of that  
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statement then the validity of its conclusion. What makes the premise wrong and what’s the premise of this 

statement anyway? I assume it was wrong because something deep within me didn’t feel right about that and 

even more so when I thought about the conclusion of that statement. Let’s see... 

As a premise I assume that  the intention of the author is to define his existence or maybe his right to exist. 

So, you see that almighty “I” right at the beginning, don’t you? Ok... Since the statement doesn’t talk or 

makes any mention about any interactions with the outside, I can translate the premise of the statement in 

only two words: self sufficiency. There is no feeling involved here, no constructive intention and no 

illumination since all of the above imply someone else in relation to “I”. It comes in conflict with both 

explanations of the beginning of time and universe: creationism and evolution. This statement stands beyond 

understanding the humanity of the human and assumes a deity of self. I dare to say that this statement 

defines rather an emptiness than the existence... N. David Mermin summarizes Neill Bohr’s writings in 

regards to quantum physics as follows: “We know that the moon is demonstrably not there when nobody 

looks.” (Mermin’s Demonstration in chapter 13)  

Well, mister “I”, you may reason in your own “I” universe but, since no one sees you or hears you, excuse 

me, you don’t exist! 

The premise could be easily seen as eliminating God from the equation of existence and replacing Him with 

“I” which translates to “self”.  Here we have the first wrong term in the equation and, by accepting it, we are 

heading to nonsense, to put it gently. We are made to exist and function in a context of a societal 

establishment based on human interactions, horizontally, and acknowledging God, upwardly. We are created 

for harmony based on absolute values and not on some foggy, relative concepts... Stephen Covey stated in 

his “7 Habits of Highly Effective People” that maturity consists not in independence but in interdependence. 

Even reasoning cannot exist in itself as it always relates to an established way of thinking and more often 

than not we can’t escape the paradigms. You see, premises like this one make us small and pitiful. They 

mean death to love, to kindness and charity, to man being human, to society, to harmony... The premise, as I 

see it, is also godless. 

Then, between the premise and conclusion there is that self-infatuated “therefore” which leaves no room for 

a second opinion, which postulates as absolute a mere human opinion. A human absolute? Are you kidding 

me? This “therefore” doesn’t allow a “plus” or “minus” sign in the equation but simply “equal”,  which makes 

the equation un-doubtfully anti-God. “The conclusion, as I see it, directly usurps God from the throne of the 

universe which is in direct violation of who He is. ”Moses said to God, “Suppose I go to the Israelites and 

say to them, ‘The God of your fathers has sent me to you,’ and they ask me, ‘What is his name?’ Then 

what shall I tell them?” 14 God said to Moses, “I AM WHO I AM.[c] This is what you are to say to the 

Israelites: ‘I AM has sent me to you.’” *(Exodus 3:13,14 – NIV) 

“I reason therefore I am” is worshiping the creature rather than the Creator.  For your reference please read: 

“ since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For 

since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have 

been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without 

excuse. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but 

their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, 

they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a 

mortal human being and birds and animals and reptiles.” 

So now that we got the falsity of man-worshiping statements out of our way, we can go on, maybe in another 

sleepless night, and talk about what healthy self awareness means to me... 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+3&version=NIV
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Are you still there 

 

It seems like, timelessly happy, they are still there 

Under the same linden tree, laughing their troubles away 

Like they were here to burry those fossils everywhere 

To prop the skies with the church towers, to plow the day... 

 

I can still see their ages climbing afresh like morning dew 

Away from the trenches unleashing these hyper fairy tales 

Under this shady linden tree nothing is old, nothing is new 

These villagers are crossing from age to age, blazing 

                                                     the  trails... 

 

Sometimes they shepherd in their barren pastures 

                                           some mysterious flocks 

Sometimes they work their present from bad to even worse 

Who can teach them to sing, or to throw rocks? 

They rode the all over history the same and only horse. 

 

Who can teach them to dream through the short winter days 

To carve their weddings, to count their legends stone 

                                                                   by stone, 

The stars aren’t that bright, they say, nowadays... 

They used to be closer together, now they shine alone... 

 

It seems like always they are seeping their glorious wine 

While sharing their timelessness under the shady linden 

tree. 

Are you still there, sweet villagers of mine? 

Don’t get your nightingales through speech therapy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At six in the morning 

 

Sounds of sad steps, somewhere on the sixth floor, 

A lot closer, a toilet flash and a baby's cry 

Somebody just slammed a door 

So that nothing becomes new beneath the sky... 

 

Sleepy walks, shy whistlers, dead traffic lights 

Honking horns, sidewalks, some gone-astray dew, 

A street sweeper smiles as she cleans the sights 

Of that old, yawning moon...  the day is new... 

 

As I walk alone, carving the streets on my palms 

Smelling the fresh fumes and diesel fuel 

I feel like laughing and jumping, reciting the Psalms 

I wear this city, brothers, this is my jewel... 

 

But as  I move in prayers to start the day afresh 

I see the city flowing to wash away my flesh! 
 

Something at least 

 

 

 

Everything seems to be in its place... 

You buy at overprice a pound of dirt 

One dog and one man share a pace 

And keep each other aware and alert... 

 

The butcher’s daughter is playing the flute 

I dig a well somewhere in the skies... 

Something, at least, should be quiet and smooth 

Something, at least, should be nice!... 

 

The baby’s cry tells you the real price of milk, 

Two destinies crossed each other at the traffic lights 

There must be a common place for heavy metal and silk 

And smiles, and cries, and stones, and gigabytes... 

 

There is a forest somewhere in The Milky Way, 

With shady valleys and happy creeks 

“You’re dreaming too much”, some will say, 

But I am only seeing what my inmost seeks... 

 

Yes, everything seems to be in its place, 

The moments fly over my head. 

I used to talk to them, face to face, 

Before letting them go or speed ahead... 

 

I used to dig wells in the stormy skies, 

Something at least should be nice 
 

Let’s run 

 

 

Let’s run away, my darling, let’s run our days away, 

This life’s a crucifixion, this planet is a cross, 

Don’t speak a word this morning, don’t ever dare to say 

“We’re gonna die!”, don’t speak us unto loss... 

 

Forget about the winters, forget those rocky hills, 

Let’s run to hope, my darling, to our only hope, 

Forget the empty freezer, forget those nasty bills, 

We’ll never reach the ugly end of the rope! 

 

There is a heaven, darling, our God is still the same, 

Don’t ever mind the winters, don’t worry, don’t be sad! 

But if the doors don’t open we’ll still enjoy the game 

And hold our hands, my darling, before the firing 

squad... 
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Oneness 

 

You are the letter A, I am the digit One, 

The two of us to hold the oneness alive... 

The hardest way of cleaving in us is being done. 

We both started  with walking but ended in a dive... 

 

We started up the journey as rock and iron ball, 

Two question marks in labor to be an exclamation! 

We paid in love together the aging heavy toll, 

We sang along the ancient songs of adoration. 

 

While being barked quite often by bulldogs of this age 

No one will know how bitter we barked in full reply... 

O, what a madding chaos surrounds us, what a rage! 

Our quiet moments are shorter than a sigh... 

 

But in the Lord, together, we’ll make it day by day, 

With me the digit One and you the letter A!... 

 

 

 

 

To My Beloved 

Metaphor 

 

 

 

Have the world, darling, 

This something of me 

All over the place. 

The Beginning Of a 

Poem 

 

What a counting of two by two 

This color of your eyes! 
 

Beginnings 

 

 

 

Point of grace 

And point of defiance: 

 

Topless digits 

In a hide and seek play 

With infinity. 
 

End Of a Poem 

 

This poem started 

Right when I thought 

I trained the words 

To be quiet… 
 

 

Debut literar SF 

 

Ultimul Cântec 

 

- continuare- 
 

Capitolul II 
 

       Izgonit din Palatul de Nori, Cerua Thuathai se îndreptă spre Muntele Teidi la adăpostul întunericului. Ajunse cât ai 

clipi şi intră în Sala Mare unde însă nu era nimeni. Pereţii străluceau în lumina roşietică ce-i plăcea Stăpânei Focului; 

podelele erau ici şi colo acoperite de covoare moi ţesute din fire ce înfăţişau jocul flăcărilor. Pe vârful muntelui nu 

venea niciodată vara, numai că înăuntrul fortăreţei unde şedea Imme Ulda era mereu cald, chiar şi în camerele 

servitorilor care altfel nu se prea bucurau de multe înlesniri. 

      Negăsind-o, Cerua Thuathai se îndreptă spre încăperile ei şi gărzile îi deschiseră uşile ferindu-şi privirile de chipul 

însângerat al stăpânului. Imme Ulda şedea într-un jilţ adânc acoperit de blănurile preţioase ale unor urşi-de-gheaţă pe 

care ea însăşi îi vânase cu ani în urmă pentru că îndrăzniseră să-i aţină calea; şi pentru că erau ocrotiţi de Stăpânul 

Munţilor pe care căuta încă să-l provoace. Două fete începuseră să-i despletească părul lung iar o a treia aranja 

podoabele stăpânei în sipete. Imme Ulda ridică ochii la zgomotul uşii deschise şi îl văzu pe Cerua Thuathai cu faţa 

împodobită de semnele înfruntării cu Rhimianandra. 

     -CE ţi s-a întâmplat? întrebă ea fără să se ridice, măsurându-l din cap până în picioare. Arăţi groaznic. 

    -Ea şi oglinda ei blestemată, răbufni Cerua Thuathai. 

    -Vrei sa-mi spui că …ea…te-a adus  în halul ăsta? izbucni Imme Ulda în râs şi râse, şi râse până când i se taie 

răsuflarea şi-i dădură lacrimile, lucru ce nu a fost de ajutor pentru proasta dispoziţie a lui Cerua Thuathai. Privindu-l, 

Imme Ulda îşi luă seama şi se opri. Făcu semn însoţitoarelor ei să plece şi se ridică, apropiindu-se de el. 

    -Nu te poţi apropia de oglinda aia. Nu este aşa cum mi-ai spus! 

    -Lucrurile se mai schimbă, spuse împăciuitoare Imme Ulda. Lasă-mă să-ţi şterg... 
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    - Fă o vrajă, ceva, se răsti Cerua Thuathai. Nu pot să sufăr licorile alea  cu care crezi că vindeci! Nu vreau bandaje...şi 

nici semne! 

    Imme Ulda se dădu înapoi şi se încruntă. Făcu semn slujnicelor să iasă şi aşteptă în tăcere până ce uşa se închise în 

urma lor. 

   -Stai jos, Domnul meu, şi ascultă-mă. Întâi, oglinda se poate să nu mai fie aşa cum a creat-o Menelvagor. Moartea lui 

se poate să fi alterat vrăjile şi Rhimianandra le-o fi înlocuit cu altele...care anume nu pot şti. Apoi, licorile mele te vor 

vindeca fără îndoială...în timp. Dar ar fi nechibzuit să încerc o vrajă când nu ştiu cum a schimbat Rhimianandra 

oglinda...dar dacă vrei să încerc, o voi face, desigur; doar că nu pot fi sigură de rezultat. Cu toate acestea, mai doreşti să 

încerc, Domnul meu? 

  Cerua Thuathai o privi câteva clipe dar pentru că ea nu-şi feri ochii se dădu bătut şi se aşeză în jilţ lăsând-o să facă ce 

vrea. Imme Ulda umezi o bucată de material cu mai multe poţiuni şi începu să-i şteargă faţa şi mâna. Când termină, se 

aşeză şi ea şi aşteptă. Cerua Thuathai nu răbdă prea mult tăcerea ei. 

  -E mai bine acum, recunoscu el morocănos. 

  Ea înclină capul în semn că-i accepta scuzele. 

  -Ai veşti de la Midhir Tulreth? Despre Edril? 

  -Îl împinge spre nord, aşa cum am stabilit. Va fi prins între flota lui şi furtună. 

-Vreau să se termine odată pentru totdeauna cu Edril şi spiţa lui. Cu tot neamul lui Menelvagor! Trebuia să-l prinzi când 

a avut neruşinarea să apară la muncile acelei...vrăjitoare! Trebuia...Dar ce tot spun eu de atâta amar de vreme nu are 

pentru urechile tale niciun răsunet! 

  -M-am mirat, ce-i drept, când şi-a anunţat venirea, recunoscu gânditor Cerua Thuathai. Nu am văzut nici un motiv ca el 

să fie prezent la naşterea unui moştenitor care nu-i poate fi de folos ca aliat, iar ca duşman... 

  Imme Ulda se uită la el cu milă şi dispreţ. 

  -Bărbaţii, spuse ea aproape în şoaptă. Nu sunteţi în stare să vedeţi ceva nici dacă vă izbeşte peste ochi. Chiar după 

atâţia ani rămâne pentru mine un mister de ce mă mai aştept ca tu să înţelegi ceva cât de simplu.  

  Cerua Thuathai tăcu. Mânia creştea în el încetul cu încetul numai că la rândul ei Imme Ulda era prea înfuriată să ia în 

seamă semnele care altă dată nu i-ar fi scăpat. 

  -Nici nu ai înţeles de ce am nimicit un ţinut care, oricum, nu ne era de prea mare folos: deoarece nu-mi place ca 

dorinţele mele să fie nesocotite.Te-am prevenit să isprăveşti cu Menelvagor dar n-ai ascultat. Menelvagor a avut fii şi 

unul din ei a reuşit acelaşi lucru; spiţa lor continuă peste timp. Nu te-ai întrebat cine i-a făcut vrăjitoarei un copil, când 

neamul lor nu se împerechează decât cu unii pe măsură? 

  Cerua Thuathai sări din jilţ. 

  -Vrei să spui că Edril...copilul e al lui Edril? 

  -În sfârşit începi să pricepi, îi râse ea în faţă. Încearcă acum să duci gândul mai departe şi să vezi ce ar fi putut însemna 

o astfel de alianţă între neamurile celor doi cei mai vechi duşmani ai noştri; ce ar fi putut însemna un copil, ca să nu mai 

vorbesc de mai mulţi, toţi având puterile mamei îngemănate cu cele ale tatălui, cu sângele zeilor în vine? 

  Imme Ulda respiră adânc, lăsându-şi cuvintele să se aşeze în mintea Stăpânului Întunericului. 

  -Opreşte-te, reuşi să spună Cerua Thuathai, doar că ea nu-l luă în seamă. 

  -Te-am scăpat de ameninţarea ultimei vrăjitoare. Puteam s-o fac mai simplu, dar atunci unde ar mai fi fost farmecul 

răzbunării? Şi apoi femeile mor în chinurile facerii de când lumea, nu-i aşa? Aş fi vrut doar să sufere mai mult... 

  Cerua Thuathai se îndreptă spre Imme Ulda , stăpânindu-se. 

  -Ar trebui să taci, mai ales când ştii că ai dat greş. Nu odată ţi-am spus să nu te mai repezi lovind în stânga şi în 

dreapta! Prea eşti sigură de forţa ta şi prea te grăbeşti. Îţi lipsesc fineţea şi răbdarea, lucru de mirare  la o femeie.  

  -Tu îmi ceri mie socoteală? Tu... 

  -Opreşte-te, i-o tăie Cerua Thuathai. Ai nimicit un întreg ţinut ca să obţii ...ce? Cu toţii ştiu acum ceea ce înainte doar 

bănuiau, şi anume că a fost mâna ta. Iar eu nu te înţeleg; întâi mă sfătuieşti să încredinţez copilul Rianei lui Edril, apoi 

imediat te răzgândeşti şi, fără să mă previi, creezi un vulcan doar pentru ca să-l omori?  

Imme Ulda îl privi printre gene. 

   -Îmi pierd răbdarea ori de câte ori vă aşezaţi la sfat şi nu faceţi altceva decât să tot vorbiţi. N-aţi făcut altceva decât să 

vă certaţi pe un domeniu zile şi zile în şir. Acum domeniul nu mai există, nici moştenitoarea lui, indiferent cum s-ar fi 

dovedit a fi. Aşa că, Domnul meu, te poţi apleca acum spre lucruri mai importante. Ţi-am promis că te scap de spiţa lui 

Brennan iar tu mi-ai promis că mă voi răzbuna pe Menelvagor. Eu m-am ţinut de cuvânt, în timp ce tu, Stăpâne... Ţi-am 

măturat din cale vrăjitoarea şi odată cu ea amintirea lui Brennan ce va păli şi se va stinge. Am aşteptat o mie de ani. 

Răbdarea mea a ajuns la sfârşit. Acum îţi mai rămâne doar Edril, singur. Crezi că-i poţi face faţă, Domnul meu? 
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 -Este Stăpânul Mărilor, fără îndoială; atât cât are însemnul Puterii nu putem să-i   interzicem nimic din ce i se cuvine 

potrivit rangului. Vrem sau nu, face parte din noi!      

 -Asta numai ca urmare a greşelilor tale! Ai vrut să-l dobori pe Menelvagor... 

 -L-am doborât. Eu sunt Stăpânul Zeilor acum! 

 -L-ai...înlocuit...asta da, îi surâse ea otrăvit. L-ai lăsat muritor, da. Şi cam atât. Şi-a păstrat domeniul neştirbit, 

Talismanul Apelor nu i-a ieşit din mâini şi a ieşit din temniţă înainte ca tu să fereci bine porţile în urma lui! Şi a reuşit să 

aibă un fiu cu toate puterile unui zeu, căruia să-i lase moştenire totul! 

  -Încetează, se răsti el dar Imme Ulda nu-l luă în seamă. 

  -Trebuia să-l fi lăsat nu numai muritor, trebuia să-l fi lăsat orb, surd şi fără minte! Fără glas! fără putinţa de a avea 

urmaşi! 

  -Ţi-am spus să taci! strigă Cerua Thuathai şi puterea vocii sale o izbi pe Imme Ulda trântind-o pe podea cu tot cu jilţul 

în care şedea. Mă dezguşti! Ura ta îmi face scârbă! Acuma să-ţi intre bine în cap: chiar de eşti soţia mea îmi datorezi 

ascultare şi supunere. Nu am să fiu înfruntat nicidecum, de nimeni... Îţi vei ţine veninul pentru tine şi mă vei scuti pe 

viitor de vorbele tale mârşave, sau de nu am să te tratez aşa cum vrei să mă port cu cei ce nu-ţi stau lângă inimă...dac-oi 

avea vreuna. 

  Se îndreptă spre uşă lăsând-o pe Imme Ulda să zacă pe jos. Înainte să iasă se opri şi se întoarse către ea. 

 -Şi ca să nu uiţi, vei rămâne închisă aici până ce vei înţelege că nu poate fi decât un singur stăpân.  

  Imme Ulda  privi fără să se mişte cum părăseşte încăperea şi încuie uşile în urma lui. Abia atunci se ridică de jos, îşi 

îndreptă straiele şi părul lung rămas despletit. În oglindă îşi văzu faţa palidă cu buzele albite; sub sprâncenele negre 

ochii aveau lucirea ucigaşă a flăcărilor pe care le scuipă muntele-vulcan. Două lacrimi ca de lavă se scurseră de-a lungul 

obrajilor şi picurând pe rochie o arseră, învăluind-o într-o manta de foc. Sub puterea mâniei ei flăcările măturară 

întreaga încăpere distrugând totul şi făcând să sară din ţâţâni uşile ferecate de Cerua Thuathai. Din nou el avu noroc să 

fie încă îmbrăcat cu armura. Din vârtejul de foc păşi afară Imme Ulda. 

   -Ai uitat cine sunt? strigă ea.Cum de cutezi să-mi vorbeşti astfel? cum de cutezi să mă înfrunţi în propria mea casă? 

Au ai uitat tot ce am făcut pentru tine... şi ce pot să fac împotriva ta? 

  Cerua Thuathai nu mai apucă să răspundă căci fu întrerupt de Midhir Tulreth care dădu năvală. 

  -Aduc veşti, începu el apoi se întrerupse brusc văzând cum amândoi se întorc spre el, Cerua Thuathai cu urme de răni 

pe faţă şi Imme Ulda infăşurată doar în palele de foc.   

  -Ce cauţi aici, acum? Unde trebuia să fii? se răsti Cerua Thuathai. 

 Midhir Tulreth deschise gura dar nu reuşi să scoată nici un cuvânt. Cerua Thuathai se înnegură şi privi fără voie spre 

Imme Ulda. 

 Brusc, izbucni râsul Stăpânei Focului. 

-Nu pricepi ce s-a întâmplat, Stăpâne? îl luă ea peste picior pe Cerua Thuathai. L-ai lăsat pe ăsta să lupte cu Edril... 

Stăpânul Bălţii şi copăile lui împotriva unor corăbii de luptă şi a unuia ce şi-a şcolit oamenii să fie ucigaşi fără milă? M-

ai umilit adineauri! Să înţeleg că acum îţi pare rău şi ai avea în continuare nevoie de ajutorul meu? 

  Păşi cu dispreţ printre cei doi lăsându-şi în urmă trena de flăcări. 

 -Niciodată să nu trimiţi un bărbat să facă treaba unei femei, spuse ea înălţându-se spre a ajunge la urechea lui Cerua 

Thuathai. 

 -Dispari din faţa mea, scrâşni el. 

 -Îmi rămâi dator...încă o dată.   

  În timp ce păşea spre ieşire flăcările se întocmiră pe trupul ei închipuind o armură iar pe frunte ultimele scântei se 

preschimbară în coroana cu Pietrele-de-Foc, însemnul puterii. Palatul ce fusese odată al lui Doriann se cutremură la 

chemarea ei de luptă.   

  În urma ei tăcerea îşi coborî faldurile grele înăbuşind sub povara ei nu numai ecourile ci şi flăcările care se domoliră 

pâlpâind tot mai slab până ce se stinseră cu totul. 

  -Urmează-mă, zise Cerua Thuathai şi Midhir Tulreth se grăbi să încuviinţeze, încă necutezând să-l privească în faţă. 

  De îndată ce ieşiră, sumedenie de slujnice năpădiră încăperile apucându-se cu hărnicie să deretice, unele aducând 

mobile şi aşternuturi, altele înlocuind sau reparând tot se fusese făcut una cu pământul de mânia stăpânei. 

Cei doi străbătură mai multe coridoare, urcând apoi scările în spirală ale turnului principal până ce ajunseră în încăperile 

mult mai liniştite şi păzite de Gărzile Negre ale Stăpânului Întunericului. 

  -Acum spune ce ai de spus, îi porunci Cerua Thuathai. Nu lua în seamă ceea ce tocmai ai văzut. 

  -Necazuri domestice; nimeni nu scapă de ele, încuviinţă Midhir Tulreth dar când prinse privirea încruntată a celuilalt 

se grăbi să schimbe vorba. Aşa cum am vorbit, am păzit ţărmurile şi am găsit o corabie a elfilor pândind la rândul ei şi  
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da, Edril a urcat la bord. Nu ştiu încotro aveau de gând să se ducă dar acum corăbiile mele îi hăituiesc către nord, aşa 

cum ai poruncit. Însă am o veste pentru tine, Domnul meu, una care sper că te va bucura: corabia pe care am urmărit-o 

este ’’Dragonul Furtunii’’! 

  -De mult o doresc, încuviinţă gânditor Cerua Thuathai, dar nu atât cum doresc pieirea lui Edril. Dacă altfel nu se poate, 

o voi lăsa să piară impreună cu el. Eşti tu sigur că de ’’Dragon’’ e vorba? 

  -Nu se află alta pe lume ca ea. Am urmărit-o un timp dar nu ne-am putut apropia. Iar elfii sunt de neânfrânt pe mare: i-

am văzut navigând drept în inima furtunii şi pot să jur că au făcut asta cântând. 

  -Ai urmărit-o, spui? Adică acuma nu o mai faci? 

  -Stăpâne, furtuna pe care ai ridicat-o e nemaivăzută, corăbiile mele nu-s construite pentru a înfrunta aşa ceva. Le-am 

poruncit să se întoarcă înainte să fie loviţi de furia ei. Am văzut valurile ridicându-se până la nori! 

  -Desigur că le-ai poruncit. Acum du-te, îi făcu semn spre uşă şi se întoarse cu spatele fără să-şi mai dea osteneala să-i 

răspundă la salut. 

Se apropie de fereastra îngustă şi privi indelung spre prăpastia fără fund în care se revărsau spumegând gheţurile veşnice 

pornite la vale pe coastele Muntelui înfăşurat acum în lungi fuioare de nea spulberată de viscol, lăsându-şi gândurile să 

zăbovească asupra ultimelor zile. Fruntea i se descreţi şi umbra unui zâmbet miji prin barba deasă.   

  -Stăpânul Bălţii, spuse el şi turnul fu zguduit de hohotele lui de râs. 

 

 Germania 

 

OCCIDENTALIZAREA ROMÂNILOR 
2012 

 

Armata germană sub comanada NATO şi cu DM dizolvată în EURO, a garantat o perioadă vechea supremaţie anglo-

americană, dar avântul al BRIC-ului (Brazilia, Rusia, India, China), slăbiciunea PIIGS (Portugalia, Italia, Irlanda, 

Grecia, Spania) au creat din nou condiţii pentru refacerea rolului dominant al Germaniei, a cărei export a depăşit deja o 

mie de miliarde de EURO. 

 

 Din nou, care pe care? Se va europeiza, adică slăbi, Germania, cum vor anglo-americanii sau se va disciplina, 

germaniza UE? Răspunsul la aceste întrebări se decide acum în tratativele de salvarea a Greciei de la faliment şi de 

implementarea disciplinei financiare, fără de care e în pericol. 

 

 Germania încurcă din nou lumea. La Atena se arde public drapelul german şi portretul doamnei Merkel e impodobit cu 

svastica nazistă. Londra nu vrea să renunţe la industria ei financiară. Nu numai Italia şi Spania nu-s obişnuite cu rigorile 

productivităţii muncii, competitivităţii şi fiscului de tip german. 

 

 

În aceaste vremuri tulburi este ales prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu, specialist în iudaism, care se trage din 

familie de evrei intelectuali din Iaşi, iar Preafericitul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unite, va 

fi făcut cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea în cadrul unei ceremonii, după care va celebra sfânta liturghie în 

Catedrala Sfântu Petru din Roma. 

Conflictul dintre lumea anglo-saxonă, atlantică şi cea continentală, central-

europeană, germanică, a generat un război de treizeci de ani 1914-1945 menit să 

distrugă complet Germania. Asta a urmărit şi a declarat deschis Churchill şi 

contemporanul nostru Kissinger confirmă asta din nou: în ultimă instanţă s-au 

purtat două războaie mondiale pentru a impiedica rolul dominant al Germaniei. 

 

Apoi integrarea germanilor ocupaţi militar de anglo-americani într-o organizaţie 

paneuropeană, urmărea impiedicarea refacerii unui nou Reich. De aceea nu-i de 

mirare că atunci când, cu sprijinul lui Gorbaciov, Germania redevine suverană, atât 

Thatcher cât şi Mitterrand sunt impotrivă. 
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 Occidentalizarea este acum misiunea acestor două personalităţi, pentru ca preşedinţii moldo-valahi Ceauşescu, Iliescu, 

Constantinescu, Băsescu nu au depăşit cadrul formal pe acest tărâm. Ca şi la greco-ortodocşii, moldo-valahii sunt 

obedienţi cutumelor asiatice a turco-musulmanilor. Fără model şi sprijin occidental statul condus de greco-ortodocşi este 

o formă fără fond, adică falimentar. 
 

 Occidentalizarea românilor este strâns legată de aportul Şcolii Ardelene în articularea programului de emancipare 

naţională, culturală şi socială, apoi în realizarea Unirii din1918. Faptul că Biserica Unită cu Roma nu a reuşit să treacă 

Carpaţii în lumea moldo-valaha dominată de curentele culturale occidentale şi greco-pravoslavnice este încă un 

handicap în moderizarea ţări. 

  

Din sec. XIX până la exodul din anii 1950, evreii au fost în prima linie a modernizării, industrializării şi a realizării 

legăturilor comerciale occidentul. Fără Biserică Unită interzisă, fără evreii şi germanii, dictatura de dezvoltare s-a 

inpotmolit în propriul ei succes, pentru că fost incapabilă să accepate că fără o cooperare şi coordonare a economiei cu 

occidentul... totul e o construcţie pe picioare de lut. 

  

Refacerea unităţii naţionale religioase, crearea unei unice Patriarhii Române Ortodoxe unite cu Roma, concomitent cu 

crearea unor legături economico-financiare reale, nu mimetice, cu occidentul este din ce în ce mai evident, imperativ şi 

în interesul naţional în următoarea perioadă, indiferent dacă şi cum vor depăşi Germania, Uniunea Europeană şi EURO 

impasul din zilele noastre. 
 

 

Prof. Dr. Viorel ROMAN 

Akademischer Rat a.D. 

Bremen 
 

LUCEAFĂR, CIOCÂRLIE 

ŞI INFINIT... 
 

Vizitarea Muzeului MOMA, dacă eşti de-acum la New York, e 

obligatorie! Ştiindu-i imensitatea valorică, dar şi cunoscându-ne 

patimile pentru frumos, suntem convinşi că, în scurtul nostru timp, nu 

vom putea face mare lucru. Dar ştiam cu exactitate că Brâncuşi, 

fantasticul şi imensul Brâncuşi, este unul din regii de la Muzeul de Artă 

Modernă - Moma. Acolo mergem. Coadă imensă. Dar imediat se mai 

deschid câteva puncte de distribuire a biletelor. Ajungem repede la 

etajul 5. Unul din cele mai minunate etaje din lume! Trecem prin câteva 

încăperi, primim îndrumarea paznicilor, deosebit de binevoitori, şi 

ajungem în 

SPAŢIUL BRÂNCUŞI ! 
 

E linişte. „Masa tăcerii” nu e aici, dar clepsidrele ei lucrează tăcut, constant şi tenace. Filmez. Sunt oprit de un tânăr din 

serviciul de securitate al muzeului. Amabil, mă atenţionează că nu-i voie să filmez. Ii spun ce-i cu mine acolo, mă 

explic, mă justific şi adaug că Brâncuşi e o mare iubire. La iubire interlocutorul devine înţelegător şi-mi permite să iau, 

mai departe, imagini. Dar, precizează el, numai aici! S-a lamurit ce-i cu mine. Şi cu nebunii nu te pui, că tot n-ajungi la 

rezultat... Cert este că filmez şi filmez... Filmez întru-un loc sfânt, solemn şi măreţ. Filmez tăcerea, visul, unda dorului, 

clipa de dincolo de timp. Apoi mă opresc. Gust, pipâi cu ochii, cu inima materia cântând, păsările brâncuşiene, şi urc, 

modul cu  modul,  Coloana  Infinitului. Mi se pare că-s contopit cu o latură dintr-un element al ei, mereu altul, mereu 

mai sus, mereu mai sus... 

DISCUT PUŢIN CU DOMNIŞOARA POGANY 

Cu care mă cunosc de mai mult timp. Ne-am întâlnit şi la Paris, nu?! Sau era sora dumneavoastră?! Totuşi, ce mai 

faceţi?, Cum e pe-aici?...  Ma rog, discutăm chestii din astea, convenţionale. Dar după puţin timp, gândim la ceva mai 

profund şi-ajugem la ideea de înălţare. Spirituală. Transcendentală. Şi iată – ne oprim la ideea de zbor, de desprindere, 

de urcuş neîntrerupt. Cu inima. Cu gândul. Până unde nu se poate... Că de, oameni suntem! Ce altceva poţi să vrei, să 

simţi, când eşti parte infinitesimală din vibraţia brâcuşiană?!  Un fragment de Coloană a Infinitului, de culoare închisă, 

din lemn, expus aici, ca un simbol al simbolului de mâine, îmi aduce în ecranul imaginaţiei coloane de lemn din 

Israel 
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monumente funerare ţărăneşti, ori din pridvorul casei  unor oameni 

gospodari, de prin satele din sudul României, de la Gorj. Coloane 

lucrate atent şi bine de meşteri populari, care ciopleau sufletul lemnului 

şi-al omului, din tată-n fiu. Şi iar filmez, halucinat, piesă cu piesă, 

filmez strălucirea bronzului de pe chipul Domnişoarei Pogany, ori a 

păsării deja în zbor - tot spre înalturi siderale. Filmez linia şi  catifelata 

curbură lină, uşor perceptibilă, cioplită şi şlefuită atent şi inspirat. 

Filmez apoi romb cu romb, fuge gândul la Târgu Jiu, la Columna 

definitivă, la materia devenită spirit, la spiritul devenit bucuria 

ascensiunii, a perenităţii şi a eroismului uitării de sine, implicat fiind în 

sensul suprem al existenţei şi satisfacerii subtile a unui ego nemulţumit 

de condiţia sa. Coloana Infinitului, creată de Brâncuşi, e...  

... O IZBÂNDĂ A NEPUTINŢEI... 
 

 ...e materie şi poezie, e lacrimă şi forţă, e geniu şi grandoare, e viaţă şi 

nemurire, cu sunet de Ciocârlie pe cerul Luceafărului, nemuritor şi 

rece...  Setea de zbor, visul desprinderii de lut, se potriveşte însă, atât 

de bine,  şi cu dorinţa americanului de a face, de a clădi, de a urca, de a 

se autodepăşi, de a fi deasupra,  mai ales deasupra sa. Iată de ce, printre 

altele, Brâncuşi e iubit şi aici. Aici, la New York, ca şi în ori ce loc 

unde există inteligenţă, spirit şi suflet, căci indiferent de meridian, 

omul, în tot ce are el mai bun, e aşişderea. Îmi amintesc că Brâncuşi, 

apărându-l pe Tristan Tzara, prietenul său, i-ar fi replicat cuiva că în 

artă nu există străini. Intr-adevăr. Nici aici, nici nicăieri. Oriunde, 

oamenii sunt oameni, dacă sunt oameni! Dacă îşi respectă datele 

fundamentale, dacă se ridică peste şi din nimicnicii.  
 

Domnişoara Pogani 

Ori, dorinţa de zbor, de a urca până la Dumnezeu, de a fi la înălţime, este sublimă şi adevărată, cu atât mai adevărată 

aici, la etajul 5, sfânt şi de-nchinăciune, al muzeului Moma din New York. Mă aflu, deci, acum, în una din cele mai 

importante catedrale ale lumii. Aici, în Spaţiul Brâncuşi!, de la Muzeul de Artă Modernă. 

Coborâm cu ascensorul, în timp ce gândul mai zăboveşte între Carpaţi şi Dunăre, meditând şi la faptul că şi în Israel este 

aceeaşi trudă omenească, precum pretutindeni, de supravieţuire şi de înălţare şi de autodepăşire, de negare a limitelor. 

La Tg. Jiu, Coloana, adevărata Columnă a Infinitului, devine, în orele înserării, fosforescentă sufletului meu, ca un 

astronomic far de mare, bogzian. Coloana de acolo, din Tg. Jiu, are 29 de metri şi 33 de centimetri. Aceasta-i 

dimensiunea care i-a trebuit lui Brâncuşi. Şi astfel, el ne-a adus infinitul în suflet. L-am văzut, l-am simţit! Şi merg cu el  
 

pretutindeni!... 

Din nou printre bulevarde largi şi arhipline. Din nou pe străzi cu vitrine care 

vorbesc despre paradisul cumpărăturilor. Din nou hai-hui prin Manhattan, 

printre americanii locului şi printre turişti de oriunde. 

FIECARE CU INFINITUL LUI 

Acum mi se pare că fiecare vrea să fie, sau crede că e pasăre în zbor. Şi fiecare 

îşi anină sufletul de câte o Coloană a lui. Fiecare -  cu infinitul lui, cu puritatea 

liniilor lui de inimă şi candoare... In fiecare din noi este o coloană a infinitului, 

în fiecare din noi există un Brâncuşi. Mergem la Columbus Circle, care e la 

intrarea în marele, foarte marele Central Parc. Aproape de ţintă, căscând gura 

la zgârie nori de o superbă geometrie, ne trezim în faţa unui bloc aparte, de 

peste paruzeci de etaje, un zgârie nori de o specială semeţie, numai sticlă şi 

metal, înconjurat de alţi coloşi, zgârie nori mai înalţi, parcă mai supli chiar, dar 

care, nu ştiu cum, nu-l depăsesc. Senzaţia că el urcă peste propria sa înălţime 

este puternică şi adevărată. Imediat aparatul de filmat funcţionează. Unghiuri 

diferite, transfocări, prim-planuri pentru detalii. Filmez aproape cu egală 

abnegaţie ca la Muzeul Moma. Am şi de ce! E o clădire de excepţie! Acest 

bloc este primul din New York inspirat de Coloana Infinită a lui Brâncuşi.  
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să trăiesc şi să iubesc. Nici aici nu-i vorba despre infinit. Sau, poate este unul, sufletesc... Iată însă - ca să revenim - ce 

scrie Alina Agavriloaie: ”Cine nu a auzit de publicaţiile ”Cosmopolitan”, „San Francisco Chronicle” şi „Esquires”? 

Toate sunt brandurile corporaţiei ( de presă – n.n.) Hearst şi, deşi sunt citite în întreaga lume, puţini ştiu că sediile lor se 

află într-o clădire pe una din cele mai celebre artere ale New Yorkului”. [ Nota Mea: Aici, în clădirea asta impozantă, 

elegantă, modernă, am pătruns eu prin efracţie virtuală, şi mă folosesc de primul computer pe care-l pot accesa. Întâi m-

am speriat, căci fiind spre seară, la intrarea mea în sala elegantă, s-au aprins luminile, automat. Pe urmă a mers totul ca 

pe roate...]. 

Dar să citim mai departe: „ Construcţia destinată doar spaţiilor office are 46 de etaje, 182 m. înălţime şi o suprafaţă utilă 

de 80.000 m.p.(...) Ea a fost apreciată ca una din cele mai frumoase construcţii după atentatul asupra Turnurilor 

Gemene, din 11 septembrie 2001. Hearst Tower este prima clădire office, ecologică, construită în New York. Pardoseala 

este (...) pavată cu dale de calcar. Sub podea există o reţea de ţevi din polietilenă, prin care circulă apa rece în timpul 

verii şi caldă pe timp de iarnă”.  Se vorbeşte, mai departe de o „cascadă artificială, alimentata cu apa de ploaie colectată 

de pe acoperiş. Apa provenită din precipitaţii  este folosită la sitemul de răcire al clădirii, precum şi la irigarea plantelor 

ce decorează birourile”. 

Întrerup lectura... Parcă am auzit un zgomot. Desigur ca Internetul mai dă şi alte date despre acest loc. De pildă, despre 

faptul că, atunci când este ca lumina să fie doar cât trebuie, aceasta  se face automat. Totodată, aici există o serie 

întreagă de aranjamente pentru securitate şi  confort maxim...  Mă uit, în fugă, în jurul meu. Sunt sigur că e o plăcere să 

lucrezi într-un astfel de loc. Hearst Tower este un zgârie nori unicat în New York, un element decorativ excepţional al 

Manhattanului, un simbol de măreţie, confort şi înălţare a spiritului, o mândrie a oamenilor, care îşi are izvorul în stâlpii  

 

Marele oltean de geniu din Gorj, de la Hobiţa e prezent aici, pe strada 57 colţ cu 

Eight Avenue, din New York. Destul ca totul să fie şi mai frumos, şi mai 

strălucitor!  

Clădirea este sediul central al Corporaţiei de presă Hearst – RTF bookmark, şi este 

prima clădire americană cu certificaţie de zgârie nori ecologic! A fost inaugurat 

oficial la 9 octombrie 2006, adică cu mai puţin de trei ani în urmă. Clădirea este, 

de asemenea, şi un record ergonomic.  

NORMAN FOSTER CU SEVĂ DE BRÂNCUŞI 

Cine este autorul acestei minunate creaţii? Un singur nume este sufucient: 

arhitectul Norman Foster. El a primit pentru realizarea clădirii - o adevărată operă 

monumentală, „Premiul Pritzker”. Hearst Tower (aşa se numeşte clădirea asta) 

deţine Medalia de Aur a Consiliului Clădirilor Ecologice al Statelor Unite. 

Datorită formei sale şi a sticlei ce o înconjoară, pe laturi, clădirea beneficiază la 

maximum de lumina zilei. 

Pătrund în clădire. Un computer de aici, mă duce cu uşurinţă la  un articol scris de 

Alina Agavriloaie, în ziarul Flacăra Iaşului. E un ziar la care cu zeci şi zeci de ani 

în urmă, am semnat şi eu. Dar ăsta e un alt segment, din coloana timpului meu, 

nicidecum infinită. Şi e, totodată, şi un alt segment de spaţiu, în care mi-a fost dat  Coloana infinitului-Brâncuşi 

Gorjului şi scânteia de geniu a lui Brâncuşi. Să 

recunoaştem însă, aici, pe prim plan, şi  măiestria 

absolut de excepţie a marelui arhitect Norman 

Foster. Sir Norman Foster! Dematerializarea 

volumelor lui Brâncuşi îşi găseşte aici utilizarea 

materială superioară, practică şi concretă, în viaţa 

de zi cu zi. 

Ambele sublimări au acelaşi înţeles. Mai sus, 

mereu către aureolarea omului! Numai că Brâncuşi 

e, totuşi, transcendental! E Luceafăr, şi e Ciocârlie, 

şi e Infinit. Şi îmi place că a fost prieten cu Tristan 

Tzara şi Marcel Iancu...   
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Îşi cheama 

 

 

 

Îşi cheamă degetele ca pe nişte pui 

Golaşi în palmă să le dea căldură 

Iar ele fug de spaima nu ştii cui 

Din cuibul fraged ca printr-o fisură 

 

Ce nu-i a timpului, a spaţiului şi nu-i 

Nici a făpturii care le îndură 

Și-şi cheamă degetele ca pe nişte pui 

Golaşi în palmă să le dea căldură 

 

Un astru dens cât floarea unui cui 

Albeşte mâna grea peste măsură 

Sub ochiul dilatat al nimănui – 

Cât să cuprindă flama asta pură 

 

Îşi cheamă degetele ca pe nişte pui... 
 
 

 

 

CIREŞ 

 

 

 

Mânca pe buza şanţului cireşe 

Iar sâmburii îi împuşca în cer – 

Să prindă-acolo pomul fructifer... 

Să nu rămână Dumnezeu stingher 

Mânca pe buza şanţului cireşe 

Iar sâmburii îi îngropa în cer 

 

Acuma ninge. Flori prietenoase 

Răsfaţă măguri vineţii de ger 

Cu alb roz pal bogat şi efemer... 

În mâna care astfel se rugase 

Acuma ninge, flori prietenoase 

Răsfaţă măguri vineţii de ger 

 

De caldă carnea fructului promis 

Se tulbură oglinzile a vis 

Iar buza şanţului se surpă-n hău – 

Copil în izbucnirea de lumină 

Ţi-e gura iar de sânge dulce plină, 

Cireşul creşte iar prin trupul tău... 
 

Fugă 

O să găsești o veveriță moartă 

În buzunarul serii care vine 

Și-o scorbură în vânt și într-o spartă 

Oglindă – mari migrații de albine  

 

Ori viespi mimând o stare de-ntuneric 

În loc de pare mâini împreunate 

Și scarabei rostogolind coleric 

Fărâme de pustiu peste cetate 

 

Și-atunci vei vrea să te întorci oriunde 

Fie acasă,-n trup fie în moarte 

Dar vei călca pe cioburi de secunde 

Din mari vitralii ca pe foi de carte 

 

Și-așa vei tot fugi din poartă-n poartă 

Gonit de-o haită tulbure de câini 

Strigat pe nume de zarafi străini 

În brațe cu o veveriță moartă 

 

 

 

RĂSĂRIT 

 

Cine-a plâns pe perna mea – 

În pustia de batist – 

Îngerul a toate trist 

Răsădind o asfodea? 

 

Coborând din stea în stea 

Vreun rătăcitor heruv 

Într-un vis de pisc pleşuv                                            

Pe brocatul alb, de nea? 

 

Ori a ostenit cumva 

În fărădelegi mărunte 

Vreo de grea ţărână frunte                                            

Ţi s-a rezemat de ea? 

 

Ci mi-e sufletul bolnav 

Inimă de tot amară 

Pentru-un boţ topit de ceară 

Lângă scutecul jilav 

 

Să-l ascund, să nu-l mai văd? 

Să închid fereastra-n zori 

Între ochi şi trecători, 

Între jale şi prăpăd? 

 

Poate să-l pârăsc la soare, 

Poate să-l asmut la vânt? 

Poate trupul de pământ 

Răsărit în sărbătoare... 
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NOAPTE ALBĂ ÎN TEL AVIV 
 

 

Dacă Marin Sorescu  ar reveni la Tel Aviv, dar nu în scurt, cum a mai 

fost, mă gândesc că, într-una din dăţi, la lăsarea nopţii, ar putea relua, 

poate, o „Rugăciune” de a sa: „Sfinţilor,/ Primiţi-mă în rîndul vostru/ 

Măcar ca figurant.// Voi sînteţi bătrîni,/ Poate-au început să vă doară 

anii,/ Zugrăviţi pe fiinţa voastră/ In atîtea etape.// Îngăduiţi-mi să-

ndeplinesc/ Treburile mai neînsemnate/ Din firide şi ocniţe.// Aş putea, 

de pildă,/ Să mănînc lumină/ La Cina cea de taină/ Şi să suflu în 

aureolele voastre/ După ce se termină slujba./ Iar din cînd în cînd,/ La 

distanţă de-o jumătate de perete,/ Să-mi fac mîinile pîlnie la gură/ Şi să 

urlu, o dată pentru credincioşi/ Şi o dată pentru necredincioşi:/ Aleluia! 

Aleluia!”... 

 

Aşa sunt eu: îmi place să-mi aduc amintirile şi supoziţiile, mari sau 

mărunte, aici, lângă mine, aşa cum un avar îşi vrea averea cu el. Omnia 

mea mecum porto! Multe, puţine, toate ale mele cu mine le port! 
 

Asta ar putea fi, dacă poetul – Dumnezeu să-l odihnească-n pace! - îşi spunea rugăciunea, să zicem, înainte de culcare. 

Şi desigur dacă nu s-ar întâmpla să fie, exact atunci, „Noaptea Albă a Oraşului Alb”, aşa cum a fost de curând. Aşa cum 

este, an de an, de când acest oraş magnific a fost declarat, în 2003, ca fiind o valoare excepţională pentru cultura 

umanităţii. Tel Avivul  a fost consfinţit de către UNESCO ca  aparţinând Patrimoniului cultural al lumii, datorită celor 

vreo 4000 de clădiri, majoritatea albe, din centrul său, realizate în stilul avangardist cunoscut sub denimirea de Bauhaus. 

Ca urmare, în fiecare vară există o noapte în care  sunt concentrate toate forţele cultural-artistice şi de distracţii ale 

oraşului - metropolă care şi aşa are o viaţă de noapte fascinantă (nu degeaba i se spune Tel Avivului „Oraşul Fără 

Pauză!”).  

      

În noaptea de la mijlocul anului, în plină vară fierbinte, are loc aici, la malul Mării Mediterane, marele Festival al 

culturii pentru oricine; este „regalul” de vrajă, când artele, frumosul, dragostea şi tinereţea oricărei vârste, eleganţa, 

bunul gust, luminile şi farmecul citadin al peisajului nocturn telavivian îşi dau mâna cu istoria naţională, cu destinele 

neamului, cu munca şi lupta evreilor de a exista, de a exista frumos, de a exista bine, de a exista în armonie şi pace cu 

oricine vrea. 

Dar nu toată lumea vrea aceleaşi lucruri... Şi astfel intrăm în dramele vieţii cotidiene, ne remintim, doar pentru o 

străfulgerare de secundă, de rachete, de alarme, de terorism, de lumea în care trăim, cu sau fără voia noastră... 

 

Îmi vine în minte întrebarea unui ziarist din România, fost coleg, referitor la atmosfera din Israel: „Cum trăiţi voi acolo, 

în tensiunea neîntreruptă şi terorismul care există acolo? Mă întreb dacă eu aş putea trăi astfel măcar şi o zi ?!” 

Adevărul este că în afara Israelului există adesea o imagine necorectă, neadevărată, de groază, despre viaţa cotidiană de 

aici. O imagine deformată de către mijloacele media care vorbesc despre viaţa de aici mai ales în situaţiile limită, 

senzaţionale, destructive. Care, e drept, nu lipsesc. Vorbesc de război. De acte teroriste. De panică. De, vezi doamne, 

apocalipsă...  Nu este aşa! Sau, mai corect, nu este numai aşa. Viaţa curge normal, cu linii clare de evoluţie, de 

normalitate, de trai decent şi de optimism. N-avem altă putere decât credinţa în bine, în frumos, în înţelepciune. Credinţa 

în propriile noastre capacităţi, în ştiinţa de a trăi şi supravieţui frumos şi demn. Credinţa în credinţă! Credinţa în 

dragoste. Credinţa în cultură. Credinţa în destin.  

Trăim aici cu frică? Şi acesta este un adevăr. Dar, paradoxal, şi cu încredere. În noi înşine, în primul rând. O scriitoare şi 

ziaristă din România, Angela Bârsan, care ne-a vizitat ţara, scrie citând un general israelian în retragere, unul din foştii 

şefi ai serviciilor secrete ale armatei israeliene, Shalom Harari, locuitor al Aşdodului, dar cu rădăcini la Tecuci: „Frică? 

Nu simţi frica... lumea se obişnuieşte cu aşa ceva. (...) Avem un fel de cântec naţional, «Vănătoarea», compus de Hava 

Alberştein, care spune cam aşa: «Noi îi vănâm în fiecare zi pe terorişti, iar ei, la rândul lor, ne vânează pe noi» (...). De 

altfel, fiecare familie are pe cineva în armată. (...) Dar trebuie să spun că noi trăim sentimentul de linişte, de pace,  

  



 

128                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

chiar dacă asupra fiecărei zile pluteşte frica unui nou alt atac terorist (...)”.  

 
E rândul meu, acum, să citez ce notează, ca reporter, Angela Bârsan: „Cinci milioane de evrei îşi trăiesc viaţa de zi cu zi cu 

normalitate, greu de înţeles din afară, cu toate că nu există familie să nu-şi fi dat tributul de viaţă unuia din cele 6 războaie prin 

care a trecut Israelul, ca stat, timp de 60 de ani de la înfiinţarea sa. Paradoxal – continuă ziarista şi scriitoarea Angela Bârsan - 

cred că [israelienii] sunt cei mai zâmbitori oameni. Poate pentru că Ce nu te omoară te face mai puternic, iar fiecare clipă poate fi 

ultima clipă”.  

 

E drept, trăim o viaţă dramatică, dar plină, deplină, cu un nivel de trai bun, cu prieteni şi cu bucurii. Teama s-a stins şi normalitatea 

i-a luat locul! Viaţă obişnuită, viaţă cu zbateri şi cu bucurii şi tristeţi, cu frământări şi cu izbânzi, ca oriunde este viaţă adevărată. 

Cu bune şi rele. Iar Noaptea Albă a Tel Aviv - ului a fost o dovadă a spiritului de aici, a fost un regal al sufletelor deschise spre 

cultură, spre artă, spre distracţii. Instituţiile culturale au funcţionat tot timpul. Lumea pe străzile iluminate feeric fremăta şi tălăzuia. 

Muzici, spectacole de teatru, de cinema, expoziţii, galerii, muzee cu activităţi special organizate... Cluburile de noapte au avut 

program prelungit, au fost manifestări sportive, excursii şi drumeţii prin „Oraşul Alb” – şi nu numai. Opera Israeliană a dat 

spectacol în spaţiul „Golda Meir”, în aer liber, cu arii dintre cele mai îndrăgite. Ghidi Gov a dat un show pe malul mării, de cu 

noapte până-n zori. În portul Yaffo, cântecele poeţilor şi muzica electronică s-au întâlnit la Clubul „Levontin 7”, iar la Teatrul 

„Tmuna” (Poza) a fost un frumos maraton muzical şi-un public plin de tinereţe. Iudit Raviţ a cântat la clubul „Zapa”, şi un alt 

spectacol muzical a avut loc pe plaja „Banana Beach”. Restaurantele au pregătit meniuri speciale la preţuri „ameliorate”; am văzut 

serbări populare, balet şi dans; unele ateliere ale artiştilor plastici au primit oaspeţi şi la ore mici; de asemenea, expoziţiile de artă 

plastică au fost la îndemâna oricui.  

 

Pescarii din Portul Yaffo au organizat, începând cu ora 10 seara, gustări din rodul muncii lor de peste zi, iar la intrarea în port au 

avut loc spectacole de jazz. Extraordinare au fost croazierele cu vaporaşe (din jumătate de oră în jumătate de oră), dar mai ales 

plimbările de noapte cu yahtul pe mare ( de la ora 20 la 4 dimineaţa, din două în două ore). E un vis cu ochi deschişi să admiri Tel 

Avivul de pe mare, în răcoarea unei brize bleumarin, ce oglindeşte transfigurat, în suflet, luminile oraşului... 

 

„Muzeul de Artă” (din apropierea Operei sau a Teatrului „Camery”) a fost tot timpul cu galeriile deschise publicului amator. Dar 

au avut loc aici, în Parcul statuilor, şi „Serbările Video-Art”, cu participatea artiştilor genului. Acompaniamentul muzical şi barul 

cu băuturi au creat o atmosferă specială, de neuitat. I. Milcin a prezentat creaţia sa „Light Lands” – un ciclu de lucrări cu lumină în 

mişcare. Această realizare artistică a fost proiectată, de altfel, şi pe clădirile MTV şi Morgan Chase, în centrul lui TIMES 

SQUARE, inima clocotitoare a New Yorkului. Tot acum s-a prezentat şi lucrarea video „Seven”, cu pascol conţinând muzica 

trompetistului de muzică jazz – Avişai Kohen, prezenţă permanentă în acelaş strălucitor TIMES SQUARE. Şi asta, pe zidurile care 

au fost în trecut, clădirea  redacţiei ziarului „TIMES”... 

 

„Muzeul Ţării Israel” a organizat o frumoasă „Bijuterie în noapte”, serbare de clasă a expunerii modei şi a bijuteriilor la lumina 

stelelor (şi a câtorva reflectoare...). Au expus 85 de  artişti bijutieri, au avut loc prezentări de modă alternativă, în interiorul 

Muzeului, împreună cu participarea unei cunoscute Şcoli de machiaj şi a renumitului coafor artist Zikri. Şi aici, muzica de fond şi 

pub a avut o influenţă binefăcătoere asupra participanţilor. Noul Planetariu şi sălile Muzeului au fost la dispoziţia tuturora, mult 

după miezul nopţii... 

Ne plimbăm pe Bulevardul Rothchild. Case în stil eclectic şi „bauhaus”. Luminare specială, făcută de un maestru în materie, 

renumit în lume; atmosferă de istorie, căci aici, de pildă, la Casa lui Dissengof, primul primar al Tel Avivului (astăzi muzeu) s-a 

auzit vocea lui Ben Gurion, care anunţa cu tărie şi cu emoţie, clar şi răspicat, înfiinţarea Statului Israel; atmosferă de istorie şi 

luptă, şi muncă, şi gândire bună, care s-au concretizat şi prin realizarea primelor case ale oraşului, primele 60, ca urmare a tragerii 

la sorţi, cu scoici albe şi negre, pe malul mării, pentru alegerea terenului dinainte parcelat. Aici a început oraşul. Aici s-a declarat 

Ţara! Iar acum, aici, atmosfera e de istorie şi eleganţă, de civilizaţie şi pace, de calm, poezie şi stabilitate. Acum, de-a lungul 

bulevardului, în case Bauhaus sau pe lângă ele, sunt cafenele şi restaurante, pe trotuare - muzici şi plimbare, un du-te vino de corso, 

cu îngheţată şi vată de zahăr, cu covrigi şi tot felul de nimicuri sărbătoreşti, inclusiv chioşcurile cu răcoritoare şi gustări, la „botul 

calului”, care dau culoare şi farmec locului. La un pahar cu alcool sau o ceaşcă de cafea, picior peste picior, poţi discuta cu 

prietenii, la o mesuţă simpatică, sau poţi revedea în gând, sumar desigur, imagini din trecutul celor 60 de ani ai Statului tău, ori din 

viaţa poliglotă a pionerilor acestui oraş. 

 

Intr-o astfel de noapte, cred că nici poetul român Marin Sorescu, dacă ar fi revenit în Israel, n-ar fi dormit, cutreierând locurile 

acestea şi strigând cumva, de undeva: „Aleluia”, Aleluia”!...  

 

Aleg nuanţa de laudă a Domnului, pe care acest cuvânt o poartă cu el. Şi parcă o aud, prin noaptea albă telaviviană, însoţind 

bucuria şi mândria stăzilor. 
 



 

129                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

 

Roni CĂCIULARU 
 

UN INTERVIU - 
CONVORBIRE 

CU 

RADU BELIGAN... 

 

  

Eram elev de liceu, mic de statură şi timid. Sala Teatrului din Bacău, fascinantă, cu o minunată cortină pictată cu fluturi 

şi boschete, cu zâne şi cu petale, care mie nu-mi spunea ceva anume, plafonul înalt, albastru verzui, sugerând oarecum 

cerul şi, mi se pare având şi vreo câţiva îngeraşi bucălaţi, parterul pluşat, lojile cu adevărat elegante, balconul înalt şi 

încăpător, şi galeria de şi mai sus, cu îngrădire din fier forjat şi bănci din lemn simplu, îmi erau familiare, căci de mic 

mergeam la teatru, mai întâi cu părinţii, care erau prezenţi la orice reprezentaţie nouă sau venită în turneu. 

  

Dar prima mea întâmplare demnă de a fi reţinută, legată de fascinanta lume a scenei, s-a petrecut nu în sală, nu pe scenă 

sau în culise, ci în foaierul de aici. Domnul Rafaelovici, cu o uniformă elegantă de general fără grade, dar cu fireturi şi 

vipuşcă la pantaloni, cu burta dumisale proeminent convexă  stătea, de fiecare dată când era spectacol, la intrare, 

impunător şi rupea biletele ceremonios şi rapid. Serios, atent, politicos, respectabil. Şi avea şi ochelari de intelectual cu 

ramă neagră. Ce mai! - Teatrul era o instituţie serioasă. Şi amintirea mea o aduce acum, în prim plan, şi pe doamna 

aceea scundă şi subţirică, şi ea mai în vârstă, cu faţa cam închisă la culoare, cu un dinte sau doi din platină, îmbrăcată 

întotdeauna într-un fel de halat-rochie de mătase lucitoare neagră, cu manşetuţe şi guleraş albe, brodate, având în mână 

programele de sală şi totdeauna zâmbind amabil, cu tot cu dinţii ei metalici. Ne însoţea, pe mine şi pe părinţi, ca şi pe 

toţi spectatorii de la parter, arătându-ne locurile pe care urma să le ocupăm, conform numerelor de pe biletul de intrare. 

Era dotată şi cu o lanternă discretă pentru unii, foarte puţini, întârziaţi. 

 

Teatrul din Bacău era o instituţie elegantă şi de „elită”, aşa cum trebuia să fie. Lumea venea aici îmbrăcată elegant, 

fiecare căuta să fie observat, să se vadă cât e de distins şi implicat în viaţa culturală a oraşului. Şi tot această lume avea 

grijă să şi observe, să comenteze, să se simtă bine; căci oraşul te aprecia, de descosea şi te cosea la loc. Opinia publică 

era activă! Orgoliul provincial – energic şi subtil. Gongul bătea de trei ori, spectatorii îşi ocupau locurile, luminile se 

stingeau, lumina reflectoarelor aşternea liniştea şi prevestea misterul artei, cortina se deschidea şi „oraşul” dispărea.  

 

Venise Radu Beligan! Senzaţie. Radu Beligan - la Bacău!! El era dintotdeauna mare! Eu devenisem pe-atunci un fel de 

copil de trupă la redacţia ziarului regional. Mai însăilam câte o ştire, mai scriam câte o „notă”. Şi ce  m-am gândit eu? 

Ce-ar fi să-i iau un interviu lui Beligan?! Să mă afirm şi eu printre redactori, să le arăt eu pe cine au ei acolo, puştiul 

acela care, ehei!... Ei bine, l-am aşteptat pe Radu Beligan după spectacol – nu în culise, nu m-am dus nici la cabina lui, 

n-aveam experienţă şi tremuram tot, în sinea mea, de emoţii. L-am aşteptat în foaier, aflasem că va trece pe acolo, spre 

ieşire. Aşa a şi fost. Lumea, în pas lent, mergea spre uşă, către stradă, oraşul se reînfiripa, oamenii discutau încântaţi de 

spectacol şi, iată, apare printre noi Radu Beligan, înalt, subţire şi energic, elegant, strălucutor, mai înalt decât toţi, şi 

grăbit; eu îl privesc de jos, de la „înălţimea” staturii mele, el trece repede, pe cât se putea, chiar pe lângă mine, dau să-i 

spun că „vreau, ştiţi, sunt de la ziarul local, poate”... Un nod mi s-a pus în gât, am mormăit ceva, eu nu mă auzeam pe 

mine (nici n-aveam ce!), el cu atât mai puţin; totuşi mă observă, mă priveşte de sus, amabil, se uită întrebător, iar eu, cu 

nodul în gât, nevăzut, necunoscut nu pot spune nimic şi el continua să meargă, grăbit, elastic, elegant, spre ieşire. 

Dispare... „Îngâmfat mai trebuie să fie şi ăsta!...” - mi-am zis în sinea mea, ca să-mi păstrez o fărâmă de încredere în 

mine, dar şi foarte dezamăgit de propria-mi nimicnicie. 
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 L-am mai văzut apoi de mai multe ori. Mă fascina, mă electriza, mă ducea cu gândul şi cu inima exact acolo unde vroia 

el, şi-mi arăta o lume minunată, frumoasă şi urâtă, dar minunată, în care merită să trăieşti, să iubeşti, să fii om cu 

adevărat. L-am văzut la teatru, l-am văzut la televizor, l-am văzut la cinema. Şi l-am văzut, adesea, în dialog cu mine, 

desfăşurând un amplu şi extraordinar interviu, care n-a existat niciodată! Era volubil, nonşalant, spiritual. L-am iubit, l-

am admirat, l-am majusculizat. El era o apoteoză, eu eram reporterul, omul fericit datorită lui. Nu-l mai uram, uitasem 

de neputinţa mea de a-i spune măcar că aş fi vrut să-mi acorde un interviu. Timpul dădea altă perspectivă lucurilor, 

faptelor... 

 

Şi a venit acum, la 92 de ani de ani ai lui, tocmai aici, în Israel, „cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru a 15 oară” – cum îşi 

deschide, zâmbind, spectacolul. A venit să se reîntâlnească, fie şi măcar pentru puţin timp, cu vechii lui admiratori. El - 

şi mai mare!, eu - la fel de copleşit de statura lui artistică, aureolată de o superbă decenţă echilibrată. 

 

...Când mă gândesc la atmosfera sălii Leonardo Da Vinci, din Tel Aviv, unde l-am  reîntâlnit, îmi vin în minte, nu 

tocmai potrivite, frumoasele versuri ale lui Topârceanu: „A trecut întâi o boare,/ Pe de-asupra viilor”...” El a apărut nu 

pe scenă, ci ca orice spectator, pe uşa de intrare în sală. Cineva l-a zărit. Câteva aplauze răzleţe, apoi l-au văzut şi alţii, şi 

de aplauzele puternice a umplut sala cu bucurie şi emoţie de sărbătoare. Maestrul s-a oprit puţin, elegant, strălucitor, 

arborându-şi aproape permanentu-i zâmbet cald şi ascunzându-şi o vibraţie interioară, apoi a contiunuat să meargă pe 

culoarul lateral al sălii, spre scenă, sprijinit de actriţa Mona Radu, o păpădie de femeie tânără, împlinită, suavă, delicată, 

modestă şi cu bucuria reţinută că se află lângă Titanul Scenei Lumii. 

 

Spectacolul-destăinuire „O scenă este viaţa”, aşa cum l-a intitulat inspiratul Teşu Solomovici, omul de cultură care face 

şi impresariat pe lângă literatură şi gazetărie, porneşte la drum. Şi din nou marele meu interviu inexistent, continuă! 

Reiese limpede, Maestre, din tot ce aţi făcut şi faceţi şi spuneţi, că viaţa este o scenă în care, de asemena, aţi jucat cu 

măiestrie. Nu spuneţi dumneavoastră, undeva, că cea mai mare realizare artistică este o viaţă bine trăită?! Dar să o luăm 

din nou de la început. Ceea ce ne povestiţi acum, nu mi-e, întru totul, srăin. Sunt în spectacol şi unele pagini din cartea 

dumneavoastră „Însemnări de insomniac”, apărută într-un tiraj foarte mic, de elită, şi care e tipărită în întregime cu 

scrisul dumneavoastră de mână. Magnifică! Am citit-o pe nerăsuflate mai înainte vreme, împrumutată de la nişte 

prieteni, pentru doar puţin timp, căci era promisă la atâţia şi atâţia alţii din grupul nostru... E o carte pe care vrei s-o 

reciteşti. Să revii asupra unor întâmplări descrise, asupra unor panseuri, să-ţi mâgăi sufletul cu ea, s-o iubeşti, s-o pupi, 

s-o ştii în casă, acolo, cu tine! Dar nu s-a putut. Alţii aşteptau s-o aibe lângă suflet. Acum, la spectacolul din Tel Aviv, 

cartea  e şi mai înnobilată de vocea excepţională a artistului. 

  

Mă opresc, Maestre, la o mică-mare  afirmaţie din manuscrisul dumneavoastră – şi nu întâmplător: „Mă întorsesem în 

Bacău, oraşul copilăriei mele”. Deci suntem un pic concetăţeni. Doar am respirat, cândva, acelaşi aer, aceeaşi 

atmosferă de înţelegere şi toleranţă între oameni, de bun simţ şi demnitate. O fi copilăria dumneavoastră de la Bacău 

cadrul unei amintiri pe care o menţionaţi într-o convorbire cu Marius Tucă? Spuneţi acolo: „Da, mi-aduc aminte de 

cozonacii pe care îi făcea mama, cum se fac de sărbători... Nu ieşeam din bucătărie cât era ea acolo. Stăteam şi mă 

uitam la ea ce face şi cum face. Cozonacii, în Moldova, pe vremea ceea... (...) ieşeau din cuptor încă o dată pe-atât, 

făcuţi cu 20 de ouă... Era ceva uluitor! S-a dus lumea aceea. Aseară mi-a zis cineva cu care am luat masa, că a găsit 

nişte cozonaci... Aş, o pâine, acolo, nenorocită!... Nimic, Nimic... Deci astea sunt amintirile mele, mirosul ăla de 

cozonac, de-acolo...” 

Nu cred că e doar o simplă întâmplare faptul că şi mie, ca şi dumneavoastră, îmi place Esenin, în traducera lui George 

Lesnea. Şi că una din poezii, „Scrisoare mamei” v-a fost  de inimă, ca şi mie. I-aţi recitat-o şi Doamnei, Inaltei Doamne 

a Teatrului Românesc, Lucia Sturza Bulandra, când eraţi foarte tânăr: „Tot mai trăieşti, bătrână mamă?/ Ţie cu 

supunere mă-nchin!/ Mica-ţi casă, seara de aramă,/ Lumineze-o paşnic şi senin./ Mi se scrie  că eşti tulburată,/ Că ţi-e 

dor de mine ne-ncetat,/ Că ades baţi drumul supărată,/ In paltonul vechi şi demodat./...” 

Aş fi vrut să continui, să vă spun eu mai departe toată poezia, dar din fotoliul dumneavoastră de rege intelectual, de pe 

scena din sala Da Vinci, zâmbiţi îngândurat şi glasul dumneavoastră continuă delirant de frumos. Ce senzaţie plăcută şi 

complexă, de amintiri, de gânduri către mama, ce fior artistic şi ce trăire profundă, comună. Toţi avem o mamă, toţi  

iubim şi vrem să fim iubiţi. Peste inimile din sală, Rapsodia acestei  toamne  numită Radu Beligan, trece ca o boare de 

farmec plină: „Prea devreme, pierdere şi trudă,/ Mi-a fost dat, trăind, să pătimesc./ Să mă rog, tu nu-mi mai da poveţe!/ 

Nu-i nevoie! Duse-s câte-au fost./ Numai tu eşti reazem la tristeţe,/ Numai tu dai vieţii mele rost./ Fie-ţi deci neliniştea 

uitată,/ Nu-mi mai duce dorul ne-ncetat,/ Nu mai bate drumul, supărată,/ In paltonul vechi şi demodat...” După ce v-a  
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auzit, Doamna Bulandra v-a spus: „Dumneata, dacă ai să fii serios, ai să faci o mare carieră!”. Aşa v-a spus. Şi aţi fost 

serios. Şi aţi făcut o carieră colosală, cât inimile atâtor şi atâtor oameni care v-au văzut şi pe care i-aţi luminat. Cu 

dragoste, cu căldură, cu farmec de vrajă. Teatrul este grija pentru celălalt, cel din sală, Teatrul este, zeci şi zeci de ani, 

cea mai mare şcoală vie, pentru toate vârstele, este nobleţea cea mai curată a sufletului. Radu Beligan, sunteţi Regele 

Teatrului Românesc, ba chiar mult mai mult! 

 

Interviul meu, domnule Beligan, ca să fie viabil, bun, adevărat, trebuie să se bizuie pe consonanţele dintre noi, multe, 

puţine, câte or fi (păstrând proporţiile, desigur). Mă gândesc că şi Copoul Iaşilor m-a unit cu o întâmplare care-mi aduce 

aminte de o oarecare similitudine. Împreună cu tatăl dumneavoastră, domnul Adam Beligan, aţi mers să sărbătoriţi unul 

din succesele dumneavoastră de elev de la Liceul Internat din Iaşi. Aţi mâncat atunci prune, pe iarba din apropiera 

Teiului, prune cu pâine. Cu modestie şi cu farmec nostalgic îmi amintesc şi eu că, în alt timp, veneam aici, în Copou, ca 

student, şi mâncam, nu o dată, direct din hârtia de la „Alimentara”, câte un prânz regal, alcătuit din parizer cu pâine. Şi 

azi mănânc, cu mare plăcere, fermecat, ori de câte ori îmi creez intenţionat prilejul, parizer cu pâine...  Şi cred că şi 

dumneavoastră mai aveţi în amintire, cu plăcere, gustul acela de Copou cu  prune... 

 

Pe scenă, sub un reflector, îmbrăcat într-un costum gri argintiu, uşor, cu cămaşă impecabilă şi butoni, cravată bine 

asortată, degajat şi corect în fotoliu, cu o mesuţă înainte şi o lampă cu abajur, Actorul este o carte postală ilustrată, din 

altă vreme şi de azi. Peste 70 de ani de teatru, povestiri din viaţă, viaţă devenită poveste, o poveste senzaţională prin 

farmecul, prin frumuseţea şi temeinicia ei. Fapte excepţionale sunt povestite simplu, ecilibrat, cu gust, autenticitate şi 

inteligenţă. Adevărul şi legenda devin lecţie sorbită cu plăcere de noi toţi cei din sală! Este o lecţie despre iubire, despre 

împlinire, este drumul către glorie al unui băcăuan, născut în comuna Galbeni de lângă Bacău,  pornit dintr-o sărăcie cu 

luciu şi ajuns în strălucirea aurei sale de Dumnezeu al Scenei. O poveste numită Radu Beligan, care include amintiri 

despre Victor Ion Popa, Liviu Rebreanu, Sică Alexandrescu, Al. Giugaru, Ion Iancovescu, Elvira Godeanu, George 

Vraca, Lucian Pintilie, Toma Caragiu, despre Eugen Ionesco, sau Salvador Dali... O poveste cu fapte trăite, cu idei 

trăite, şi înnobilată de sentimente curate! O poveste - o viaţă. De învingător! Viaţa lui Radu Beligan este odiseea unui 

om care a traversat dictaturi, urgii, meandre ale istoriei, dar şi străluciri, victorii, fapte de bine şi frumos - timp de 

aproape un secol.  

 

A fost întotdeauna pe calul victoriei!  Care este cheia succesului? „Eu am avut tot timpul conştiinţa că am o misiune de 

îndeplinit. Asta a fost, teatrul a fost viaţa mea”...- spune cu calm artistul unui reporter (citat mai sus). Pentru a fi pe 

scenă a muncit din răsputeri, a învăţat mult, considerându-se tot timpul, chiar şi acum, un elev, a făcut sacrificii, a fost şi 

viclean la nevoie (în accepţia pozitivă a cuvântului), a fost subtil, a fost dur, a fost aproape tot ce a crezut că trebuie să 

fie - şi a rămas crdincios, cu conscvenţă, Teatrului, fiindu-i slujbaş şi diriguitor, findu-i frunte şi coroană, fiindu-i miez 

şi coajă, ca un cozonac frumos, aşa cum mama lui ştia să-l facă, din dragoste pentru familia şi prietenii ei, pentru 

impiegatul de gară, soţul ei, care, în tinereţe, voise, da,  să fie actor! Sadoveanu, directorul Teatrului Naţional din Iaşi a 

aruncat cu călimara după el, căci ceruse, nici mai mult, nici mai puţin, începător fiind, să-l joace pe Hamlet. Teatrul 

pentru domnul Adam a fost un vis spulberat... Dar, cum le legă viaţa!  Visul tatălui este împlinirea sublimă a fiului!  

Asta însemnă muncă, dăruire, seriozitate, viaţă măsurată, raţiune, voinţă, disciplină. Înseamnă inteligenţă ascuţită, 

scormonitoare, discernământ, selecţie, cultură, luciditate, intuiţie şi noroc. Da, noroc, Maestre, căci „trebuie să-ţi reziste 

celula”, după cum îl citaţi chiar dumneavoastră pe Titu Maiorescu. 

  

Am fost foarte atent la monologul dumneavoastră de pe scena telaviviană, întrerupt doar de prezentări ecranizate sau 

fragmente  audeo, omogenizate cu structura întregului spectacol- confesiune. Sala toată v-a urmărit cu sufletul la gură. 

Şi totuşi, parcă a lipsit ceva... Sunt convins că aţi însemnat mult pentru Al. Mirodan. După cum el nu a însemnat puţin 

pentru Radu Beligan! Poate că o vorbă s-ar fi cuvenit. Ştiu că, iniţiatorul şi organizatorul acestui regal, Teşu 

Solomovici, cronometrându-vă cu rigurozitate, v-a impus o durată anume a spectacolului  şi aţi fost forţat să renunţaţi la 

mai multe însemnări pregătite de acasă, printre care, desigur şi cea despre ziaristul şi dramaturgul nostru. Mirodan, ca 

om al scenei, ar fi înţeles situaţia. Dar, cu plecăciune, Maestre, cu sfială şi umilinţă – vă destăinui că... mi-e greu să mă 

fac că nu observ această absenţă (neintenţionată !). Nu, nici pe departe nu se pune problema evreităţii neglijate într-

adins. Filosemitismul dumneavoastră este bine cunoscut şi mult apreciat de toată lumea bună! 
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Apropo, daţi-mi voie, întrucât suntem şi în cadrul unui interviu–convorbire, să vă povestesc şi eu ceva. Vă mulţumesc, 

sunteţi un interlocutor plăcut şi răbdător. Deci: cu vreo doi ani în urmă eram la Bucureşti cu soţia mea. Seara – mergem 

la Naţional, să-l vedem pe Beligan. De astă dată, în „Tache, Ianke şi Cadâr”. Avem locuri în primul rând. Ne aşteptam 

să fie o sală cam pe jumătate plină, după sute de reprezentaţii ce au avut loc aici. Stupoare. Nu sunt locuri libere! Ne 

aşteptam să vedem mai ales oameni din generaţia mea (mai spre toamna şi iarna vieţii). Am văzut acolo, la Naţionalul 

dumneavoastră, Maestre, toate anotimpurile vârstelor. Şi-l văd pe Ianke (Beligan), evreul care vorbeşte corect 

româneşte, şi-i văd şi-i aud pe Tache – Marin Moraru şi pe  Cadâr - Gheorghe Dinică , fie-i ţărâna uşoară!, vorbind  

despre iubire, căstorie, religie, înnodând conflitul şi deznodându-l, cu prietenie şi dragoste, cu înţelepciune şi umor. Vă 

văd de aproape, maestre. Şi sunt înfiorat. Beligan face din Ianke un personaj simpatic, firesc, profund omenesc, 

concepţia întregului spectacol, de fapt de omenie normală, este din ce în ce mai  puternică, adevărată, înălţătoare şi 

adevărată. Mă uit în sală, toţi respiră odată cu dumneavoastră. Cu Moraru. Cu Dinică. Ce tripletă! Ce sfinţi ai scenei! Ce 

scenă sfântă! Sala e toată suflet şi adeziune, vizavi de mesajul lui Victor Ion Popa, marele Victor Ion Popa! Sala respiră 

reverberaţiile de profundă substanţă afectivă şi intelectuală  pe care le emanaţi luminând, împărtăşind, convingând.  

 

Beligan! Uite, suntem chiar atât de aproape de marele Beligan, de profund omenescul Beligan, de superbul Ianke al lui 

Beligan. Plecasem cândva din România în Israel, cu greu plecasem, din cauza antisemitismului în primul rând. Şi acum, 

la Naţionalul făcut de dumneavoastră, Maestre, plâng. Sala e în picioare, spectacolul s-a terminat, aplaud şi eu cu 

lacrimi în ochi, căci uite ce-am lăsat, uite adevăratul popor român, care-l aplaudă pe Ianke ăsta al meu. Publicul 

numeros nu se dă dus, aplaudând prietenia şi izbânda ei, între un român, un turc şi un evreu. Maestre Ianke, daţi-mi voie 

să vă spun şi aşa (sigur, e doar un rol, unul din cele peste o sută zece, o sută douăzeci sau chiar mai multe, din cariera 

dumneavoastră, dar pentru mine el are semnificaţii speciale) Maestre, nu ştiţi cât vă iubesc, nu ştiţi cât vă iubim! Pentru 

mine rolul acesta al dumneavoastră este o carte de vizită a ceea ce are România mai bun! Am văzut un Inake prezentat 

cinstit, curat, corect. Acest Ianke vă reprezintă, domnule Radu Beligan, la fel de corect cu evreii, ca şi cu românii, turcii, 

sau oricare naţie, de ori ce religie. Dacă e vorba de om, el este demn de consideraţie şi înţelegere. Asta o ştie un mare 

artist al lumii, recunoscut pentru universalitatea artei sale şi a concepţiilor sale despre viaţă, bucurii, tristeţi, suferinţă, 

izbândă... Acest Ianke este, de fapt, un bun naţional românesc. El este o cărămidă de aur la temelia Teatrului Naţional 

Românesc, cu adevărat Naţional. „Ne gândeam că piesa va atrage nostalgicii, dar s-au umplut sălile cu tineri”, zice Radu 

Beligan în „Business  Magazin”. „O asemenea epocă, asemenea oameni, ne fac să visăm!”... 

 

Şi-acum, puţin despre politică, dacă vreţi... „Nu-mi reneg discursurile de-atunci” (e vorba de periodele dinaintea aşa 

zise-i revoluţii). Ceauşescu, zice Beligan în „Evenimentul zilei”, „mi-a dat bani să fac Teatrul (Naţional din Bucureşti – 

n.m.) şi nu pot să-l înjur. Trebue să-mi cer scuze că am adus bucurie în sufletele românilor?”. În continuare, mai spune 

Maestrul că şi-a permis să aducă la Naţional să se joace, tocmai în acea perioadă, peste 15 piese care erau împotriva 

oricărei forme de dictatură. (Numai cine nu a trăit acea perioadă, poate să nu aplaude aşa ceva!). „Să fiu fericit că a 

căzut comunismul? N-am cum să fiu fericit, dacă mă uit la ce a venit după”... 

 

Şi-aici împărtăşim aceleşi gânduri, şi-mi cer scuze că mă alătur mereu Domniei Voastre, dar, ce să fac? Asta simt, asta 

scriu! Şi dacă mă-nţelegeţi, dacă acceptaţi forma aceasta de interviu sentimental şi păcătos, dacă am nimerit, cât de cât, 

portretul în peniţă al Regelui universal al artei scenei, daţi-mi voie să închei cu cuvintele scrise de dumneavoastră pe 

prima pagină a Însemnărărilor de insomniac”: „Pentru Roni, prietenul meu, cu drag, Radu Beligan”. 

  
Maestre, mă rog mereu, că dacă mă vor prăda vreodată hoţii, să-mi ia din casă ce-or vrea, numai volumul ăsta să mi-l lase. Este una 

din cele mai de preţ valori ale mele! Şi vă mulţumesc foarte mult pentru acest interviu pe care nu mi l-aţi acordat vreodată! 
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 În aceea noapte din Betleem, când luna îşi revărsa razele tremurânde peste cuprinsul sclipitor de iarnă, Dumnezeu 

plângea dintr-un ochi şi râdea de bucurie din celălat.  Bucuria Lui, reverbată prin plămânii fragezi ai Pruncului, era viaţă 

veşnică ce în curând va curge din rănile Lui.  Viaţa în plinătatea ei trebuia sa izbândească asupra morţii, precum ziua 

trebuie să triumfe asupra nopţii.   În ochii Lui era bucuria veşnică, biruitoare asupra unei întristări vremelnice, era cerul 

dintr-o dată mai aproape, tot atât de aproape precum plânsul de buzele Pruncului. 

 Au trecut mii de ani de când Pruncul Isus a atins planeta noastră, cu Dumnezeu în trup şi în oase.  A nins mult de 

atunci, şi Tatăl mai striga încă prin fulgii fragezi… Doar că albul purităţii lor e mai alb acum, crescut în atâtea inimi 

pentru care Betleemul este naşterea dorului adevarat după o casă adevărată.  Este începutul intoarcerii acasă! 
 

În iarnă 
 

Covorul mătăsos de alb, despletit din roua norilor, se coborâse pe 

pământ în trupuri gingaşe de fulgi de zăpada.  Brazii îşi instelasera stoicismul 

cu straie pure de nameţi, sclipind ca briliantele sub măngâierea lunii.  Tot 

cuprinsul dealurilor rădea cu podoabe argintii, la complimentele nopţii 

inundate de stele.  Această noapte de cruntă frumuseţe era omega timpului şi 

începutul Veşniciei, căci în ea se întrupase printre noi Dumnezeu in forma de 

prunc nou născut...  Undeva, într-un sat obscur, sub privirile speriate ale unor 

parinţi şi mai obscuri, Cuvintul se îmbrăca în carne si oase să ne demonsteze 

cum respiră Iubirea… 

 În grajdul rece şi ostil, străin de un leagan primitor si cald, Pruncul 

plângea sub sclipirea stelelor muritoare.  În lacimile Lui plângea Tatăl, 

despărţit de Fiul ce îi era bucurie şi plăcere neîntreruptă pe tărâmul veşnic 

scufundat în lumină.   Durerea Tatălui, atât de palpabilâ în scâncetul 

Pruncului, era bine definita şi justificată.  El vedea dincolo de iesle înspre 

sfârşitul sau începutul zidit odată cu veşnicia, undeva la tâmpla Sionului.   

 Dumnezeu striga în fulgii fragezi de zăpadă, puritatea intrupată în cel din 

urmă Adam.  El vedea mulţimile înveşmântate în ură, suliţele unui război 

nebun, răzvrătirea dar si un Aleluia mai puternic decât răstignirea pe cruce…  

Îl vedea pe Fiul, înalt în statura Ascultării, bătând străzile prăfuite ale 

Ierusalimului, vindecând ologii, înviind morţii, dezlegând limbile, 

deschizând urechile…Dar mai vedea, în acelaşi timp, mulţimile atinse de 

roua eterna a lacrimilor prefăcute in bucurie…  Ei, ai căror prunci fuseseră 

dezlegaţi de robia întunericului, vindecaţi de boli şi săturati cu pâinea 

pâinilor şi peşti din năvoade cereşti, erau in acelaşi timp trădători de Cer şi 

lumină, rătăciţi prin labirintele minţilor otrăvite de dragoste de sine, pierduţi 

cu tot ceea ce poate  fi pierdut… 
 

CANADA 

DEBUT 
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Privită ca o moştenire lăsată de nume celebre, pictura florală continuă să fie una dintre cele mai agreate teme, sursă 

principală de inspiraţie şi pentru pictoriţa Yasmina Moscovici. Patruzeci şi una de pînze în ulei cu teme florale, reunite 

sub titlul „Cîte visuri şi cîte primăveri", au adus Primăvara pe simezele Muzeului Municipal din Curtea de Argeş. 

Yasmina Moscovici, născută în Barquisemeto, Venezuela, căsătorită cu profesorul român, filologul Paul Moscovici, a 

absolvit Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii Centrale din Caracas, a studiat Istoria Artelor la Londra (1979) 

şi Paris (1980) şi a expus pentru prima oară prin anii '70, în capitala Venezuelei. A participat la numeroase expoziţii şi 

ateliere de pictură în Caracas, iar lucrările sale se găsesc în colecţii de stat şi private din S.U.A., Israel, Elveţia, 

Columbia, România. „Vernisajul este foarte important pentru mine, căci prin creaţiile mele, vreau ca oamenii din 

Curtea de Argeş să mă cunoască mai bine. Tablourile au fost realizate după ce m-am stabilit aici. Este a doua expoziţie 

după cea prezentată la Centrul de Cultură şi Arte George Topîrceanu, în 2011. Aici mă simt ca acasă şi pot spune că 

am pictat cu inima!", a declarat Yasmina Moscovici. 

Pe lîngă teme religioase, picturile cu flori de mari dimensiuni - tema sa favorită şi selectă - invită la frumuseţea şi 

reînvierea primăverii. Picturi consonante cu atmosfera Vivaldi - explozie de tonuri armonioase din giganticul 

caleidoscop al naturii, Yasmina Moscobici este înzestrată cu plasticitatea interioară a artistului care crede în vocea 

paradisului, cum credea odinioară Chavannes. În paleta florală a artistei, luminozitatea incandescentă este o dominantă, 

în armonie cu celelalte componente ale tehnicii şi inspiraţiei, ca surse ale unei originalităţi evidente. Atrasă într-o mare 

măsură de aspectul estetic al universului floral, Yasmina Moscovici îi zugrăveşte pe pînze esenţa în diverse culori, 

lumini şi umbre, în dorinţa de a-i conferi aspectul natural. Şi Van Gogh şi-a făcut intrarea în lumea artei impresioniste 

prin subiecte legate de natură, printre care şi tablourile cu flori, celebră fiind colecţia „Floarea soarelui", care tratează 

fiecare detaliu ca subiect în sine, evidenţiind strălucirea „galbenului". Monet şi-a găsit o reală inspiraţie în frumuseţea 

florilor. Nuferii, irişii, înfloriţi în gradina lui Claude Monet din Giverny au fost reprezentaţi pe pînze cum nimeni 

altcineva nu a mai reuşit, pictura sa florală fiind astăzi una dintre cele mai apreciate. Renoir a ales şi el florile ca 

principal subiect al tablourilor, trandafirii, crizantemele, alte flori de primăvara, fiind subiectul lucrărilor sale celebre, 

întîlnite astăzi în muzeele pariziene. 

 

 

 

 

 

 

DESPRE 

PICTORIŢA  

DIN 

VENEZUELA 

 

- Pictură consonantă cu primăvara vivaldiană - 
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Avînd în vedere semnificaţia universală a florilor şi locul pe care îl ocupă în viaţa noastră, este de înţeles şi de apreciat 

faptul că ele sînt subiect principal în pictura Yasminei Moscovici. Diviziunea tonurilor, amestecul optic al culorilor 

pure, în care umbra este lumină, iar lumina devine vibraţie colorată, cromatica seducătoare, tehnica detaliului şi umbre-

le, aduc florile din picturile Yasminei Moscovici aproape de cele reale, exprimînd prin intermediul lor puritatea şi pasiu-

nea. Nimic întîmplător în pînze, ci fructele talentului, ale unor îndelungi meditaţii sau exerciţii realizate într-un limbaj 

expresiv şi sensibil, care creează posibilitatea unor incursiuni profunde în conturul său artistic. Florile Yasminei  Mos-

covici cuprind o bogăţie de sensuri estetice şi simbolice, emană o lumină blîndă, încîntă cu gama de culori variate şi cu 

eleganţa subtilă a creaţiei. Vernisajul a avut loc în Sala Multifuncţională a Muzeului Municipal din Curtea de Argeş, 

aflat sub bagheta arhitectului Florin Scărlătescu. Ca de fiecare dată, în rîndul publicului cult şi educat, au fost zăriţi ma-

eştri ai artelor plastice contemporane, sculptorul Traina Duţă, Tudor Meiloiu, Ion Aurel Gîrjoabă, Ştefan Dumitrache - 

un bonom consilier de la Primărie, foarte apropiat artei şi culturii, nelipsit de la astfel de evenimente, care a dăruit flori  

 

 

doamnelor şi domnişoarelor. Mai semnalez prezenţa prof. 

dr. Nicolae Dinescu, preşedintele Academiei Olimpice 

Româ-ne, Filiala Vâlcea, istoricul şi jurnalistul Ion 

Măldărescu, preşedinte al Societăţii Culturale Art Emis, 

academician Gheorghe Păun, profesor la universitatea din 

Sevilla, directorul Centrului de Cultură şi Arte George 

Topîrceanu - Cristian Mitrofan, scriitorii Viviana Ilea, 

Aurelia Corbeanu şi Ion Cotulbea, pictoriţa Violeta 

Scrociob şi, fireşte, în cali-tate de prezentator al artei sale, 

MDP, cronicarul.  
 

http://www.art-emis.ro/images/stories/cronica/cronica-de-arta/cda-vernisaj.jpg


 

136                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

CAIERUL ROMEI SE TOARCE 

 

 

 
 

Prof.dr. 

 

Orientarea  spre ceea ce înseamnă astăzi ,,cultură şi civilizaţie europeană” este 

înţeleasă ca o deschidere spre valorile occidentale, în sensul accesului la bunuri culturale la 

care numai cu dificultate se ajungea până la deschiderea, în sensul propriu, a multora dintre 

graniţele naţionale, dar şi în acela al racordării şi afirmării culturii româneşti în concertul 

valorilor europene.  
 

Efectele globalizării se manifestă cu putere şi în spaţiul spiritual, proces derivând şi dintr-o uriaşă dorinţă de comunicare 

şi de cunoaştere, cu urmări definitorii în plan cultural. Relaţia este, de altfel, specificată în cercetarea contemporană: 

,,Comunicarea este o dimensiune centrală a vieţii noastre culturale; fără ea orice tip de cultură moare”. De aici decurg şi 

priorităţi ale comunicării actuale: reconfigurarea circumstanţelor/ contextelor, dezvoltarea  mijloacelor/ canalelor şi 

restructurarea semnificanţilor/ codurilor. Unei astfel de orientări i se poate subsuma volumul ,,Poemele latinităţii” de 

Luciano Maia
2
, o tentativă de refacere a limbajului poetic în orizonturile spirituale, dar şi lingvistice ale latinităţii, act 

justificat, pe de o parte de mândria apartenenţei la leagănul civilizaţiei europene şi, pe de alta, de  conştiinţa necesităţii 

de afirmare a forţei, coerenţei şi continuităţii spiritului romanităţii în lume.  

Cuprinzând  traducerea mono- şi plurilingvă a poemelor lui Luciano Maia din volumul As tetas da Loba, volumul 

devine un autentic act de cultură şi, în acelaşi timp, o veritabilă ,,aventură” poetică şi filologică sau chiar un insolit 

,,tratat” de lingvistică comparată, după cum se remarcă în studiul introductiv
3
.  Experienţele de acest tip în domeniul 

dramaturgiei s-au bucurat de un mare interes. Exprimarea în limbi diferite în cadrul aceluiaşi spectacol dramatic a dat un 

plus de valoare şi semnificaţii multiple în cadrul eforturilor pentru multiculturalitate. Luciano Maia dezvoltă 

programatic această orientare la nivelul discursului poetic, din conştiinţa aprtenenţei la aceeaşi familie lingvistică, dar şi 

cu plăcerea vizibilă de a aduce alături cuvinte, expresii, fraze din limbile popoarelor care au supt de la Ţâţele 

Lupoaicei
4
. Scrise în spaniolă, portugheză, franceză sau română şi italiană, în dialecte sau graiuri, poemele ilustrează 

frumuseţea, armonia şi muzicalitatea limbilor romanice şi, în acelaşi timp, posibilitatea de combinare, de intrare în 

rezonanţă şi, în acest fel, unitatea lor. 

Volumul este structurat în două părţi
5
: în prima se reproduc textele originare, cărora li se dă o traducere 

plurilingvă, respectând, în acest fel, intenţia autorului de a exploata valorile sugestive ale cuvintelor din diferite limbi, 

iar în a doua, se oferă traducerea monolingvă, românească, impresia de plurilingvism fiind realizată prin păstrarea unor 

termeni, în general toponimici sau a unor anumite referinţe culturale specifice. 

Un grupaj de Epigrafe aparţinând unor scriitori din Italia – Ernesto De Curtis, Brazilia – Castro Alves, Argentina 

– Alferedo La Pera, Portugalia – Natalia Correia, Spania – Miguel de Unamuno, România – Ion Bănuţă, Mexic – N. 

Zamacois şi Elveţia - Anonim, deschid volumul sub tema rândunicii, deoarece, în concepţia autorului, ,, asemenea 

rândunicilor, latinitatea nu are frontiere”
6
. Simpla selectare a vocabulelor desemnând termenul de referinţă oferă 

satisfacţii sonore nebănuite: andorinhas, randulina, golondrina, le rondini, rundinelle, hirondelle, rândunele, 

golondrinas. Poemul As Tetas da Loba, scris în portugheză, se structurează în jurul termenilor care denumesc cântece 

 John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, Editura Polirom, 2003 

2 Luciano Maia, Poemele latinităţii, Traducere mono- şi plurilingvă de Dana Marina Dumitru, Craiova, Editura Aius, 2004 

3 Idem, Studiu introductiv, Ion Parhon, p.5 

4 Este titlul volumului As Tetas da Loba, publicat în Brazilia, la Editura Bagaço, în anul 2002 

5 Traducătoarea, Dana Marina Dumitriu, recunoaşte dificultatea demersului său, dar îşi exprimă şi convingerea că printr-un astfel de text ne îndreptăm ,,Spre un 

nou tip de literatură”, după cum îşi intitulează cuvântul introductiv, p.7-9 

6 Luciano Maia, Poemele latinităţii, p.95 

 



 

137                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

sau dansuri specifice diferitelor popoare din zona latinităţii, ninna-nanna, samba, doina, milonga, chansoneta, fadoul, 

choro, joropo, tarantella configurând un univers spiritual a cărui diversitate, dar şi unitate asigură continuitatea, idee 

sugestiv exprimată metaforic: ,,Caierul Romei se toarce”.  

Construcţia poetică se dezvoltă şi pe dimensiunile intertextualităţii, căci majoritatea poemelor poartă ca motto un 

citat dintr-un poet reprezentativ pentru spaţiul romanităţii: Ruben Dario, Pamphile Lemay, Eddy Bertolussi, Giacomo 

Leopardi, Fernando Pessoa, Tista Murk, Gustavo A. Bécquer, Juan Ramon, Jiménez, Mihai Eminescu, Augusti Barta, 

Manuel Alegre, René Char, Frédéric Mistral, Rosalia de Castro, Vasile Alecsandri etc. Elogiul limbilor romanice 

constituie nucleul multora dintre textele a căror muzicalitate derivă din împletirea versurilor în portugheză, spaniolă, 

română, franceză sau italiană. Aşa se întâmplă în poemul ,,ARS Latina”: ,,Para tecer a lauda em que se mostre!/ tutto il 

valore delle lingue nostre,/ caut în română muza cea senină. / Pour louer très haut la verve de ces gens / cantando as 

glorias de ontem e de amanhã/ de la triumfante génesis latina.”  Pornind de la un vers de Anthony Phelps ,,Je suis 

orchidée nègre…” poemul ,,Salve Nicolás!” deschide larg orizonturi latinităţii: ,,Laptele lupoaicei curge şi-n Africa”. 

Scris în portugheză şi spaniolă, poemul este un dialog cu poeţi şi compozitori cunoscuţi din spaţiul brazilian şi cubanez.  

O formă poetică preferată este sonetul, pe teme de adâncime: iubirea, în ,,Soneto do Amor em Portugal”: ,,În 

Portugalia, peste tot – acelaşi dor” (trad.) sau ,,Sonet de Toamnă Franceză”: ,,Un cânt pierdut în neguri de zări/ ce 

despart pe cei ce se iubesc/ străini de ei înşişi, hoinari…” (trad.),  legătura cu pământul natal, în ,,Soneto de Adeuses na 

Galicia”: ,,Un vânt rece bate şi duce pe mare- glas de despărţire, doruri amare…” (trad.), rodnicia şi bucuria muncii, în 

,,Soneto de Vindima na Provença” (Sonetul viei în Provence): ,,trubadurul cântând în prouvençau / a sa iubire – 

podgorie de bucurie” (trad.), mândria spiritului latin, în ,,Soneto de Espanha em Castela”: ,,Războaie şi cântece, 

castiliene fapte/ purtat-au limba spre culmi/ Şi din Castilia ilustrele mâini/ au semănat brazde de literaturi.” (trad.) sau 

elogiul limbilor: ,,Limba sardă cântă în insula ei” (Sonet de dragoste în Sardinia), ,,Citesc în romanşă, sorb ale sale 

foneme / atât de rafinate, romanică legendă/ a vocilor supuse şi supreme” (Sonetul Înălţimilor Alpine ale Romanşei). 

Preluând ca motto versuri din Eminescu ,,Eu te fac s-auzi în taină/ mersul cârdului de cerbi”, ,,Sonetul viei vecine” este 

şi o meditaţie asupra singurătăţii: ,,Eu am avut o vie foarte bună, / şi am pierdut-o-n miez de iarnă./ Eu sunt un mâine 

fără rândunică, / fără de cuib, iubire şi nevastă.”(trad.). Scrise în aromână, franceză, romanşă şi spaniolă, cele patru 

versuri vibrează prin ritm şi rimă: ,,Eu am avut o vie multu buna,/Que j’ai perdue au milieu de l’hiver./ Eu sun un 

daman sainza randulina,/ sin hogar, sin cariño, sin mujer.” 

Spaţiului românesc i se dedică un ,,Sonet de Fidelitate Română” scris în portugheză cu vocabule din română şi 

latină, în care se vorbeşte despre ,,ginta noastră latină din Orient”, amintind cu mândrie de procesul etnogenezei 

noastre: ,,Pavimentum paludis: al pădurii/ nămol se făcu drum de lumină./ Din Dacia Felix moştenim şi azi/ glasul, 

devenit limba română.”(trad.) 

De asemenea scris în portugheză şi română este ,,Sonetul Romanităţii Moldovei”, un adevărat îndemn spre unitatea 

românilor, aducând justificări istorice şi lingvistice: ,,Vocea latină, bogată, suavă,/ trasează distanţe în Orient. /Să 

mergem la Nistrul nostru…” (trad.) O măiestrită împletire a limbilor romanice se realizează în poemul ,,Cea mai” care 

fixează, pentru început, în limba română, o dimensiune spaţio-temporală concretă: ,,Era răcoare la Ploieşti/ vară senină 

românească”, urmată de numeroase plasări de întâmplări comune: în Bariloche este ceaţă, la Lisabona e un august de 

jar, pe Rio Negro alunecă o canoe, în Barcelona totul e bine,  soarele arde în Mozambic, un locuitor din Quebec cântă, la 

Cluj cineva urcă un deal, iar Roma nu înseamnă altceva decât ,,amoR”, pretutindeni deci unde se vorbeşte latina, poetul 

concluzionând: ,,Più di qualcuno possa credere/ la voix latine est la plus belle.” Traducerea, în mod evident, nu se mai 

impune. Aşa este şi poemul ,,Eu Mi-aduc Aminte”, care, evocând o plimbare în Cişmigiu,  rămăşiţă din ,,codrul stăbun/ 

al românilor” aminteşte şi de cântecele noastre, colinda, hora, de încântarea care îl cuprinde ,,ascultând copilele 

frumoase/ com seus cantos latinos da Romênia.” Cu toate că este scrisă numai în portugheză, poezia ,,Chitară Română 

(doină)” este o refacere a structurii prozodice româneşti, dar şi a tematicii acestei specii, cu imagini şi motive specifice: 

,,Foaie verde, viers de râu/ străbătând acest pustiu…”, ,,Vraja ei somnoroasă/ aprinde în inimă jăratic”, ,,cântec 

îmbrăţişat/ cu un trandafir roşu”, pentru ca în final să se asocieze cei doi termeni, ,,dorul-saudade”, saudade fiind un 

cuvânt portughez echivalent românescului ,,dor”, consolat în durerea sa ,,de sunetul doinei române” .  

Tema fundamentală a volumului, continuitatea latinităţii - ,,Caierul Romei se toarce”, se extinde la dimensiunile 

istoriei: , Caierul vremii se toarce” (Stai demn!), ,,Roata vremii se-nvârte!” (Lună Plină), ,,Roata vremii se-nvârte în 

şah” (Obârşii). Aşa se explică şi prezenţa unui sonet închinat timpului în care poetul închipuie limba catalană 

,,Pridvoarele timpului contemplând” (Sonetul Timpului în Catalonia); este imaginea care pare cel mai bine să 

întruchipeze şi ipostaza poetului Luciano Maia
7
. 

 
 

7
 Luciano Maia (1949), poet, prozator, traducător, lingvist, profesor universitar, membru al Academiei Braziliene de Litere, comandor al Ordinului Naţional al României, consul 

onorific al acestei ţări în Brazilia, autor a peste 15 volume de poezie şi proză, traduse în spaniolă, română, engleză. 
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Saberes e Sabores de outras Gentes - Iniciativa multicultural em 

Redondo 
 

Entre 4 de Março e 1 de Abril de 2012, a Camâra 

Municipal de Redondo organiza uma série de eventos 

com o tema “Saberes e Sabores de outras Gentes”. O 

evento reúne participantes das comunidades de imigrantes 

residentes na região e foi organizado em colaboração com  

embaixadas e institutos culturais de vários países 

representados em Portugal. O Instituto Cultural Romeno 

em Lisboa apoia esta iniciativa através de uma exposição 

de objectos representativos para o artesanato e as outras  

 

 

 

Os dias de 7, 9, 10 e 11 de Março serão dedicados à Roménia:  exibição de dois filmes romenos de successo (“Autobiografia de 

Nicolae Ceausescu”, do realizador Andrei Ujică e “12:08 A Este de Bucareste”, do realizador Corneliu Porumboiu), a 

inauguração da Exposição fotográfica “ De Longe, de Perto” (dedicada à cultura tradicional da Roménia e relacionada com 

aspectos do trabalho e de antigas ocupações no mundo rural), a actuação do Grupo Folclórico Bucovina, um workshop de 

cozinha tradicional romena, uma Missa no rito litúrgico Ortodoxo. As actividades com específico romeno encerrarão com uma 

degustação de pratos tradicionais romenos. 
 

tradições populares romenos 

 

 

 

Sábado, 17 de Março de 2012, pelas 19h00, na Galeria de 

Arte Colorida, será inaugurada a exposição de pintura da 

artista romenaTeodora Visineanu. A exposição estará 

patente até 30 de Março de 2012, de Terça à Sábado, das 

14h00 às 19h00.  

Morada da Galeria Colorida: Rua Costa do Castelo 63, 

Lisboa (entrada pelas escadas). 

 

 

Para mais informações: www.colorida.pt 

Colorida Galeria de Arte  

Rua Costa do Castelo 63, Lisboa  

Tel 218 853 347 

www.colorida.biz 
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Elena Sorban - conferência 'Missa contra paganos':: A dimensão política 

do cantochão durante o domínio otomano - Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas de Lisboa 

 

 

É titular dos cursos de História geral da Música e de Paleografia Gregoriana na Academia de Música „G. Dima” de Cluj, 

Roménia, e encarregada de vários cursos universitários como Psicopedagogia da Creatividade Musical (AMGD) ou Análise 

Liturgica e Musical das Cantatas de Bach (UBB). A prática do seu curso da AMGD corre no conjunto estudantino 

Paleographia cantata (2009). Participou na equipa organizadora do Festival e da Universidade de Verão de Música 

Antiqua, cidade Miercurea Ciuc. É membro da Internationale Arbeitsgemeinschaft Musikgeschichte in Osteuropa, Leipzig. 

O seu projeto actual "Antologia de cantochão nos manuscritos da Roménia" corre no programa pós-doutoral da UE, 

MIDAS, da Universidade Nacional de Música, Bucareste.  

 

 

 

 

 
 

No âmbito da série de colóquios MÚSICA EM CONTEXTO, organizados pelo Centro 

de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM) e pelo Instituto de 

Etnomusicologia - Música e Dança (INET-MD), Quarta-feira, 21 de Março de 2012, 

pelas 18h00, terá lugar, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, a 

conferência MISSA CONTRA PAGANOS: A dimensão política do cantochão durante o 

domínio otomano, proferida pela musicóloga romena Elena Sorban. A conferência 

tem o apoio do INSTITUTO CULTURAL ROMENO em Lisboa. Elena Sorban - 

Musicóloga romena, estudou Canto Gregoriano, publicando o volume Vigiliale 

(MDVII), na série Fontes da Música Romena. Estudou com o Prof. Dr. L. Dobszay 

(Instituto da Musicologia da Hungria) e o Prof. Dr. A. Haug (bolsa DAAD na 

Universidade Erlangen). O tema do seu doutoramento é "O cantochão na 

Transilvania medieval".  
 

 

 

O Instituto Cultural Romeno em Lisboa continua a série de lançamentos de livros romenos 

traduzidos para português, com um evento que terá lugar na Sexta-feira, 23 de Março de 

2012, pelas 18h30, na sua Sala de Conferências (entrada pelo Instituto Frances/Av. Luis Bi-

var 91). Trata-se da versão portuguesa do romance Se înnoptează. Se lasă ceaţă (2006) - da 

autoria do escritor romeno Mihai Zamfir, traduzido para português por Carolina Martins 

Ferreira, sob o título Lisboa para sempre. O evento conta com a presença do autor e terá uma 

introdução feita por Fernando Couto e Santos, destacado conhecedor das letras romenas 

contemporâneas. Publicado na Roménia, em 2006, o romance Se înnoptează. Se lasă ceaţă 

apareceu na sua versão portuguesa - Lisboa para sempre – no Brasil, em 2012, graças à 

conhecida editora Thesaurus. O romance Lisboa para sempre é a segunda obra do Mihai 

Zamfir publicada no Brasil (a primeira - Uma Casa Dois Mundos foi traduzida em 2009), 

sendo, ao mesmo tempo, a segunda obra do mesmo autor lançada pelo Instituto Cultural 

Romeno em Lisboa. Mihai Zamfir adopta a tecnica epistolar para “contar” um amor fora do 

comum, quanto mais atraente, tanto mais surpreendente.  

Lançamento de livro: „Lisboa para sempre” de Mihai Zamfir 

 

Toda a narrativa se desenvolve na correspondência entre os dois protagonistas, Petru Cosmovici e Isabel Nogueira, que se 

conheceram durante os seus estudos universitários, retomando, anos depois, a relação, exclusivamente por escrita. Gradualmente, 

o autor introduz-nos nesta atmosfera, faz-nos cúmplices do desenvolvimento de uma relação à qual de nada podemos suspeitar 

senão de pureza, torna-nos, por outras palavras, em agentes de correios curiosos desta troca epistolar, num trajecto que se afasta 

da banalidade. Ficamos permanentemente ansiosos por saber cada vez mais sobre o amor deles. (Editora POLIROM) Romancista, 

crítico e historiador literário romeno contemporâneo, professor na Universidade de Bucareste, Mihai Zamfir faz-se recomendar 

pela própria actividade literária, apreciada de maneira elogiosa pelos críticos, que o confirmaram como um dos maiores luso-

brasilianistas romenos. Nascido em Bucareste em 1940, Mihai Zamfir graduou-se com 21 anos, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Bucareste (Departamento Romeno/Português), onde lecionou aulas de literatura romena, estilística e de  
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literatura portuguesa. Após uma especialização em França, com o professor Pierre Guiraud (1966-1967), Mihai Zamfir defendeu a 

sua tese de doutoramento (sobre a prosa poética romena do século XIX) em 1970, ocupando ulteriormente também o cargo de 

professor na Universidade de Brasília. Como romancista publicou quatro livros. A sua bibliografia inclui também vários livros de 

história literária, estilística e literatura comparada. Para além dos mais de 120 estudos scientificos, publicou mais de 1800 artigos, 

nas principais revistas culturais romenas e no estrangeiro.  

 

Entre 1997–2001, Mihai Zamfir foi o Embaixador da Roménia em Portugal e, no período 2007-2012, no Brasil.  

 

 

 
 

 

   

 

Versurile lui Leonard Ancuţa, o Cale Lactee în 

formare   în poezia modernă românească 

Pare destul de riscant să compari activitatea unui astronom cu aceea a unui 

critic literar, chiar dacă factorul comun al amândurora este cercetarea 

amănunţită a două cosmosuri diferite, făcută cu scopul de a descoperi noul. 

Aşa precum universul este plin de corpuri cosmice vizibile şi invizibile, cu 

astre vechi şi cu astre noi, în formare, cam la fel se întâmplă şi cu universul 

poetic, cu diferenţa că indicele de apariţie al poeţilor noi este cu mult mai 

rapid decât al apariţiilor stelelor noi de pe cer şi că imensa majoritate a 

primilor strălucesc în fracţiuni de timp efemere, după care ei dispar definitiv 

în neantul din care s-au ivit. În câmpul de observaţie al astronomilor, în 

obiectivul lunetelor şi al telescoapelor folosite de aceştia, primele lumini care 

le atrag atenţia sunt acelea ale marilor astre, ale celor mai strălucitoare.  

SUA 

Iniţial, toate apar cam la fel, ca nişte puncte de lumină, însă pe măsură ce reglezi distanţarea lentilelor optice şi măreşti 

rezoluţia imaginii, unele din acele aparente puncte luminoase constaţi cu surprindere că, de fapt, ele erau galaxii com-

plexe, în componenţa cărora se află miliarde de stele, planete, comete, asteroizi, găruri negre etc - altfel spus, un mic 

univers. Când descoperirea a fost anunţată, numeroase alte telescoape sunt îndreptate imediat spre acel punct descoperit 

care, desigur, nu este unic în imensul univers. 

          Deoarece, în ultimele două decenii, despre numărul poeţilor români a început să se spună că a devenit o adevărată 

inflaţie, ceea ce nu ar fi nicidecum ceva rău, deoarece confirmă opinia lui Vasile Alecsandri că "românul e născut poet" 

şi asta mai arată că suntem şi o naţiune talentată, pe de altă parte, din cauza pădurii nu vedem copacii vânjoşi...  De ace-

ea ei trebuie căutaţi, încurajaţi şi susţinuţi. Este o mare satisfacţie să observăm cum, prin muncă tenace, prin şlefuirea 

talentului nativ şi prin sacrificii numai de ei ştiute, unii din aceşti poeţi se impun de la o zi la alta prin scrieri din ce în ce 

mai originale şi mai valoroase. 

           Din această categorie face parte şi scriitorul bucureştean Leonard Ancuţa,  poet, romancier si jurnalist, născut la 

Drăgăşani, la 2 decembrie 1974. El a fost jurnalist timp de 9 ani, specialist în comunicare pentru o perioadă. Debutul 

literar în 2009, cu romanul "Control", la editura Tritonic. Urmează romanul "Infernul", publicat la editura Tracus Arte, 

în noiembrie 2010. Volumul care marchează debutul în versuri se numeşte "Iubirea este amintirea unui viol" şi a apărut 

în 2011, la Herg Benet Publishers. În pregătire - volumul de versuri "Cântece pentru Jusa". 

          Nu vom aborda în cele ce urmează tematica romanelor lui originale şi în bună parte, experimentale, ci, generali-

zând, vom încerca să vă prezentăm, într-un mod mai succint, unele din ultimele şi reuşitele sale lucrări în versuri, savu-

rate cu plăcere de mulţi cititori. Fără să exagerăm, numai Nichita Stănescu, colegul meu mai mare de liceu şi de facul-

tate, se bucura de asemenea succese. Dar meritul principal al lui Leonard Ancuţa este că, deşi, ca ambiţie, îi păşeşte pe 

urme, poezia lui este mult diferită de cea stănesciană, caracterizându-se prin alt tip de originalitate. La Nichita, predomi-

nantă este trecerea lui de la observaţiile introvertite la cele extrovertite, pe când la Ancuţa predomină imaginarul inti-

mităţii personale în raport cu lumea înconjurătoare, lansând versuri care uneori se cer inevitabile, cu nedesăvârşiri onto-

logice căutate, dar rezolvate totdeauna într-un mod tranşant care ne impresionează. Ele se apropie întrucâtva de timbrul 

poeziilor lui Mircea Cărtărescu, fără egocentrismul acestuia. 
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         Remarcabilă la poezia ancuţiană este puterea ei de abstragere 

a adevărului din tot galimatiasul înconjurător înecat în ceaţa 

venalităţii ce sufocă tot mediul lui înconjurător, autorul nefiind un 

utopist liric, ci un protestatar frustrat de durităţile vieţii, care 

refuză o lume impasibilă ce se degradează vizibil, fizic şi moral, 

impunându-ne convingerile lui de adevăr obiectiv sau subiectiv. 

Impresionante la acest autor sunt abilităţile sale de strateg al 

limbajului şocant, creator de diorame lirice coagulate într-o voce 

coerentă, generatoare de imagini care ne ameţesc prin zig-zagul lor 

efervescent, fiindcă ideile se telescopează dintr-una într-alta, 

semănând puţin cu tehnica folosită de James Joyce în romanul său 

"Ulise". În plus, Ancuţa ştie să alterneze planurile iar descrierile 

lui au o dinamică surprinzătoare: 

 

şi o linişte din aia cînd înălţarea pînă la Dumnezeu 

se face mergînd pe pămînt, 

ca dintr-un sat în altul. 

 

eram singur. uneam singurătatea cu ea însăşi 

şi respiram un măr stricat 

în interiorul altui măr. 

 
 eram singur şi de singurătate 

am vomitat odată 

un dig. 

 

şi la un moment dat singurătatea a dispărut. 

în loc a rămas ceva mai trist decît un om 

ce trăieşte într-o fiinţă 

care şi-a pierdut deja genul. 

         (singurătatea, Jusa) 

 

       Îndemânările lui de maestru al versului liber au mai puţin o filosofie a realităţii patogenice, cât mai de grabă 

acumulări de idei la care trepidează o anumită grandoare, exprimate între mişcare şi stază, între aparenţe şi 

realitate sau între stări morfice şi veghere: 

 

aşa sunt oamenii 

tărgi care te duc înspre moarte 

în timp ce-şi şoptesc aproape zîmbind 

stai liniştit, va fi bine. 

 

atît de frică să-mi fie: 

cu lama despic o cascadă în două singurătăţi 

apoi adorm cu ochii deschişi în mine 

ca şi cum aş privi întunericul. 

eşti singur doar atunci cînd vrei să vezi 

oameni. 

     (La un moment dat toate ştiinţele se vor numi iubire) 

Filosofia vieţii, ca un discurs prietenesc, redat la persoana a treia , o găsim într-un poem excepţional, bine 

temperat imagistic (Diateza învinsului), unde, de fapt, autorul schiţează o confesiune cu străvezii tente 

autobiografice, autocritice şi uşor autoironice. Aici versurile demonstrează prezenţa unui simţ spontan al 

mărturisirilor sincere, părând un autoapel la ordine şi la raţiune, în timp ce registrul moral al textului rămâne, 

ca şi în alte poeme, consistent şi superb prin discreditarea autosuficienţei: 
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Adevărul dragul meu prieten e că n-ai făcut nimic bun 

ani de zile. Ai stat în miezul lucrurilor şi te-ai îndestulat cu 

mizeria promisă de alţii. O vreme în Blocul Scriitorilor şi-ai slăbit. 

Ai filtrat lumina pîn-a rămas doar întunericul. 

 

Cearşafurile s-au tocit dar ai fabricat o sfoară din zile 

şi-ai vrut să evadezi de acolo să fugi 

de tine însuţi dar n-ai reuşit. 

 

Erai conştient de limite şi n-ai făcut nimic pentru asta. Puteai să sapi 

un tunel pe sub orizont să treci de cealaltă parte 

a mărului ca un vierme sătul. Să rupi o parte din tine să îndestulezi 

o parte din moarte fără să-i rămîi 

dator în propria piele 

 

dar n-ai făcut-o. Te-ai mulţumit cu ideea că toţi oamenii au limite 

dar nu şi le cunosc încă şi de-aia se cred invincibili. Nu vrei să vorbeşti 

despre unde se opresc lucrurile dacă tot pleacă. Ai vrea mai mult 

să-ţi aduci aminte despre Domnule Motan 

ale cărui urme de lăbuţe sînt încă sub carne 

 

dar cel mai important lucru e felul în care s-a schimbat ce-a urmat 

apoi. şi senzaţia că după o vreme urmele împietresc strîmb şi mişcarea 

e din ce în ce în ce mai puţină şi te opreşti în iluzia că nu mai e nimic 

de partea cealaltă a somnului. Lumea devine egală cu sine şi nopţile sînt mii 

de aparate de tatuat 

 

imprimă în tine lucrurile care te chinuie cel mai mult pînă pielea 

devine ilizibilă şi ajungi o pată. Abia atunci te simţi mai bine 

deschizi ochii te inundă soarele eşti o pată 

în soare iar gura 

porii se umplu într-o felaţie aproape plăcută. 

 

       Schimbând lungimile de undă poetice, autorul nu ezită să filosofeze, mai mult ironic decât serios, asupra 

morţii, în poemul "Atâta moarte în mine".Transcriem un fragment din acest poem plin de măreţia unei 

virtuozităţi spontane: 

 

un fir de iarbă taie noaptea în două şi 

într-o parte sînt eu, viul 

cu o basculantă de pămînt peste mine 

din care mă ridic. cresc, un cîntec al materiei 

izbucnit direct din neant  (...)ironic decât serios, asupra morţii, în poemul "Atâta moarte în mine".Transcriem un 

fragment din acest poem plin de măreţia unei virtuozităţi spontane: 

 

un fir de iarbă taie noaptea în două şi 

într-o parte sînt eu, viul 

cu o basculantă de pămînt peste mine 

din care mă ridic. cresc, un cîntec al materiei 

izbucnit direct din neant  (...) 

în cealaltă parte, tot eu 

cel atît de lipsit de viaţă că soarele 

atinge pămîntul preschimbat în fulgi fugiţi din învelitoare 

după o bătaie cu pernele. 
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urma luminii pe brazde, o haină din piele arsă       

cu acid şi cu foc. o arsură în loc de sînge 

o plăsmuire diabolică în loc de gînduri 

 

şi viaţa care mă umple 

atît de mult mă umple – că din toate pietrele 

ies chipuri de oameni 

care cîntă oda bucuriei iar pietrele 

sînt atît de uşoare golite de chipuri 

încît oamenii îşi fac zepeline din ele şi 

se ridică fără sfîrşit. 

 

apoi moartea – atît de multă moarte în mine 

încît chipurile se ascund la loc în piatră 

şi liniştea fată pui morţi. atît de multă 

lipsire de viaţă că milioane de insecte 

îşi aşază cadavrele pe mine ca într-un cimitir. 

 

sînt lipsit de culoare şi de lumină 

poate cea mai mare lipsă de nuanţă că te-ai putea întreba 

cum te-ai născut dacă nu există creator şi toţi 

cei care pictează sînt orbi 

şi întind noroi peste pînze - 

 

    Observăm că versurile de aici sunt insolite cristalizări  ale dedublării virtuale ale egoului celui care experimen-

tează, în închipuire, cum este "în cealaltă parte", a fiinţei trecute într-o nefiinţă cvasiclonată care, totuşi, poate 

simţi şi cugeta... Cofrajul poemului include combinaţii metaforice fericite care-i conferă consistenţă şi eleganţă. 

Astfel, universul este perceput ca "o gaură neagră plină cu viaţă"; fiinţa umană devine "un cântec al materiei 

izbucnit direct din neant"; "nopţile sunt moi" iar "soarele atinge pământul preschimbat în fulgi fugiţi din 

învelitoare după bătaia cu perne" ş. a. m. d. 

Incluziunea în mormânt, descrisă în "Va veni ziua cînd voi cunoaşte toţi viermii",  nu pare nici ea un eveniment 

atât de sumbru, întrucât devine un straniu festin atât pentru prieteni cât, mai ales, pentru viermi: 

    

şi va fi măreţ. coşciugul se va face dintr-o dată o sală imensă de bal unde voi întîlni multă lume; 

toţi mă vor aprecia pentru hainele mele noi, pentru pielea proaspătă, pentru mirosul de parfum 

încă lipit de mine, uitat de vreo femeie plînsă. şi toată lumea bună va veni să mă salute 

să-mi prezinte pe unul pe altul, iar eu îi voi înghiţi în ochii mei ca de sticlă. 

voi fi cel mai tînăr şi mai arătos mort şi toate femeile se vor lipi de mine şi nu peste multă vreme 

vor face dragoste cu mine, aşa ca de bun venit. apoi voi rămîne singur, gustînd din vinul aşezat la cap 

şi voi încerca să mă transform într-o amintire. poate chiar într-una cu răsărit, briză şi apă de mare-n picioare.şi 

viermii vor povesti din generaţie în generaţie cum bucăţele din mine au ajuns prin marile oraşe 

pentru că eram cel mai proaspăt şi mai frumos cadavru. şi viermii lui baudelaire mă invidiau pentru asta. 

  

    Prin titlul pe care l-am dat acestei prezentări generale a poeziei ancuţiene, am vrut să sugerez cititorului ideea 

că, până la vârsta finală a lui Eminescu,  Leonard Ancuţa, unul din cei mai prolifici poeţi contemporani, prin 

multitudinea titlurilor publicate, a creat, într-adevăr, un mic univers, spiralele galaxiei lui prozodice acoperind o 

impresionantă pluritate tematică - poezia filosofică (sau, cel puţin, frizând filosofia existenţei), poezii ale setei de 

puritate, poezii ale neliniştii sufleteşti, poezii ale vieţii boeme, ale fericirii evanescente, dar cred că cele mai 

temperamentoase rămân totuşi versurile lui de dragoste, fiindcă, da: L.A. este un maestru al versurilor erotice. 

Ele par majoritare, însă constatăm că este pentru prima dată, în acest început de secol, când iubirea a fost cu 

regret coborâtă de pe pilarii înalţi ai imaginilor romantice, pline de duioşie şi de purităţi edulcorate, aducând-o 

jos (poate prea jos!) şi expunând-o tridimensional în înfăţişările ei reale, cu interioarele ei intime aproape 

ordinare, subordonată instinctelor imposibil de stăpânit ori infidelităţilor noului mileniu, ceea ce generează,  
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desigur, suferinţe grele celui care se vede obligat să-i smulgă zeiţei Venera vălurile parfumate de pe faţa-i cu 

străluciri false de inocenţă. Idealul iubirii - ce ar fi trebuit să fie şi idealul purităţii feminine - este întruchipat de 

o fiinţă mai mult sau mai puţin reală, mult adorata Jusa - un simbol al iubitelor polivalente din zilele noastre, 

lipsite de spirit ingenuu - femela-capcană, fatală şi apetisantă, dar cu rol şi puteri magice de buldozăr distructiv 

pentru viaţa bărbaţilor care o cunosc. Ea are toate virtuţile şi defectele, simbolizând de fapt păcatele erotice ale 

ambelor sexe. Sentimentele pentru Jusa involuează de la dragoste nebună până la dispreţ şi ură, materializate în 

invective aruncate în faţă. "Curvo!" -  i se adresează la un moment dat poetul (Arghezi i-ar fi zis "curvă dulce", 

folosind eufemismul din versurile sale). De data aceasta eufemismele nu mai sunt justificate: 

 

curvo, 

în tine mi-am întîlnit cel mai bun prieten şi a fost pentru ultima oară. în tine mi-am lăsat 

părinţii, iubitele şi banii de chirie. 

în tine m-am închinat lui dumnezeu să fii singura, unica mea iubire 

ca să-mi uit viaţa. şi m-ai minţit, curvo, 

m-ai minţit şi în tine am găsit aur nefolositor, diamante ştirbe şi o îmbrăţişare pierdută 

de la mama. 

cea la care ţineam cel mai mult şi la care mă gîndeam c-o să vină 

în loc de iertare. 

m-ai minţit, curvo, şi-am lăsat-o pe mama mai ruptă decît o haină veche în ploaie 

m-ai minţit şi m-am lipit de sînii tăi uriaşi de pămînt şi-am băut din noroiul 

sînilor tăi şi m-am scăldat în bălţile tinereţilor tale putrezite. 

în scobiturile coapselor tale ca nişte valţuri care fac făină de oase 

şi mi-ai spus că facem dragoste. mi-ai pus că ne iubim în coşciugele regilor, 

mi-ai spus c-o să trăim şi iubim cît o pădure norvegiană, curvo. şi 

nici de moarte nu mă pot bucura, că plouă pînă se dezvelesc mormintele şi 

morţii fug de mine din cimitir. 

 

    Cu Jusa poetul stă de vorbă pagini întregi, discutând despre dragoste şi ură, despre sex şi moarte, despre orice. 

Interesantă, în cele din urmă, este constatarea că nu personalitatea acestei muze pare atât de importantă, pe cât 

cugetările poetice profunde, inspirate de iradierile ei când benefice, când malefice. Aparent, ieşind din context, 

L.A. adaugă, în capitolul despre Jusa, o serie de alte subiecte care toate ar merita a fi citite şi dezbătute mai 

profund (diverse cugetări, şi aşa-zise "numerotări", diverse definiţii ale amorului, amintiri despre mama etc). 

Pentru acest motiv, implicarea Jusei a fost introdusă nu ca o ţintă de vendetă misogină, ci ca un inteligent pretex 

de filosofări interesante şi în imagini pline de grandoare.  Chiar dacă poezia de dragoste a lui Leonard Ancuţa 

are şi unele peceţi vulgare (poate în creaţiile viitoare acestea se vor omite, căci nu trebuie neapărat să-l concurăm 

pe maestrul Emil Brumaru, specialistul în versuri "mega-erotice"), chiar dacă alte poezii, pentru neiniţiaţi, par 

obscure şi câteodată eclozând o simbolistică decorativă, cu imagini audace, uneori căutate şi elaborate savant 

între două fumuri de ţigară, poetul debordează de talent şi inovaţii expresive, cu metafore superbe care în mod 

vizibil  împing mai departe lirica română modernă. Poezia lui erotică ne pune în faţa unui estet în uzanţa şi 

perceperea supernaturalismului, cu imagini pline de paradoxul mijloacelor moderne de exprimare, fiind foarte 

erudit în detalii de o imperturbabilă eleganţă clasică. Iată alte câteva exemple, în acest sens: 

     

înlăuntrul meu încape tot ce e dinafară şi dacă  

ai vrea să mergila ploieşti 

atunci prin mine trebuie s-o apuci 

şi dacă vrei să iubeşti un bărbat 

atunci prin mine să începi să-l cauţi 

 

în mine sînt toate de parcă dumnezeu a făcut lumea 

după chipul şi asemănarea mea 

iar atunci cînd se bărbiereşte cu briciul şi se taie 

sîngerez turme întregi cît oceanul în asfinţit 
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dar să ştii că niciodată nu m-am simţit aşa gol 

atunci cînd groparii se odihneau lîngă movila de pămînt reavăn 

şi gaura aia în tină 

se căsca precum o galaxie nelocuită 

...................................................................................................................... 

vreau să mă trezesc într-o altă lume, mai mare 

într-o lume atît de mare încît să n-am şansa de a cunoaşte 

pe nimeni. Să fiu nevoit să mă opresc la mine, 

să fiu obligat să-mi cunosc îndeaproape fiecare 

pustiu şi fiecare gest de disperare, fiecare încercare morbidă 

în care înghit pietricele colorate ca să mă simt dinspre interior spre afară. 

Sunt un bărbat care a strîns mulţi oameni 

în braţele şi în fiecare din ei s-a îmbrăţişat pe sine, 

singur. Singur ca atunci cînd vezi lucruri frumoase în jur, cînd vezi oameni 

iubindu-se, cînd vezi copii îmbrăţiişând ponei, cînd vezi cerul infinit şi plin de stele 

şi simţi o strînsoare pe inimă că nu înţelegi 

suficient din toate astea. 

........................................................................................................................    

          

Jusa, dragostea e un spectator la reprezentaţia propriei piese. va rîde 

se va isteriza va lăcrima şi va ţipa. cu mîinile tremurînde va arăta actorii va spune 

vedeţi, eu sînt acela, iar vocea lui mică se va pierde în luminile rampei şi 

cînd vorbele nu vor mai fi ale lui, ci ale actorilor, se va întinde într-un colţ al scenei 

şi va muri. 

 

dragostea e un actor care joacă toate rolurile dintr-o piesă. iar în locul 

iubirii îşi va juca singurătatea, aspiraţiile, temerile, durerea şi disperarea. 

recuziterul îi va zîmbi nedesluşit şi îi va deschide rănile tot mai larg, ca nişte ferestre 

care dau spre dragoste. 

 

şi dragostea va cădea ca o pană de curent în momentul în care actorul îşi va spune 

ultimele replici. cu grabă apoi mai încet din ce în ce mai rar, ca nişte lovituri înfundate 

într-un piept ce pare că se îndepărtează. iar recuziterul va da foc cortinei, decorului 

teatrului şi va rîde sardonic pînă cînd flăcările vor mistui tot: actori, sufleori, scenă 

spectatori. 

 

aşa e dragostea, Jusa, o strălucire care te preface-n cenuşă. 

 

     Lanţul poetic este, mai la tot pasul, încrustat cu diamante policrome de imagini epatante, precum: "cerul e 

nemişcat ca o inimă după atac"; "conştiinţa/ ochi de apă în care/ îţi verşi privirea, îţi îneci sufletul"; "Jusa, Jusa,/ 

de ce atunci când deschid ochii/ noaptea nu se mai dezlipeşte de cer/ iar lumina îşi sapă cuvântul în mine?"; "un 

şoarece de jeratec roade perdeaua nopţii"; "sunt un cer greu, imposibil de zburat, prin mine/ sunt fântâni de 

mercur"; "sufletul meu e o flacără de lumânare care arde/ în jos" etc. 

     Cred că va veni timpul când despre complexitatea şi valoarea poeziei lui Leonard Ancuţa se va vorbi mai mult 

decât în aceste rânduri fugitive, după cum cred că măestria autorului nu se va opri aici. Urcuşul până în vârf, 

fireşte, nu este deloc uşor, dar o bună parte din drum a fost deja parcurs. Până acum poezia sa a fost a unui 

visător cu potenţe majore, cu o apetenţă de nou şi cu o scriitură puternică, ambiţioasă, dar plină de fineţuri 

artistice insolite care, totuşi, nu pot fi citite în cheia epocii de ieri, ci numai dacă beneficiem de setea de 

verosimilitate a poeziei contemporane de ultima oră. 

     Leonard Ancuţa, cu dexteritatea logosului său debordant, ne poate însă oferi oricând surprize din ce în ce mai 

mari. 
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Rue Gabrielle 107, 1180 Bruxelles 
Tel : +32 2 344 41 45 

Fax : +32 2 344 24 79 
www.crib.mae.ro  

Difuzare imediată                                                                                                                          Bruxelles, 21 martie 2012 

„Carte-proiect de imaginaţie politică” cu contribuţii româneşti lansată la Bruxelles 

Curatoarea Corina Oprea prezintă sâmbătă 24 martie, ora 15 la centrul Wiels din Bruxelles o carte-eveniment, rezultat al 

colaborării mai multor artişti din patru ţări europene. 

 

Centrul de artă contemporană WIELS din Bruxelles va găzdui între 23 şi 25 martie Târgul de carte de artă Pa/per View. 

WIELS, una dintre citadelele artei contemporane din Belgia, reuneşte în cadrul acestui eveniment 40 de editori de artă, 

adevăraţi „magicieni ai textului şi imaginii imprimate”, cum îi numesc organizatorii pe graficienii, editorii şi tipografii 

care au contribuit la realizarea cărţilor prezentate. 

 

Curatoarea Corina Oprea este invitată la Pa/per View în calitate de iniţiatoare şi coordonatoare a unui proiect 

internaţional care s-a materializat în apariţia cărţii Temporary Status – a project book on political imagination, lansată la 

Göteborg la sfârşitul lunii februarie. Cartea este rezultatul colaborării dintre artişti şi teoreticieni din România (grupul de 

coregrafi şi artişti vizuali „Candidatul la preşedinţia României”), Republica Moldova (dramaturgul Nicoleta Esinencu şi 

regizorul Pavel Brăila), Armenia (Diana Hakobyan, Goran Hassanpour) şi Suedia (Johan Tirén/Christian Hillesø). 

Prezentarea acestui proiect la Pa/per View va include o lectură-performance pe textul Nicoletei Esinencu Europe 

b(u)y(e) şi proiectarea unor fragmente din filmul lui Pavel Brăila Chişinău – un oraş greu de pronunţat. 

 

Data: 23-25 martie, 2012 

Locul: WIELS, Av. Van Volxemlaan 354, 1190 Bruxelles 

 

Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare, fotografii sau cereri de interviuri la Institutul Cultural Român Bruxelles: 

crib@icr.ro. 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Scriitoarea    în turneu – BELGIA  si OLANDA 

 

 
 

Doina Ioanid la Bruxelles 

mailto:crib@icr.ro
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- Ştefan Pascu - 

 un rector între compromisul impus de 

regimul comunist şi deschiderea 

universitară pe plan internaţional 
 

După rectoratul lui Constantin Daicoviciu urmează la conducerea 

administrativă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, tot un mare istoric 

clujean Ştefan Pascu. A fost o mare provocare pentru Pascu, ca după 

o personalitate „absolută” în domeniul ştiinţei istorice şi a puterii 

administrative să conducă ca rector universitatea clujeană. Dacă C. 

Daicoviciu a fost perceput de contemporani ca „omul lui Dej”, Pascu 

a fost cu siguranţă „omul lui Ceauşescu”.  

Cadrele didactice de la UBB au observat încă de la început „răceala” din timpul vizitelor de lucru clujene, cu care 

accepta noul secretar general Nicolae Ceauşescu osanalele unsuroase ale rectorului Constantin Daicoviciu. Profitând de 

simpatia pe care o avea în 1968, datorită deschiderii spre valorile istorice naţionale şi împotriva politicii externe a 

Moscovei, Nicolae Ceauşescu l-a impus ca rector la Cluj pe istoricul Ştefan Pascu. Istoricul clujean Pascu era un produs, 

ca şi Daicoviciu, al şcolii istoriografice interbelice. Ştefan Pascu (n. 14 mai 1914, Apahida, judeţul Cluj – d. 2 noiembrie 

1998, Cluj-Napoca) a fost un eminent istoric, membru titular al Academiei Române, dar şi membru supleant al CC al 

PCR. El a urmat Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1934-1938) cu menţiunea „Magna Cum 

Laude”, apoi a studiat la Academia di Roma din Roma (1939-1942). A fost Laureat al Şcolii de paleografie, diplomatică 

şi arhivistică de la Vatican (1940-1942), iar Doctoratul în istorie şi filosofie l-a obţinut în 1942. A deţinut funcţii 

importante: Profesor universitar (1960), decan şi rector (1968-1976) al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, director al 

Institutului de Istorie din Cluj (1973-1990). Academician a fost ales în 1974, iar funcţia de preşedinte al Filialei 

Academiei Române din Cluj-Napoca a deţinut-o între anii 1980-1995. A mai fost preşedinte al secţiei de Ştiinţe istorice 

a Academiei Române (1974-1990), director al Bibliotecii Academiei din Cluj, preşedinte al Comisiei internaţional de 

demografie istorică (1975-1985), om de ştiinţă emerit (1970). Pascu a fost o personalitate marcantă a culturii româneşti 

din a doua jumătate a secolului XX , un specialist recunoscut în istoria evului mediu şi modern. A desfăşurat o activitate 

ştiinţifică bogată în variate domenii istoriografice, elaborând opere fundamentale cu privire la evul mediu românesc şi la 

mişcarea pentru libertate şi unitate naţională. Ştefan Pascu a fost autor a numeroase cărţi, studii, articole, comunicări, 

prelegeri, manuale privitoare la diverse aspecte ale istoriei medii şi moderne a României, care au pus pecetea 

inconfundabilă pe istoriografia românească a secolului XX. Dintre cărţile şi studiile de referinţă ale lui Pascu pot fi 

amintite: Istoria Transilvaniei (1944), Petru Cercel şi Ţara Românească (1944), Răscoale ţărăneşti în Transilvania 

(1947), Meşteşugurile din Transilvania până în sec. XVI (1954), Bobâlna (1957), Războiul ţăranilor din 1784 sub 

conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan (1957), Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lui Iancu de 

Hunedoara (1957), Războiul ţărănesc din anul 1514 de sub conducerea lui Gheorghe Doja (1959), Formarea Naţiunii 

Române (1967), Pietre de temelie din trecut pentru vremurile de astăzi (1967), Marea Adunare de la Alba-Iulia (1968), 

Histoire de la Roumanie des origines a nos jours (1970 Lyon) – coautor, Voievodatul Transilvaniei – 4 vol. (1971-

1989), Avram Iancu. Erou şi martir (1972), Mihai Viteazul. Unirea şi centralizarea Ţărilor Române (1973), Gândirea 

istorică în Academia Română 1866-1918 (1978), A History of Transylvania, Detroit, Wayne University State Press 

(1982), Ce este Transilvania? (1983), Făurirea statului naţional unitar român, vol. 1-2 (1983-1984), Izvoarele 

răscoalei lui Horea, vol. 1-4 (1982-1984), Revoluţia lui Horea (1984). Rectoratul lui Ştefan Pascu a fost perceput ca o 

perioadă de deschidere a UBB înspre exterior. Au crescut numărul bursierilor clujeni în străinătate, precum şi lectoratele 

de limbă română în Europa Occidentală şi SUA. Şi relaţiile sau contactele cu universităţi occidentale s-au accentuat. 

Celebrele „teze ideologice din iulie” de la Mangalia ale lui N. Ceauşescu, după întoarcerea din periplul asiatic, par să nu 

fi înăsprit starea de „deschidere” spre exterior şi să nu fi inhibat emulaţia intelectuală a Universităţii „Babeş-Bolyai”,  
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sub rectoratul lui Ştefan Pascu.  Asistentul Mircea Borcilă a perceput „rectoratul lui Ştefan Pascu, ca o deschidere spre 

exterior. Cu această ocazie am prins un lectorat în SUA, în 1972. A fost o experienţă crucială. Eu mă duceam cu o 

imagine idilică asupra capitalismului. Era pe invers. Şi am fost şocat să văd că nu se potriveşte în Seattle, Washington” 

Pascu a reuşit să menţină coeziunea UBB şi în faţa provocărilor etnice în învăţământul superior. „În condiţiile catedrei 

noastre (Istorie) nu a existat nici un fel de impediment în apropiere. Am avut un om care ne-a dominat pe toţi: 

Constantin Daicoviciu, urmat de rectorul Ştefan Pascu, încât colegii maghiari chiar dacă am aflat ulterior, cazul lui 

Andrei Maghyari, Elek şi alţii au fost în 1945 membrii PCR. Aceştia s-au dat pe brazdă. Numai semnau în revista Studia 

cu nume maghiare. E vorba de cele de botez şi le românizaseră. A fost o convieţuire perfectă până în 1989 când au 

apărut problemele” îşi aminteşte tânărul asistent universitar Avram Andea. 

Ştefan Pascu a fost şi un fervent susţinător al proiectului literar echinoxist începând cu anul 1969. A susţinut „spatele” 

redactorilor acestei reviste culturale studenţeşti în faţa imixtiunilor venite din partea corifeilor ideologiei culturale de la 

Judeţeana de Partid (PCR). Unul dintre liderii grupării echinoxiste, asistentul universitar şi poetul Ioan Pop recunoaşte 

rolul lui Ştefan Pascu în protecţia şi susţinerea proiectului cultural echinoxist care a schimbat mersul istoriei literare 

clujene în perioada comunistă: „Între 1973-1976 aţi fost lector la Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III. Era o 

şansă uluitoare pentru un tânăr să fie trimis în capitala Franţei. Cum s-a produs miracolul? Cine v-a recomandat, sprijinit 

etc.? Episodul universitar parizian a fost, într-adevăr, o şansă uluitoare pentru tânărul care eram, mai ales dacă ţinem 

seama de dificultăţile cu care se „ieşea” în acei ani din ţară. Pe deasupra, nu eram încă nici căsătorit, şi nu puteam lăsa 

pe nimeni „zălog” acasă, ca garanţie a întoarcerii. Şansa mea se numeşte profesorul istoric Ştefan Pascu, rectorul de 

atunci al Universităţii din Cluj, care a avut faţă de revista şi redactorii de la „Echinox” o atitudine mai mult decât 

binevoitoare. Or, s-a întâmplat ca, aflându-mă într-o zi de pe la sfârşitul anului 1971 sau începutul lui ’72, la Rectorat, 

să aud din gura rectorului o frază care suna cam aşa: „Dragă Pop, fiindcă ai făcut din revista „Echinox” o publicaţie care 

face mare cinste Universităţii noastre, eu vreau să ajungi într-o zi lector la Roma, unde am fost şi eu bursier în tinereţe, 

la Şcoala Română de acolo şi ştiu ce poate însemna pentru un tânăr o asemenea experienţă”. M-am bucurat, desigur, de 

această apreciere, dar nu-mi imaginam că va avea şi urmări concrete. Or, profesorul Pascu s-a chiar ţinut de cuvânt, aşa 

încât mi s-a comunicat, spre sfârşitul acelui an universitar, că voi fi trimis pe un post de asistent asociat în străinătate, 

dar la Universitatea Paris 3-Sorbonne Nouvelle, unde tocmai se înfiinţase o mică secţie de Română, în cadrul unui 

„UER d’Italien et de Roumain”. N-a fost, aşadar, Roma, ci Parisul, însă evenimentul acesta, venit după cel al 

„Echinox”-ului, a însemnat al doilea mare moment, aş zice şi el decisiv, din viaţa mea. Oricâte vorbe rele s-au putut 

rosti ori scrie despre istoricul sau omul politic Ştefan Pascu, el se va bucura în amintirea mea de un sentiment de mare 

recunoştinţă, iar „echinoxiştii”, în ansamblu, nu cred că uită nici ei uşa mereu deschisă a Rectorului de atunci şi sprijinul 

important de care s-a bucurat revista sub rectoratul său. Nu la mult timp după momentul dificil al schimbării 

redactorului-şef, Eugen Uricaru, când soarta revistei era încă destul de nesigură, am putut interveni, graţie medierii sale, 

pe lângă primul ministru Ion Gheorghe Maurer, atunci deputat de Cluj, în vizită la Universitate, care, ascultându-mă, a 

spus în final un „să vedem ce putem face”, cu un zâmbet încurajator în momentul dificil de după „accidentul” ideologic 

redacţional…” Nu pentru toată lumea venirea la conducerea Rectoratului a istoricului Ştefan Pascu a fost un moment de 

bucurie. Istoricul Ioan Piso, care ca student şi, apoi, asistent universitar a fost un protejat al fostului rector Constantin 

Daicoviciu venirea la conducerea UBB a lui Pascu a însemnat un oarecare regres profesional: „Personal, relaţiile nu au 

fost bune. Eu am rămas credincios lui Constantin Daicoviciu şi nu i-am întors spatele lui Hadrian Daicoviciu. Eu nu fac 

aşa ceva. Am fost rău privit. Din punct de vedere administrativ mi-a mers rău sub Ştefan Pascu, dar din punct de vedere 

politic şi el a apărat universitatea...Mă rog, a murit Constantin Daicoviciu şi nu am mai plecat în străinătate”. Ioan Piso 

fusese trimis de către fostul rector Daicoviciu doi ani cu o bursă la Viena în anii 1966-1968.
2
 unui „UER d’Italien et de 

Roumain”. N-a fost, aşadar, Roma, ci Parisul, însă evenimentul acesta, venit după cel al „Echinox”-ului, a însemnat al 

doilea mare moment, aş zice şi el decisiv, din viaţa mea. Oricâte vorbe rele s-au putut rosti ori scrie despre istoricul sau 

omul politic Ştefan Pascu, el se va bucura în amintirea mea de un sentiment de mare recunoştinţă, iar „echinoxiştii”, în 

ansamblu, nu cred că uită nici ei uşa mereu deschisă a Rectorului de atunci şi sprijinul important de care s-a bucurat 

revista sub rectoratul său. Nu la mult timp după momentul dificil al schimbării redactorului-şef, Eugen Uricaru, când 

soarta revistei era încă destul de nesigură, am putut interveni, graţie medierii sale, pe lângă primul ministru Ion 

Gheorghe Maurer, atunci deputat de Cluj, în vizită la Universitate, care, ascultându-mă, a spus în final un „să vedem ce 

putem face”, cu un zâmbet încurajator în momentul dificil de după „accidentul” ideologic redacţional…”
3
 Nu pentru  

 

 

 
 Mircea Borcilă, Mărturie orală, 15 decembrie 2011, UBB 

2 Avram Andea, Mărturie orală, 18 noiembrie 2011, UBB 
3
 Ilie Rad, Interviu cu Ioan Pop, România Literară, nr. 25, 2011 

4
 Ioan Piso, Mărturie orală, 14 decembrie 2011, UBB 
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toată lumea venirea la conducerea Rectoratului a istoricului Ştefan Pascu a fost un moment de bucurie. Istoricul Ioan 

Piso, care ca student şi, apoi, asistent universitar a fost un protejat al fostului rector Constantin  Daicoviciu venirea  la 

conducerea UBB a lui Pascu a însemnat un oarecare regres profesional: „Personal, relaţiile nu au fost bune. Eu am 

rămas credincios lui Constantin Daicoviciu şi nu i-am întors spatele lui Hadrian Daicoviciu. Eu nu fac aşa ceva. Am fost 

rău privit. Din punct de vedere administrativ mi-a mers rău sub Ştefan Pascu, dar din punct de vedere politic şi el a 

apărat universitatea...Mă rog, a murit Constantin Daicoviciu şi nu am mai plecat în străinătate”. Ioan Piso fusese trimis 

de către fostul rector Daicoviciu doi ani cu o bursă la Viena în anii 1966-1968.
4
 

Un discipol al lui Ştefan Pascu a fost şi studentul la Istorie, între anii 1973 - 1977, Ioan Drăgan, actualul director 

al Arhivelor Naţionale Cluj. „Ştefan Pascu era o personalitate care o cunoşteam din scris, din media dinainte de a veni la 

facultate. Deci avea o aură...Era personificarea Universităţii din Cluj din punct de vedere al studentului la Istorie. Sigur 

venind la faţa locului el s-a integrat într-o glorie de mari profesori, care îmi face bucurie să-i amintesc: prof. Pompiliu 

Teodor, prof. Hadrian Daicoviciu şi prof. Camil Mureşanu (...) Cursurile pe care le ţinea profesorul Pascu s-au ceilalţi 

întorşi recent de la studii din străinătate, practic nu aveau nicio legătură cu regimul comunist. Chestia cu regimul se 

rezolva la învăţământul politic, unde se recitau textele, se rezolvau la şedinţele de partid, la intrarea în partid, la diverse 

ocazii oficiale sau sărbători” Ioan Drăgan era fascinat de personalitatea discursivă a profesorului şi rectorului UBB, 

Ştefan Pascu: „Ştefan Pascu era discursiv şi magistral. De regulă ţinea un curs în care noi nu puteam interveni. Mă rog 

aveam reţinerea tânărului în faţa unor magiştri. Ştefan Pascu nu-şi anunţa niciodată titlul cursului. Începea să vorbească 

după ce făcea câţiva paşi de la uşă către catedră şi se încheia ora, încheia expunerea. Sigur, nu era neapărat un curs 

foarte sistematic. Vorbea liber. Numai liber. Nu-mi amintesc să fi avut notiţe, fiţuici sau note de curs. Eu am făcut 

disciplina de istorie medie a României şi scosese deja primul volum din voievodatul Transilvaniei. Nu se punea 

problema să ne recitească cursul. Îl avea asimilat...La examene nu era sever. Nu cred. Sincer nu ştiu că am note maxime. 

La examene era chiar colocvial şi se simţea bine cu studenţii (...)”
5
 Cu toate acestea pentru studentul Ioan Drăgan 

mentorul nu era medievistul Pascu, ci specialistul în istoria modernă şi istoriografie Pompiliu Teodor: „Mentorul meu a 

fost profesorul Pompiliu Teodor. El avea acest talent de a coagula studenţii. Lumea profesorilor clujeni se recunosc din 

Pompiliu Teodor. Sigur că Pascu ştia cine sunt cei mai mulţi şi buni studenţi, dar în general era un om foarte ocupat. 

Poate nouă premianţilor ne zâmbea mai mult. Când termina ultimul cuvânt se gândea la celelalte probleme.”
6
 

Pascu în plină recunoaştere academică era perceput corect de către colegii săi istorici. La împlinirea vârstei de 60 de ani 

în 1974, Catedra de Istorie şi Institutul de Istorie şi arheologie din Cluj îi dedică un volum omagiu cu o prefaţă de tip 

laudatio semnată de către Pompiliu Teodor. Colegul mai tânăr îl creionează exhaustiv pe academician: „Numele 

profesorului Ştefan Pascu este legat de Institutul şi Facultatea de Istorie, de tradiţiile istoriografiei româneşti, a 

Transilvaniei în special, de spiritul pe care promotorii acestei instituţii l-au promovat. O istoriografie ataşată idealurilor 

civilizaţiei româneşti, aşezată în serviciul poporului român, a aspiraţiilor spre mai bine. O istoriografie care s-a dorit 

integrată fluxului istoric românesc şi european în aceeaşi vreme, încercând să realizeze un echilibru între valorile 

naţionale şi universale.” Pompiliu Teodor şi mai tinerii confraţi îi recunosc lui Ştefan Pascu „rosturile pe care le-a 

împlinit ca Decan şi le împlineşte ca Rector. În toate aceste funcţii de înaltă răspundere s-a distins prin aceeaşi atitudine 

deschisă studentului, dialogului permanent, schimbului de opinii, având convingerea că numai astfel Universitatea poate 

să-şi aibă funcţionalitatea ei reală în cadrul civilizaţiei socialiste româneşti.” După cum se poate observa îmbibarea 

discursului marxist nu a ocolit nici pe marii istorici clujeni, care vorbeau de iluzoria „civilizaţiei socialiste româneşti.”
7
 

Pe bună dreptate rectorul Ştefan Pascu era perceput de către studenţi şi mai ales de studenţi ca un promotor şi protector 

al noilor generaţii culturale din Cluj-Napoca. Ştefan Pascu semnează în primul număr din Echinox, pe prima pagină, în 

1969 un articol îndemn pentru noii corifei ai literaturii clujene – „La început de drum”. Pascu încuraja „primăvara” de la 

Cluj: „Mai întâi a fost ideea, o idee frumoasă, o idee generoasă. I-a urmat iniţiativa concretizării gândului şi apoi 

înfăptuirea proiectului frământat multe zile şi poate nopţi de mintea tânără şi iscoditoare a celor dornici de a-şi puncta 

trecerea prin universitate şi cu alte înfăptuiri decât cele înscrise între obligaţiile profesionale şi obşteşti ale studenţimii. 

S-a născut, astfel, Cenaclul literar al tinerilor prozatori şi poeţi ai universităţii noastre, pe care l-au numit Echinox. 

Echinox-ul de primăvară fără îndoială şi-a lărgit sfera de cuprindere, şi-a  extins preocupările asupra altor domenii, 

asupra tuturor domeniilor cultural-ştiinţifice cultivate în Universitate, devenind, astfel revista studenţimii noastre, a 

întregii studenţimi, română, maghiară, germană şi de alte naţionalităţi. Aşa cum se cuvine! Cei ce lucrează împreună, în 

sălile de curs, în biblioteci, în laboratoare; cei ce se distrează împreună la excursii, spectacole, întruniri tinereşti; cei ce  

5
 Ioan Drăgan, Mărturie orală, 26 ianuarie 2012, Arhivele Naţionale Cluj 

6
 ibidem 

7
 Pompiliu Teodor, Sub semnul lui Clio: Omagiu – Acad. Prof. Ştefan Pascu, 1974 
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gândesc la fel şi nutresc aceleaşi aspiraţii şi sunt animaţi de aceleaşi idealuri, se cuvine ca împreună să ostenească şi să 

se bucure de rodul ostenelii lor creatoare. Revista Echinox a studenţimii noastre porneşte la drum, înmănunchind poezii 

şi povestiri literare, eseuri filosofice şi ştiinţifice, cronici cu privire la mişcarea de idei, la viaţa studenţească, de la noi şi 

din alte părţi ale lumii. Sunt cuprinse în paginile ei idei originale sau personalizate prin organizarea lor, din cele mai 

diverse domenii ale gândirii umane. Se desprinde frământarea căutărilor tinereşti, dorinţa de a înţelege, trecând prin sita 

deasă a propriei judecăţi, actualitatea cultural ştiinţifică, naţională şi internaţională. Se intuieşte în general maturitatea 

gândirii la vârsta adolescenţii. Sunt tot atâtea semne ce îndreptăţesc încrederea celor preocupaţi de drumul pe care-şi 

îndreaptă paşii tineretul, tot atâtea semne care răsplătesc grija cu care este înconjurat tineretul de societatea noastră 

socialistă, sacrificiile pe care această societate le face pentru a-l pregăti de a fi cât mai folositoare mâine poporului şi 

ţării noastre socialiste. Urarea noastră la început de drum nu poate fi decât una: să crească, să înflorească cât mai 

îmbelşugat revista Echinox şi creaţia cultural-ştiinţifică a studenţimii universităţii clujene!”
8
 Citind astăzi cu atenţie 

mesajul rectorului Pascu îl putem considera un document programatic pentru noua generaţie literară de scriitori clujeni. 

Ştefan Pascu s-a implicat în deschiderea spre exterior a UBB, în strângerea relaţiilor cu universităţile din Occident. 

Lectorul de limba română Gavrilă Neamţu a beneficiat din plin de relaţiile externe ale UBB: „Eu am petrecut şapte ani 

în Occident înainte de 1989. Perioada 1973 – 1977 am fost lector de limba română la Universitatea Tubingen din RFG. 

Noi deja aveam legături în străinătate. Era ceva ce nu se poate imagina, contactul cu RFG. Am plecat pe neaşteptate. Era 

rector acad. Ştefan Pascu. Atunci s-a făcut o deschidere de a trimite tineri la lectorate, că noi aveam multe lectorate în 

străinătate. Ideea a fost să ia contact cu lumea ştiinţifică, alta decât la noi şi mai ales tinerii că cei bătrâni trecuseră”
9
. 

Pentru studentul echinoxist Petru Poantă, rectorul Daicoviciu a fost „Naşul” revistei, dar Pascu a preluat în primăvara 

anului 1969 proiectul de aprobare şi editare a publicaţiei din partea rectoratului fără probleme. Ştefan Pascu a trimis în 

vara lui 1969 o parte din redacţia Echinox, ca o recompensă pentru ceea ce au reuşit să facă, două săptămâni în vacanţă 

în Iugoslavia, la Adriatică.
10

 Şi pentru profesorul Vasile Vese perioada rectoratului lui Ştefan Pascu a fost cel mai 

prolific din punct de vedere ştiinţific şi profesional pentru Universitatea clujeană în perioada comunistă. UBB nu a fost 

afectată instituţional de „tezele din iulie” 1971 ale lui Nicolae Ceauşescu până la sfârşitul mandatului de rector a lui 

Ştefan Pascu din 1976. „Din punct de vedere universitar a fost bine până prin 1975 când a început să se strângă şurubul. 

Deschiderea culturală a fost în ţară până în 1971, dar din punct de vedere al funcţionării universitare până în 1975. Abia 

atunci, când Universitatea avea unităţi fundamentale de cercetare şi didactice: catedrele, care erau pe domenii de 

specialitate au fost comasate. Ca urmare s-a diminuat şi cercetarea ştiinţifică dar plecările s-au rărit abia la începutul 

anilor 80. Aveam relaţii bune cu SUA şi Roma.”
11

 

 O legătură subtilă de aceeaşi factură intelectuală de rezistenţă la opresiune şi ideologie între rectoratele lui Daicoviciu 

şi Pascu o face lectorul universitar din anii 60 Teodor Tanco, care a refuzat după unificarea universităţilor din 1959 să 

colaboreze cu Securitatea comunistă şi să-şi „toarne” profesorii şi studenţii: „Rectorul Universităţii a fost o perioadă 

profesorul Constantin Daicoviciu. Spirit viu, netemător la orice plenară locală sau mai mare. Disciplinat şi academic 

totodată, apărând pe cei care erau buni profesional. Diplomat desăvârşit în unele privinţe ca să-şi asigure cele trei 

mandate, iar politic nu-l întreceau mulţi în dialectică, doar omul se schimbă când scapă de sub vremuri. Pe mulţi ne-a 

făcut scăpaţi. L-a urmat academicianul Ştefan Pascu două mandate. Dar vântoasa aceea adusă de tezele din Iulie a fost 

mai grea ca toate încercările pentru mine. Doar că mă ştiau puţin şi eram printr-un colţ de catedră lector, am scăpat. Îmi 

prefaţase şi o carte. În facultate cât am fost la drept am avut protecţia deosebită a profesorului Fekete, probabil că ştia 

refuzul meu de colaborator al Securităţii, fiindcă mă sfătuise să schimb disciplina şi facultatea şi mă propuse la avansare 

când a fost decan. Aşa am dus-o cât a fost, până în 1976, rector profesorul Pascu. S-a schimbat în mai.”
1
 Tânărul 

absolvent de Istorie, Ioan Drăgan, a surprins personalitatea proeminentă a lui Ştefan Pascu de a nu ceda la presiunile 

ideologice oficiale provenite de la Bucureşti, fiind un protector al profesorilor şi cercetătorilor clujeni: „Mi-a comunicat 

că doi istorici de origine germană de la Institutul de Istorie, Konradt Gundisch şi Iosif Wolff, că au făcut cerere de 

plecare în RFG. În mod normal a doua zi îi desfăceau contractele de muncă. Profesorul Ştefan Pascu le-a desfăcut 

contractele de muncă înaintea plecării cu o zi, fapt recunoscut Urbi et Orbi de tratamentul acesta omenos. Pascu era 

printre puţinii care puteau ţine spatele. El a avut o relaţie bună cu autorităţile. Pentru ideile sale şi oamenii săi se bătea. 

Am asistat la un moment dat cum unul dintre cei doi nemţi prezenţi a fost atacat de un inspector din minister. Prin 1985.  

7
 Revista Echinox, Ştefan Pascu - La început de drum, nr. 1, p. 1, 1969, Cluj-Napoca 

8
 Gavrilă Neamţu, Mărturie orală, 22 noiembrie 2011, UBB 

9
 Petru Poantă, Mărturie orală, 31 ianuarie 2012 

10
 Vasile Vese, Mărturie orală, 25 octombrie 2011, UBB 

11
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Şedinţa a fost condusă de Pavel Apostol, politruc al ministerului cu misiunea de a scoate pe minoritari din institute şi l-

au găsit pe Wolff. Era un inspector Ştefan Ciobanu care l-a şedinţa de analiză l-a tocat pe Wolff. A spus că Wolff a 

încălcat prevederile congresului. După câteva propoziţii Pascu care era alăturea a lovit cu palma de birou şi a strigat:  

–Băi, Fănică tu eşti moldovean. Ştiam că ei sunt mai molcomi, mai aşezaţi. Cum îţi permiţi. A început o filipică. A 

şters cu el pe jos. A zis Pascu cu discursuri d-astea să nu mai vi la Cluj. Pascu s-a simţit vexat că era fieful lui. 

Apostol şi Ciobanu îşi cereau într-una scuze de la Pascu. A doua zi m-am întâlnit pe stradă cu Pascu şi l-am 

felicitat că le-a dat o lecţie celor de la centru.” Tot Ioan Drăgan a fost participant la adunarea în care rectorul 

Ştefan Pascu a fost înlocuit de către filologul Ioan Vlad: „Am asistat la înlocuirea lui Pascu cu Ion Vlad de la 

Rectorat. Naşa acestei schimbări a fost celebra Suzana Gâdea, care îl bătea pe umăr mereu pe profesorul Pascu 

de parcă ar fi fost coleg de grădiniţă”
12

 

12
 Ioan Drăgan, Mărturie orală, 26 ianuarie 2012, UBB 

 

 

 
ULTIMA CURSĂ 

  

 Eu sunt  pescar  de vise și torn amor în cupe, 

 Tu  poți  veni  să-ți umpli paharul cu iubire, 

 Iar  inima de-ți  plânge în piept de ți se rupe, 

 Eu , croitor de inimi, ți-o cos cu măiestrie. 

  

 Ca un sărac ce n-are  nici haine să se-mbrace, 

 Mă-mbrac  astăzi cu tine, sunt dor din dorul 

tău 

 Și  inima mi-am pus-o zălog  pe  veșnicie, 

 Regrete nu există  și  nici păreri de rău. 

  

 Mă-ncalț  cu praf de stele și sufletu-ți  mi-e 

casă, 

 Lumina ce-mi  pătrunde  în trup , sunt ochii 

tăi, 

 Alintă-mă în carul de veșnică  speranță 

 Și-aruncă-ți  întristarea la margine de hău. 

  

 Doar  inima-mi lăsat-o ca amanet la tine, 

 Și n-am nici o monedă de schimb să o pot lua, 

 Golită sunt de gânduri și parcă nici nu-mi 

pasă, 

 Fereastra  fericirii-i  deschisă : poți intra! 

  

 Nici plânsul  deznădejdii  nu-l mai aud în 

iarnă, 

 Nici  nesfârșite ore în care n-am visat,  

 Nimic din amăgirea  atâtor  ani din viață, 

 Nu mai  există  astăzi, căci toate le-am uitat. 

  

 Nădejdea  stă la  ușă,  iubirea mea-i  la poartă, 

  

Tu -n  mâna mea întinsă, iar mâna ta o pui, 

 E  ultima mea cursă din noapte, ce așteaptă, 

 Biletul  mi-e la tine, iubind  în tren mă sui!  

 
 

 
 
 

IUBIREA MEA 
  
 Nu-mi  cântări  iubirea  în taler de balanțe 

 Și dorul meu de tine nu-l măsura cu flori, 

 Tăcerea nu mi-o umple  cu  irosite vorbe 

 Și visul nu îl cerne în  morile din zori .       

  

 Aripile stângace nu mi le rupe-n pripă, 

 Iar stolul de dorințe nu-l  risipi în cer, 

 Nu măsura cu pasul   nisipul din clepsidră, 

 Lumina n-o ascunde în  timpul  efemer. 

  

 Speranța n-o ucide cu gânduri  trecătoare 

 Și  visul nu-l  ascunde în dune de nisip, 

 Nu amâna  chemarea  prin surde amănunte, 

 Răspunsul  nu îl scurge prin pulbere de timp. 

  

 Nu destrăma magia prin cârpituri de lună, 

 Prin sita deas-a  vremii  ninsoarea n-o cerni, 

 Puhoaie de iubire în cale-ți să se pună, 

 Nu mai chema străjerii, n-o vei putea  opri.   

  

 Blestemele  iubirii-n descântec nu le rupe, 

 Mai  lasă-le să ardă în buze purpurii, 

 Și pașii nu îi șterge cu negru de tăciune, 

 Din umbrele iubirii pe veci voi răsări. 

  

 Povestea este scrisă ,destinul mi-e-n iubire, 

 Și-oricâte stânci sticloase spre noi s-au 

prăvălit, 

 Iubirea  mi-e în tine, doar eu îți sunt iubire, 

 Cu mine-ncepe totul ,cu mine ia sfârșit. 
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 VREAU SĂ UIT 

  

Să-mi pot ucide gândul  am pus căpăstru minţii, 

Iar visul meu de noapte e-un cearcăn  interzis, 

Tăcerea resemnării am încuiat-o-n inimi 

şi vântul dezmierdării l-am legănat în plâns. 

  

Să pot uita iubirea am şters cu praf de stele, 

Iar ploilor de lacrimi le-am scuturat cenuşa, 

Mormanul de dorinţe l-am azvârlit în astre 

şi îmbrăcată-n tine am pus pe dor cătuşa. 

  

Dezastrele din mine le-am spulberat în 

cioburi                        

şi zâmbetele noastre le-am  scurs  în jardiniere 

Le voi preface-n taină, iubirilor coliere, 

Căci astăzi merg niciunde şi zbor spre nicăieri. 

  

Cuvinte chihlimbare le-am transformat în păsări, 

Ce rost să stea în mine,când soarta li-e-n ocean? 

Infern e astăzi raiul frumoaselor clipite, 

Destine-s în derivă,blesteme de alean. 

  

Tristeţe pretutindeni şi dor de-nchinaciune, 

Deşert de-amărăciune din tot ce-a fost promis, 

Pierdutele speranţe le plâng în rugăciune 

Pândesc în mine gheare de vulturi ce-au ucis. 

  

Mai zăbovesc în mine,hranindu-mă cu dorul, 

Iubirii prizoniere  îi mai plătesc tribut, 

Speranţe disperate mai ard în felinare 

De mâine,poate mâine, de pot ca să te uit! 

 

AMĂNUNTUL 

 

 

 

 

 

 Departe,în surdină,un pian își cântă dorul, 

 Pe clapele lui albe doar lacrima de ieri, 

 Nestinsa frământare își toarnă-n mine golul, 

 Din amintiri mărunte te-am recompus stingher. 

  

 Ninsoarea ce se-abate sunt gândurile mele 

 Și întrebări o mie,izvoare-n mine nasc ,  

 Nu-ți amintești de ele,sunt scurse-n veșnicie 

 Ca un blestem în noduri,nu pot să le desfac. 

  

 De ce-ai aprins iar focul iubirilor apuse, 

 Tu nu știi că el arde și ars vei fi și tu ? 

 Iluzia iubirii e-o candelă în noapte, 

 Un vis. Tu ești departe,în iarnă numai eu. 

  

 Tu spui că-ți merge bine și faci din dor risipă, 

 În rolul unei piese,doar hainele le schimbi, 

 Sunt câteva dorințe,ce zac nefericite 

 Și unele-amănunte,iar fără ele-i frig. 

  

 În clopotele vremii eu mă declar învinsă, 

 Un mal îți sunt în viață,tu apa care curgi, 

 Mai rătăcește-n tine sărutul de o clipă 

 Și răzvrătite vise,pe care le alungi. 

  

 Nu eu te chem în șoaptă,ci inima te strigă, 

 Nu te sărut cu buze,ci doar cu suflet plâns, 

 Iar fericirea pare din tron că îți abdică 

 Și măștile schimbate sunt amăgiri de-nvins. 

  

 Îmi spui plin de mândrie că ți-ai găsit iar pacea 

 Și-n rest le ai pe toate,în primăveri te scalzi, 

 Iubirea-i amănuntul ce nu te-a prins de-aripă 

 Iar amanuntu-acesta,sunt eu!Degeaba arzi! 

  

 Prins în vâltoarea vieții,te scutură de tine 

 Și măștile ce-nseala aruncă-le-n pustiu , 

 Poți naviga-n destine,pe mările întinse, 

 Tu caută amănuntul,doar eu mai pot să-ți fiu! 
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Te întreb  

În taina regăsită de amintiri duioase 

Eu am pictat iubirea în lacrimă de crin,    

Am vrut să-ţi fiu un înger cu aripi de mătase,      

Te-ntreb cu nostalgie, a fost sau nu divin?  

 

Pe cerul  vieţii tale am scris cu ametiste,               

În  flori de nuferi  tandri  te-am alintat puţin,        

 Ţi-am sărutat tristeţea din genele albastre,        

Te-ntreb cu nostalgie, a fost sau nu divin?  

 

 

În  plin deşert de suflet  am fost ca o fântână,  

Cu  râuri de iubire ţi-am şters  amar, suspin,     

Din vise nevisate  am croşetat cunună   

Te-ntreb cu nostalgie, a fost sau nu divin?  

 

Din mugurii tristeţii ce i-am cules din suflet  

Eu am gravat safire pe-a cerului destin,   

Regrete  dezlânate  le-am prefăcut în  zâmbet,   

Te-ntreb cu nostalgie, a fost sau nu divin?  

 

Dar blestemat hazardul ne-a spulberat în vânturi  

Şi-acum în iarna vieţii din nou eşti peregrin,  

Ai rătăcit iubirea la margine de gânduri,   

Te-ntreb azi cu tristeţe, mai poate fi divin?  

 

Tu taci precum o scoică ascunsă în nisipuri, 

Eu  vise ne-mplinite în  lacrimi împletesc, 

Mă cauţi în ciob de vreme, eşti  mistuit de 

doruri,  

Azi mă prefac că nu ştiu şi nici nu-mi amintesc! 

 
 

 

 
 

 LUPII DE PRADĂ  
  

 Pândesc  lupi de pradă în dansul  zăpezii, 

 Flămânzi de iubirea troiței din noi, 

 O torță e-aprinsă ,un far de lumină, 

 S-alunge  pelinul  din ochii lor goi. 

  

 Flămândele  fiare  sunt gata s-atace, 

 Și  colții lor mari ascuțiți și-i ascund, 

 Vor doar să-și hrănească orgoliile false, 

 Cu visele noastre  născute  în gând. 

  

 Rânjetul  lor  prefăcut într-un zâmbet, 

 Ascunde malefic  dorința de-atac, 

 În trupul lor curge venin de-ntuneric, 

 Întreaga  lor ființă-i  pătrunsă de drac. 

  

 Păreri  omenești  de-anghinare amare, 

 Forțează  făgașe , se luptă-n puhoi, 

 Suntem  locatarii  aceleași  inimi  

 Și  fiara zăpezii  se stinge-n noroi. 

  

 Iubirea-i  destinul  ce steaua ne-o poartă 

 Și chiar mărăcini de-s sădite-ntre noi , 

 Aripi de arhangheli  păzesc  soarta noastră 

 Iar  fiarele hâde-s ucise de zori. 

  

 Genunchi-i  plecăm într-o rugă comună 

 Și  lanțul  iubirii ne leagă de cer, 

 Ia-ne tu  Doamne pe ambii de mână , 

 Ucide  fiara-n risipă de ger! 

  

 Adaugă ne- o zi-n calendarul   iubirii,  

 Și-ascunde-ne-n raza de soare mereu ,  

 Iubire ne-mparte în ceasul   mâhnirii 

 Și  stele-mpleteste  , tu ești Dumnezeu! 
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Poezie 

Prizonier 

 

nu sunt 

decât un prizonier 

ursit făpturii tale 

 

mă închin 

ca-ntr-o biserică 

plecându-mi privirea 

în faţa ochilor tăi limpezi 

plini de dorinţe veşnice 

 

iar mie...ca prizonier 

adâncă iubire-mi inspiri 
 

Decor 

 

aripile păsărilor 

aştern 

amintirile 

coborâte în asfinţit 

pe ramurile 

copacilor înfloriţi 
 

Femeie 
femeie blândă 

vis cald al iubirii 

ai venit lângă mine 

să-mi iei durerea şi 

teama 

dăruindu-mi 

clipa fericirii 

eterne... 

 
 

Sărut 

 

sărutul tău 

mi-a rămas rătăcit 

pe fruntea 

ninsă de amintiri 

 

l-am strâns în pumni 

voiam să-i pun aripi 

să-i suflu viaţă 

pentru a zbura 

măcar o zi 

dar nu gândeam 

că-i plutitor 

ca fulgul de nea 

trecător 

şi-n palma mea  

o să moară 
 

Gânduri 

 

lumină ştearsă 

prelinsă uşor 

peste somnul adânc 

 

suflet de piatră 

flori negre 

vise spulberate 

aceleaşi gânduri 

 

amintiri renăscute... 
 

Peisaj nocturn 

 

luceafăr oglindit 

în lacul cu nuferi 

pe maluri 

broaştele acompaniază 

simfonia vieţii 

lebăda 

se plimbă graţios 

printre umbrele nopţii 
 

Izvorul cuvintelor 

 

din izvorul cuvintelor 

am cules iubirea 

în trup de femeie 

gândindu-mă 

că voi respira 

în armonia luminii 

până-n ziua 

când mâna se va rupe 

şi-atunci izvorul cuvintelor 

se va preschimba în ploi 
 

Tu,iubito 

 

gânduri 

sentimente 

dureri 

suflet 

încredere 

speranţă 

fericire... 

tu,iubito eşti tot ce am nevoie 

aer,apă,viaţă... 

fără tine totul e întuneric 

te vreau lângă mine! 

 
 

 

Privirea 

 

femeie 

 

privirea ta poartă 

mister de alinare 

 

te evapori 

într-o clipă 

şi reapari 

ca amintire 

Insula iubirii 

 

sunt un naufragiat 

al timpului 

ce se scufundă 

în valurile calde 

din ochii tăi 

purtându-mă 

spre nisipul 

fierbinte 

al ţărmului 

 

aş vrea să mă 

transform 

într-o insulă a 

iubirii noastre... 
 

Lumina divină 

 

lumina divină 

din sufletul  

mamei 

călăuzeşte 

calea copilului 

în viaţă 
 

Elegie 

(post)modernistă 

 

 

 

sunetul plumbului 

 

lumină reflectată 

pe suprafaţa curbă 

a sentimentelor 

 

curentul atinge 

braţul tumefiat 

sprijinit în fotoliul 

îmbrăcat de catifea... 
 

 

Cine eşti? 

 

 

priveam în ochii 

tăi 

crezând că 

descopăr 

o altă lume 

care să-mi 

deschidă 

toate cele 100 de 

uşi 

cine puteai fi tu? 

cea care îmbrăţişai 

focul fără să te 

ardă? 
 

Început de 

primăvară 

 

 

fluturi 

sărutări de flori 

dâră de iubire 

paşi purtaţi 

spre maluri 

cu sălcii pletoase 

cascade de lumini 

peste 

crengile copacilor 

înfloriţi peste 

noapte 

 

început de 

primăvară 
 

 

Înţeleg 

 

înţeleg iubire 

unde dispari 

în miez de 

noapte 

înţeleg iubire 

de ce nu-ţi aud 

freamătul 

înţeleg că 

noaptea 

te transformi 

în raze de lună 

şi în stele 

strălucitoare 

şi cânţi 
 

Astronomie 

 

ca să ajung 

lângă inima t 

de multe ori 

mă mişc în 

jurul tău 

ca o planetă 

în jurul 

stelei 

pe orbita 

eliptică 

numai  

ca să te pot 

cuceri 
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Stare de spirit 

 

ating norul şi el se 

împrăştie 

dincolo de gânduri 

lumina face ordine 

printre cuvinte 

 

azi sunt blând 

ca un manuscris 

uitat în sertar 
 

Unde eşti Nichita? 

 

unde eşti Nichita? 

cel care împărţeai 

speranţele şi iluziile 

celor trecuţi în nefiinţă 

 

purtai în cuvinte 

forţa care adâncea moartea 

îmbrăţişând lumina 
 

[***] 

 

foc aprins în inimă 

îngerii luminii prezenţi 

 

paşi-mi sunt călăuziţi 

spre calea Adevărului 

de dragoste şi bunăvoinţă; 

 

departe de vrăşmaşii 

văzuţi sau nevăzuţi 

 

ispitelor le ordon să dispară 

pregătind cărări gândurilor 

bune 

 

cei buni să-mi rămână prieteni, 

cei răi să se schimbe! 
 

Cuvinte 

 

cuvintele sunt doar vorbe 

fără suflet şi dragoste 

cuvintele nu au niciun rost 

doar inima poate fi ascultată 

pentru că vorbeşte 

prin sentimente 

nu prin cuvinte... 
 

Stingere 

 

s-a stins  

sentimentul 

tristeţii 

din sufletul meu 

pe faţă apar 

primele semne 

de zâmbet 

 

fac loc 

să pătrundă lumina 

şi iubirea 

de care am mare 

nevoie 

ca să 

supravieţuiesc 

 
 

E vară 

 

e vară din nou 

la mine în suflet 

iar tu iubire 

încă nu te-ai arătat... 

 

florile au înflorit 

amintindu-mi de dragostea 

neîntâlnită 

acum în toiul verii 

 

simt cum fericirea 

îmi cuprinde orizontul 

făcându-mă să mă gânsesc 

la clipa nemuririi 
 

Îndepărtare 

 

ai bătut 

la uşa mea 

te-am auzit cu 

sufletul 

te-am văzut cu 

aerul 

te-am alungat cu 

mâna! 

 

astăzi regret... 
 

Noapte 

 

lumina lunii 

scursă pe pământ 

topeşte întunericul 

tăcerea pune stăpânire 

natura mă învăluie 

şi dispar... 
 

Aş dori 

 

aş dori să fiu  

floarea 

care să-ţi 

dăruiască 

parfumul 

iubirii 

în fiecare 

dimineaţă 
 

Heliocentris

m 

 

cum soarele 

este centrul 

sistemului 

solar 

dragostea 

mea 

pentru tine 

este picătura 

de apă 

pe care o 

beau 

în fiecare 

dimineaţă 
 

Elemente de 

iubire 

 

aurul 

lumina ochilor tăi 

rubinul 

sărutul buzelor tale 

oxigenul 

molecula ce 

împrospătează 

iubirea dintre noi 
 

Viteza iubirii 

 

dacă ar fi 

să iau în calcul 

viteza luminii 

nu cred 

că mi-ar ajunge 

cei 300.000 km/s 

ca să-ţi cer 

clipa efemeră 

a iubirii 

Ţi-aş spune 

 

un singur lucru 

ţi-aş spune de 100 de ori 

într-o secundă 

TE IUBESC! 

de atâtea ori te-aş şi săruta 

dar,mi-e teamă... 

că apoi 

te vei învăţa 

şi vei vrea să te hrăneşti 

numai cu aşa ceva 
 

Iubirea mării 

 
pe malul mării 
femeia împrăştie 
nisipul ud 
valurile îi spală 
picioarele subţiri şi 
puternice 
după ea apar şi eu 
venind  
ca o umbră 
din trecut... 
 

Zâmbet 

 

iubito 

zâmbetul tău 

mi-l imaginez 

ca fiind 

acea curbă fractală 

care mă face 

de multe ori să 

cred 

c-aş fi nemuritor 
 

Intensitatea 

sentimentului 

 

privirea te cristal 

a ochilor tăi 

o pot compara 

cu intensitatea luminoasă 

emisă într-o anume direcţie 

 

acea direcţie 

nu poate fi 

decât 

sursa de căldură 

ce se formează  

în inima mea 
 

Fizica 

iubirii 

 

două 

persoane 

care se 

iubesc 

nu sunt 

altceva 

decât 

fenomenul 

fizic 

numit 

gravitaţie 

prin care 

corpurile se 

atrag 

reciproc 

cu forţa 

a cărei 

intensitate 

depinde 

de 

sentimentul 

ce poartă 

numele 

IUBIRE 
 

Legea dragostei 

 

eu cu tine 

două corpuri 

punctiforme 

ce se atrag 

reciproc 

cu o forţă 

direct 

proporţională 

cu atracţia 

inimilor noastre 

înflăcărate 
 

Impulsul iubirii 

 

sentimentul meu 

pentru tine iubito 

este ca şi masa constantă 

ce are în jurul ei 

şi o viteză 

 

produsul dintre acestea 

formează 

impulsul iubirii noastre 
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Versuri 
Destin 

 

stăteam la rând 

să-mi iau bilet  spre viaţă 

nu respiram... 

înghesuială mare 

sudori pe liste, tâmple-n aşteptare 

nu-s nervi cât haos, 

totu-i nebuloasă 

abia de văd prin decupajul sticlei 

un pod spre rai  

un cifru al aripei 

ce-ascunde zborul către paradis 

clasa întâi, vagonul dus de vis 

anunţ stufos, atât cât să dosească 

orice speranţă spre o nouă viaţă 

un cot în gând, un alt picior în timp 

eu  tot înghesui nopţi 

prea mulţi   mă-mping 

ochii mi-s mari, degeaba, nu disting 

nici cât e preţul, nici cum să înving 

frământ păreri 

nu îndrăznesc o şoaptă 

când un moşneag ca din toiag întreabă 

- „n-aveţi respect? daţi buzna peste 

toamne! 

priviţi în voi…de viaţă vă e foame!„ 

eu, mai de soi, cu zâmbetul drept haină 

cutez un pas şi mă îndrept în taină 

către ghişeu… întind vreo două fise 

gaura neagră de prea albe vise 

înghite sec speranţa mea de ducă 

casc de nesomn... 

o teamă mă hurducă 

dacă închid un ochi pentru o primăvară 

rămân în aşteptări pe-aceeaşi listă-n gară? 

ori mi-e peronul ultim  asfinţit? 

cum să apun când nu am răsărit? 

al doilea ochi, poate un geam spre mâine 

abia-l mai ţin deschis… 

- ”nu se cuvine 

să fii în rând cu noi! destul, bătrâne, 

ai colindat un timp!”  

latră un câine 

dă-mi două palme, 

vreau să mă trezesc! 

e timpul meu… 

e timpul să trăiesc! 

şi voi urca în tren! zâmbesc… 

am un bilet; 

cum încotro?  

spre timpul ce-l aştept! 
 

A fost să fim 

 

Nu ştiu în care zi sau pe ce stradă 

eu primul pas ori tu să-l fi făcut 

ce ochi au vrut ca sufletul să vadă 

zori de-nceputuri, drum neînceput 

 

Puteam să trec iar tu puteai rămâne                                                                       

goi de privire, de simţire goi                                                                                 

având un mâine eu, tu un alt mâine                                                                           

fără un ieri să-l amintim în doi. 

 

Colecţionari de zboruri şi de vise 

de-atunci purtăm iubirea în surâs 

şi nu-s cuvinte spre a fi descrise 

tăceri ce au atât de mult de spus 

 

Imposibil vis 

 

Mă bântuie  gânduri cu trenă 

spaime smolite în sobor 

ascund în van fruntea în pernă 

înghit în sec şi sec mă dor  

 

margini de vise sfâşiate 

fâşii de lumi ce-mi  par fireşti 

ucise-n zboruri inventate 

şi eu nu dorm şi tu nu eşti.  

 

pictez stângaci pereţi albaştri 

cu amintiri ce ne resping 

deşi privim aceiaşi aştri 

ai tăi răsar ai mei se sting 

 

tot te mai simt oricâtă noapte 

întinde spaima pe pereţi 

în pat sunt eu, tu eşti departe 

la braţul altei dimineţi. 

 

spuneai că-i cer, eternitate 

spuneai că vrei  un zbor în doi 

tu urci spre viaţă, eu spre moarte 

şi trena-i neagră dinapoi. 

 

zâmbeşte luna milostivă 

strivesc un vis în aşteptări 

îmbrăţişez noaptea lascivă 

strâng nori la piept pornind spre zări.  

 

răceala treptelor sărută 

desculţ, orb sufletul peren 

furtuni de gânduri îl înfruntă 

urcând, alunec în infern. 

 

tăcere-i tot, cer de tăcere 

uitând de vis…în vis îngrop 

păşind  în hăul de durere  

un suflet gol, un zâmbet mort 

purta-vor aştri răsărirea 

pe cerul clipei fără rost 

flămânde nopţi mi-au stins iubirea 

şi nu mai sunt nici cat am fost 

 

 

acum un rug fără scânteie 

mâine o umbră şi atât 

tăioase zbateri vor să-ncheie 

un imposibil vis crezut 
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FABULE DE PRIN OGRADĂ 

 Dar nu l-am furat măi frate, 

doar l-am scos din apa mare, 

se-neca sarmanul palid, 

ce atâta supărare ? 

  

 

Vezi mai bine şi-i păzeşte, 

sunt primejdii multe aici, 

printre gard te rog priveşte, 

ai să vezi nişte pisici. 

 

Plictisit căsca motanul 

privind cearta din ogradă, 

las că-l prind eu pe pufosul, 

tot îmi cade el în labă. 

 

Luminat cocoşul spune  

cam smerit…o mulţumire, 

întinde aripa a pace, 

curcii plin de umilire. 

 

Gaiţa de sus priveşte, 

nu mai ştie ce să creadă, 

Iată un cocoş şi-o curcă, 

făcând pace în ogradă ! 

(Morala: dacă se vrea….se 

poate)      
 

PUFOSUL 

Într-o adăpătoare-n curte, 

pentru păsăretul tot, 

un pui galben de găină, 

a căzut şi vai… e mort. 

 

Nu e mort, mai ţipă încă 

cerând ajutorul mamei, 

ea-i departe scormoneşte, 

cu toţi puişorii ei. 

 

Curca din apropiere 

se repede şi-l ia-n cioc, 

de o aripioară-l scoate 

pe pufosul cu noroc. 

 

Dar se-aude gălăgia 

până-n umbra nucului, 

unde scormonea găina, 

de pârjolul soarelui. 

 

Vine-n grabă după puiul 

ce căzuse-n apa-adâncă, 

ocărând precum e graiul, 

către curcă se avântă. 
 

-Ce-ai cu puiul meu surată ? 

ţi-a făcut vreun neajuns ? 

dacă tu n-ai, că eşti stearpă, 

îmi iei puiul pe ascuns ? 

 

Stai că vine el cocoşul 

şi mi-l pun eu să te bată, 

îşi luă-napoi odorul, 

lăsând curca cam…plouată. 

 

Auzind cocoşul ţanţoş 

de aşa afront curcesc, 

dă el fuga cu mult patos, 

Stai să vezi ce mi-o pocesc!

          

Hei surată ! te crezi tare ? 

cum de-ai cutezat să-mi furi, 

ziua în amiaza mare, 

cel mai galben dintre pui ? 
 

FABULE MODERNE 

 

Gâştele şi internetul 

 

Capitoliul de la Roma, 

au salvat cu … gălăgia, 

dar acum cu internetul… 

pot salva şi România. 

N-are-aface, zi sau 

noapte, 

internetul e magia, 

ce ne ţine-ngemănate, 

gâştele din România. 

Jucărie năzdrăvană, 

pentru pici şi cărunţei, 

pentru gâştele din uliţi, 

şi pârdalnicii atei. 

Face pe seducătorul, 

moş de 90 de ani, 

vrea să cânte el – 

cocoşul, 

din punguţa cu doi bani. 

O gâsculiţă-ndoliată, 

s-a pornit acum să 

plângă, 

pentru vremuri de-altă 

dată, 

pentru mintea ei 

natângă.     

Ca doi copii 

Ca doi copii pe internet, 

ne-am tot jucat, 

tu mi-ai trimis un 

zâmbăreţ, 

iar eu o vrăjitoare rea. 

  

Ca doi copii ne-am 

amuzat 

şi mare haz făceam, 

dar mausul nu reuşea, 

să-ţi spună ce gândeam. 

  

Ţi-aş fi trimis un 

vers…de dor, 

dar ştiu că eşti imun, 

sunt multe cele care vor 

şi-aşteaptă să le suni. 

  

O inocenţă-n asfinţit, 

un dar de mare preţ, 

când crezi că totu-i 

terminat, 

şi n-ai ce să mai speri. 

  

Copilării, nimicuri 

afişam, 

distrându-ne pe net şi,  

Doamne cât de mult 

râdeam 

şi cum te mai aştept. 

  

Dar la trei fraze ale 

mele, 

răspunzi cu trei cuvinte, 

e limpede că de…bezele, 

îmi voi aduce-aminte.    
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-iO1NasIdRNM/TfEZNjwuwKI/AAAAAAAAAB0/VCj8ZEpyHLo/s220-h/889.jpg
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În ograda net-ului 

 

În ogradă-i mare zarvă, printre bietele-orătănii, 

gaiţa-a-stârnit furtuna şi-a fugit să-şi facă oul, 

pintenatul stă să sară, la bătaie sau la vrăbii, 

dincolo de gard priveşte, tot mai nedumerit omul. 

. 

Am să chem veterinarul, spuse el către nevastă, 

aste orătănii parcă, sfinte n-au fost niciodată, 

dar de câtva timp încoace, ca zăludele sunt toate, 

pintenatul ăsta ţantoş, pe la toate le dă roată. 

. 

Nu le lasă să mănânce, nici măcar să se-odihnească, 

sus pe gard stă toată ziua, numai să cucurigească, 

au uitat afurisite, să clocească ouale 

şi se miră că în toamnă, toate merg de-a-ndoasele. 

. 

Nici curcanul nu se lasă, înfoiat stă ziua-ntreagă, 

curca-i mai mereu plouată, dormitează în ogradă, 

gâsca se tot dă în leagăn, se preface ca n-aude, 

iar găinile stau tâmpe, ca pe pintenat să-l vadă.   
 

Struguri acri 

Îşi cerne ploaia stropii reci, 

monotonia îşi târăşte paşii, 

de plictiseală sau de gânduri seci, 

mai scrii un vers, vizând urmaşii. 

 

Şi-ar vrea moşneagul numărându-şi 

anii, 

chiar şi în treacăt un obraz s-atingă, 

dar ca avarul drămuindu-şi banii, 

nu încetează de sărăcie să se plângă. 

 

Ca vulpea când la struguri vrea s-

ajungă, 

lingându-se pe bot, zice:  sunt acri… 

de-ar fi aşa, nu ar mai sta la pândă, 

visând în taină numai “monştri sacri”. 

 

Dar vreau să ştie aceia ce vânează, 

că internetu-i ca un tras la sorţi, 

nu sunt aceea care să culeagă, 

ce altele aruncă, potcoave de cai 

morţi.  
 

Şurubul şi piuliţa 

Filetată şi smolită, 

piuliţa s-a pornit, 

pe-o alee cu 

şurubul, 

filetat şi spilcuit. 

 

Băncile rămân în 

urmă, 

n-au articulaţii noi, 

au plecat la 

promenadă, 

fără pompa de ulei. 

 

Nici o şaibă de 

rezervă, 

nu şi-au luat ca de-

obicei, 

merg ţinându-se 

deo cheie, 

scrâşnind jalnic pe 

alei.  
 

FABULE ŞI POEZII AMUZANTE 

 
Vulturul şi  codobatura 

I 

Se pare că în vremuri foarte-

ndepărtate, 

de unii foarte mulţi aproape-uitate, 

peste păsările codrului domnea un 

vraci. 

Treburile cârdurilor mergeau strună 

toate, 

căci vulturul cu calm şi cu dreptate, 

certa pe una, alteia-i da poveţe,  

arăta fiecăreia cum să-nveţe, 

că-n codru treaba trebuie împărţită, 

că hrana nimănui nu-i gratuită. 

 

Nori plumburii pe cer se adunară  

întinse aripi mari, vulturul, vraciul  

şi spre apus se îndreptă să zboare. 

Rămase fără vraci o vreme, ciripiră 

cum le era de altfel obiceiul, 

care din ele are glasul cel mai tare, 

să dirijeze păsările-n codru. 

 

Dar după lungi şi aprige discuţii, 

n-ajunseră la nici un rezultat. 

Pe-o aripă de vânt soseşte vestea,  

că din apropirere dintr-un luminiş,  

codobatura-n chip de vraci soseşte. 

 
 

În zori de zi, cu plisc plecat, 

tot neamul păsăresc din lăstărişul tânăr, 

dau aripa cu noul vraci, codobatura. 

Aceasta…nemulţumită-n parte, 

c-a trebuit să părăsească LUMINIŞUL,  

c-ar trebui să ciripească … tare,  

s-o poată auzi tot lăstărişul. 

Fâlfâind din aripă, le trimise la treabă, 

Iar ea se aşeză la umbră, pe o creangă. 

II 

Trecu o vreme pentru-acomodare, 

codobatura cântărea deodată totul, 

uitând că trebuie grăunţe pentru iarnă. 

Un grangur, culese de prin vecini…o 

floare 

şi o aduse-n dar codobaturii. 

Aceasta mirosind gingaşa floare, 

închide ochii când…balanţa scade. 

O gaiţă porni atunci furtuna: 

Cum? N-adună graunţe toată lumea? 

Atunci de unde au graunţe pentru 

hrană? 

Oh! Şi neamul păsăresc se face de 

ocară. 

Nemulţumite se-adunară toate, 

să ţină sfat în mijlocul pădurii. 

Codobatura aflând cauza nemulţumirii, 

ridică glasul galeş…voi sunteţi un stol 

mare… 
 

iar eu … sunt numai una… 

şi-apoi ce mai atâta tevatură, 

pentru-o grăunţă, două… 

rosti codobatura. 

 

Văzând că nu-i dreptate, în mijlocul 

pădurii 

şi-au pus prin scorburi rezerve pentru 

iarnă. 

O rândunică în zboru-i avântat se 

abătuse, 

prin lăstărişul tânăr şi sfatul auzise; 

“Cirip, cirip! Deştepte sunteţi toate, nu 

zic, 

dar dacă-n capul omului cât e de mare, 

această dezlegare nu-şi află încă locul, 

cum de-aţi crezut voi simple păsări care,  

nu ştiţi decât să adunaţi cu ciocul, 

s-aflaţi în codru rezolvare ? cum oare?     

(Morala: Nu numai în stupi sunt trântori.) 
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SEDUCŢIA ŞI CAPCANELE PROZEI 

LUI 

GHEORGHE UNGUREANU 
 

E limpede, după volumul „Fantasmagorii nocturne” , Editura Atlas , Bacău, în care-şi derula povestirile mai ales în 

spaţiul imaginarului artistic tradiţional al fantasticului iniţiatic, vezi revista Plumb din martie 2010, că prozatorul se 

mişcă în continuare în preajma unei tematici înrudite cu cea din volumul anterior, dar coraborată cu perspective 

contemporane oferite de cercetările situate la graniţa ştiinţei şi tehnicii cu meridianele ezoterice ale parapshilologiei. 

Gheorghe Ungureanu a intuit că, la întâlnirea realităţii cu expiermentul , pusă sub semnul fanteziei omului şcolit, dar 

care acceptă convenţiile unei descrieri doar aparent ficţional-analitice, se pot manifesta resursele unei proze care seduce 

cititorul: suspansul în forme infinite; multitudinea soluţiilor de înaintare a intrigii; mari disponibilităţi în dilatarea 

timpului şi a spaţiului, convocarea unor variate registre ale limbajului şi mari posibilităţi pentru evadarea în realitate. În 

acest caz, cititorul va resimţi doar în ce măsură autorul nu a abuzat de vreuna din ele. Astfel, în cadrul unei inedite 

asocieri, între modalităţile prozei realiste, cu cele ştiinţifico-fantastice, de science-fiction sau chiar satirico-pamfletare, 

autorul oferă cititorului melajul unei proze de aventură, cu descrieri susţinute de perspective parapsihologice şi de 

posibilităţi ale telecomunicaţiilor moderne, pe fondul informaţiilor contemporane privind subconştientul uman sau din 

cele neveficate încă, aflate la graniţa cunoaşterii chiar şi pentru acest început de al treilea mileniu. Se înţelege, este 

trucul literar al unei aplicat descriptor, dar şi un narator înzestrat, care are destule prilejuri să se manifeste astfel, căci 

subiectele acestui micro-roman încorporează teme ce merg uneori în tandem: realitatea şi misterul, detaliu şi priveliştea, 

amintirea, legenda şi plăcerea de a povesti, modalităţi de cercetare modernă şi observare sistematică. 

 Există în această proză o bună succesiune epico-descriptivă de momente bine conturate, cu personaje la fel susţinute 

comportamental, pagini expresive, în care potretistica şi fantasticul încântă cititorul. Trăirile din subconştient ale Aelliei, 

cu substrat oniric sunt impresionante şi puteau fi dezvoltate în dramatismul lor. 

 Neîndoielnic, calităţile literare şi valorile cognitive ale prozei lui Gheorghe Ungureanu pot fi percepute în text. Zborul 

fanteziei, manifestarea liberă a ficţiunii şi încorporarea unei largi documentări sunt repere ale literaturii actuale, atât în 

spaţiul realist, cât şi în cel fantastico-ezoteric. 
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Ion Creangă – 175 de ani de la naştere 
 

La 1 martie, de ziua mărţişorului, anul acesta, s-au împlinit 175 de 

ani de când Smaranda Creangă, soţia lui Ştefan Apetrei Ciubotariul din 

Humuleşti, Neamţ, a născut copilul care a devenit, fără discuţii, cel mai 

mare povestitor al românilor. 
 

După o copilărie frumoasă, plină de peripeţii, petrecută la Humuleşti pe malul Ozanei, apa în care se scălda, după cum 

ne spune însuşi Ion Creangă în Amintiri şi unele povestiri, după ani de şcoală nelipsiţi nici ei de evenimente inedite, 

ajunge în sfârşit diacon, îndeplinind dorinţa mamei şi mai puţin pe a lui. Îşi exercită „meseria” însă pentru puţin timp, va 

deveni  învăţător, profesie pentru care  se pare, una din ursite a suflat cu harul pedagogului. Dacă ar fi fost ca să rămână 

numai cu această calitate, Ion Creangă ar fi intrat totuşi în galeria elitelor româneşti. Dar în leagăn, o altă ursită, din altă 

lume, a suflat asupra lui şi l-a hărăzit cu darul născocirilor de tot felul, multe de la lume adunate şi apoi la lume date, pe 

care apoi să le povestească prietenilor, dar mai ales copiilor. Aşa a ajuns Ion Creangă, e drept cam târzior, în lumea 

spiritelor înalte, având ca prieten pe cel mai român dintre români, pe Mihai Eminescu. A debutat în anul 1868 luna a 9-

a, ziua 22, în „Metoda nouă de scriere şi citire pentru uzul clasei I primare”, scriere la care era coautor, cu o poezie, pe 

care pe vremea copilăriei mele, când nu era nici radio, nici televiziune, iar casele oamenilor, precum şi şcolile şi alte 

instituţii săteşti erau luminate cu lămpi cu gaz, era cunoscută nu din citit, ci din gură în gură, oral cum se zice 

ştiinţificeşte. Este vorba de poezia Păsărica în timpul ierni. 

Ca dimensiune, opera lui Ion Creangă este relativ restrânsă. Trecerea în lumea umbrelor la o vârstă relativ 

tânără, 52 de ani, la care ar fi meritat să fie în deplinătatea forţelor fizice, precum şi desele stări lungi de boală, l-au 

împiedecat pe Ion Creangă să-şi etaleze întregul bagaj de inspiraţii posibile atât în planul pedagogiei cât şi al literaturii. 

Lungimea vieţii unui om, însă, nu se măsoară numai în ani, ci şi în evenimentele trăite. Şi când acestea sunt fapte ce 

intră în conştiinţa neamului, putem zice, că omul respectiv nu numai că a avut o viaţă matusalemică, ci că este 

nemuritor. Şi Ion Creangă este nemuritor, dovadă fiind permanentele comemorări şi aniversări legate de cele două 

momente ce ne marchează inexorabil viaţa: naşterea şi moartea. Adaug la acestea, desele editări ale operei sale, cum rar 

se mai întâlneşte în literatura noastră şi de aiurea la autori a cărui viaţă scriitoricească se întinde pe zeci de ani. Pentru 

români, poate Eminescu să-l întreacă. Cu tot respectul pentru luceafărul poeziei româneşti, pentru profunzimea 

filosofică şi socială a operei sale, trebuie să recunoaştem că întâi se citeşte  Creangă şi apoi Eminescu. Şi paşii în cultură 

au acelaşi sens. Creangă este la baza piramidei, Eminescu este în vârful ei. Pentru amândoi, şi nu numai pentru ei, 

izvorul îl constituie Mioriţa, Meşterul Manole, Toma Alimoş… 

S-a scris mult despre Ion Creangă şi se va mai scrie. În Ion Creangă, Opere, Colecţia Scriitori români, Editura 

„Minerva”, Bucureşti 1970, lucrare apărută sub îngrijirea lui Iorgu Iorda şi Elisabetei Brâncuşi, capitolul Referinţe 

cuprinde 6o de pagini. Numai Mihail Sadoveanu este amintit de 27 de ori cu diferite articole. În aceeaşi carte capitolul 

despre editarea operei lui Creangă cuprinde 70 de pagini de informaţii. Dar câte cărţi n s-or fi editat după aceea, şi câte 

articole nu s-or fi scris în încă 40 de ani de existenţă românească.  

Aceeaşi carte cuprinde două pagini cu autori care au prelucrat din opera humuleşteanului, dramatizând 

poveştile , povestirile sau din Amintiri din copilărie. Şi a şaptea artă, cinematografia, s-a înfruptat din Ion Creangă, 

realizându-se filme şi roluri de succes, creând şi lansând actori. Din această perspectivă, Ion Creangă poate fi afiliat şi 

marilor dramaturgi ai ţării, în special pe linia lui Vasile Alecsandri şi Lui I. L. Caragiale, chiar dacă, expres n-a scris o 

piesă de teatru. Doar, modalitate de exprimare, proza, ne face să nu fie trecut şi în rândul dramaturgilor. Dialogurile din 

poveştile şi povestirile sale sunt mai suculente decât în multe comedii calificate cu acest titlu. 

Ion Creangă este şi un creator de limbă românească. În aceeaşi perioadă, Lla Ghindăoani, satul natal al  lui Vasile 

Conta, la vreo zece kilometri distanţă de Humuleşti, mai la vale, spre Piatra Neamţ, a trăit un ţăran autodidact, Toader 

M. Ștefan, care a ţinut un jurnal. În anul 1974 a fost publicat de editura „Eminescu”, cu titlul Memoriul meu. 

Ghindăoanii şi  Humuleştii fac parte din acelaşi topos lingvistic. Memoriul meu este un document şi din acest punct de 

vedere. Opera lui Creangă, mă refer în primul rând la Amintiri, este o lucrare de literatură cultă, nu este numai memoria-

listică, este şi multă ficţiune, Creangă îmbogăţeşte limba populară cu expresii proprii. Însă, prin ceea ce se distinge   
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Creangă nu este multitudinea de expresii populare, ci prin modul cum a ştiut să combine cuvintele, formulând propoziţii 

de o rară frumuseţe, adevărate perle poetice, cu profund sens filosofic. Amintirile lui Creangă sunt o odă închinată 

copilăriei, sunt o simfonie a fericirii şi bucuriei ale acestei etape din viaţa omului. 

Nemţenii se simt mândrii că din ogorul lor a răsărit asemenea plantă rară, plină de vitalitate şi voinţă literară. 

Dar nu numai că sunt mândri ci şi o îngrijesc, cu regrete însă, nu întotdeauna cu suficient răspundere. Se alătură lor 

ieşenii, locuitorii urbei unde Creangă s-a afirmat şi şi-a consumat anii maturităţii. Unul din cei mai buni şi apreciaţi 

biografi ai lui Creangă, este G. T, Kirileanu. Ediţia Ion Creangă scoasă de el este, după părerea exegeţilor nemţeni, cea 

mai completă. Motivaţia este că fostul bibliotecar de la Fundaţiile Regale, a publicat pentru prima dată năstruşnicele 

poveşti, botezate corozive, sau licenţioase. Laudele vin, desigur după Revoluţia din Decembrie, când românii au devenit 

mai democraţi, mai puţini pudici, mai liberi la vorbe, chiar cu vrute şi nevrute; uneori şi la fapte. 

 Cazul celor două poveştiri a devenit subiect de dezbateri academice, chestiune de virtute naţională, model de 

exprimare, cu speranţa unui Premiu Nobel. Subsemnatul, nu crede decât că Nică, ludic prin toată fiinţa lui, nu a făcut 

decât o nouă şotie, pentru un spaţiu restrâns, aşa cum făceau humuleştencele pe la şezători. S-ar putea ca poveştile 

amintite să fie culese din gura acestora, căci bune erau nu numai la făcut sumani, l-a alungatul furtunilor cu înfiptul 

toporului în pragul uşii, sau la descântatul de deochi făcând benchiuri pe frunţi. Apoi, Ionică cel prost nu este chiar atât 

de licenţioasă. În timpul pudibondismului comunist s-au publicat cărţi cu scene mult mai deocheate, de pildă, în 

Maidanul cu dragoste de George Mihail Zamfirescu. Doar faptul că scrierile lui Creangă intră pe mâinile copiilor i-a 

făcut pe editori să fie reţinuţi. Şi bine au făcut, şi cred că aşa e bine să se procedeze în continuare. Fiecare vârstă cu 

drepturile şi obligaţiile ei. 

 Exacerbarea dezbaterilor pe tema acestor poveşti, precum şi publicarea lor, uneori în ediţii de lux, cu ilustraţii 

cum a făcut Editura „Humanitas”, de cele mai multe ori din interese pecuniare, aduce o umbră asupra creaţiei lui 

Creangă, ştirbesc din imaginea acestuia şi nu o întregesc. Învăţătorul Creangă, cu siguranţă, nu ar fi publicat asemenea 

năzbâtii. 

În ultimii ani am participat la mai multe activităţi dedicate vieţii şi operei lui Ion Creangă. În afară de problema 

subliniată mai sus în alte trei chestiuni mi se pare că se exagerează când se discută despre el. 

 La manifestările la care am participat a fost prezentă şi biserica. Nu numai cu slujbe ci şi cu referate, eseuri. 

Desigur, Creangă a fost un bun creştin, originea lui ţărănească, educaţia din familie au contribuit la aceasta. Dar faptul 

că îi ia pe preoţi în răspăr, îi cam beşteleşte, ne vorbeşte despre o atitudine critică a lui Creangă faţă de clerici. Creangă 

făcea deosebire între credinţa în Dumnezeu şi slujitorii lui pe pământ. Această atitudine critică prin satirizare caută s-o 

şteargă clericii de azi. Mâine, poimâine vom azi, poate, de o canonizare a lui Creangă, aşa cum s-a propus cu Eminescu. 

O similitudine, oricât ar părea de nepotrivită apropierea, am întâlnit-o la Friedrich Nietzsche, fiu de pastor protestant, 

care însă a extins critica de la clerici la dogmă. 
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O altă prezentare permanentă a lui Ion Creangă este înclinaţia lui spre cele ale gurii, de te întrebi dacă participi 

la o dezbatere literară sau una gastronomică. Nimic din ceea ce este omenesc lui Creangă nu i-a fost străin. E adevărat 

că în scrieri, cât şi în viaţă, de altfel, Creangă a avut de a face cu Dionysos; în Amintiri din copilărie este consider, şi 

apolinic. Dar dacă ne interesează atât de mult viaţa particulară a scriitorului, poate ar fi interesantă şi viaţa lui amoroasă. 

Mai ales că Nică îi purta sâmbetele Smărăndiţei de când începuse să înveţe buchile. Dar, Ionică cel prost n-o fi chiar el 

bătându-şi joc de prostia omenească? Oricum, picanteriile despre scriitori nu pot fi trecute în activitate de cercetare 

literară, ci doar în rândul cancanurilor sau ca mijloc de întreţinere a bunei dispoziţii la o întâlnire bahică, uneori după 

simpozioane. Am văzut şi aşa ceva.  

În perioada comunistă, opera lui Ion Creangă a fost interpretată în interesul regimului. Povestitorul era omul 

din popor care şi-a pus talentul în slujba poporului, demascând viaţa grea a ţăranului român, exploatarea acestuia. Unele 

interpretări, erau de-a dreptul ridicole, ca de pildă, lupul din Capra cu trei iezi era asociat chiaburului care suge sângele 

ţăranului.. Existau şi altfel de exagerări proletcultiste. În 1964, un secretar de a partid cu propaganda, funcţie care avea 

în subordine cultura şi învăţământul, la o adunare dedicată încercării desprinderii relative de sub influenţa politică a 

Uniunii Sovietice, propunea să nu mai fie citit Lev Tolstoi fiindcă îl aveam pe Creangă al nostru. Astăzi există destui şi 

din cei care nici nu mai amintesc de el, personalităţile lor nu se pot coborî de la un Eliade, Cioran, Monica Lovinescu 

Patapevici la banalul Creangă. Pentru a te convinge e suficient să vizitezi librăriile Humanitas. De altfel nici Eminescu 

nu se bucură de mai multă atenţie. E de domeniul ridicolului, că în una din expoziţiile cu vânzare al editurii amintite din 

întreaga literatură română clasică se afla doar poveştile citate mai sus, în ediţie de lux, 

Mai năstruşnică ni se pare folosirea lui Creangă ca agent electoral, ca ajutor politic în  gospodărirea târgurilor. 

Domnul profesor Ion I. Berghia, moldovean din Moldova de peste Prut, stabilit în Moldova de dincoace de Prut, la Iaşi, 

scrie în numărul din decembrie al revistei pe care o patronează, Dor de Basarabia, un articol intitulat Creangă e cu noi? 

Desigur că e cu noi, că n-o fi cu  turcii sau ruşii. Dar în acest articol după ce arată unele realizări de prin Basarabia, şi 

rolul scrisului lui Creangă în menţinerea conştiinţei româneşti, autorul banalizează menirea operei marelui povestitor 

trecând la critica unor neajunsuri cotidiene , unele chiar mărunte, precum că în Copou sunt multe ciori, că avem 

manelişti, că măicuţele devin mame, că elevii bat pe profesori, că sunt mulţi băieţi deştepţi cu multe maşini, scriitorii se 

înjură în public, mânăstirile au saune, aparate de asculta vizitatorii, că sunt mulţi câni maidanezi în jurul teiului lui 

Eminescu... Desigur, un Ion Creangă actual n-ar fi de acord cu asemenea neajunsuri şi le-ar satiriza, precum n-ar fi de 

acord nici cu faptul că domnul Berghia laudă, nu fără interes, ce nu a văzut la Piatra Neamţ şi Târgul Neamţ şi a văzut la 

Iaşi, sau invers: a văzut la Neamţ şi nu a văzut la Iaşi. Dar să cităm din articol: […] Am fost de mai multe ori la Piatra-

Neamţ şi Târgul-Neamţ unde nu am văzut nici câini maidanezi, nici boschetari, nici cerşetori, nici hârtii şi chiştoace 

aruncate oriunde…Străzile de acolo erau de fiecare dată curate, aerul, la fel curat.Ca şi sufletele oamenilor pe care i-  
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am întâlnit, în timp ce în aşa-numita capitală culturală a României parcă eşti în…Bucureşti. Dacă nu mă 

credeţi, veniţi pe strada Codrescu din Iaşi unde gropile şi praful sunt la ele acasă… Strada Sărăriei din care se 

coboară spre”Bojdeuca” lui Creangă aproape că nu se deosebeşte de strada Codrescu. În continuare pentru a sublinia 

realizările din Neamţ şi legătura lor cu Ion Creangă, domnul Berghia îl întreabă pe cititor: […]Ai auzit de Fundaţia 

Culturală „Ion Creangă” condusă de părintele Viorel Cojocaru? Dar de primarul Decebal Arnăutu, de Zilele Culturii 

Nemţene „Ion Creangă” de acolo? Dacă răspunsul tău este negativ, s-ar putea ca spiritul lui Ion Creangă să nu fie cu 

tine şi atunci eşti în mare pierdere.Desigur, nici nu se poate scrie altfel, căci Domnul Berghia, împreună cu alţi ieşeni şi 

basarabeni, invitaţi de onoare la manifestările Creangă, se bucură de găzduire aleasă, cu mese la restaurante. 

* * * 

Dar fiind vorba de nemţenii şi de publicarea operelor lui Creangă sau a scrierilor despre el şi opera sa, la 

capitolul merite îl amintim pe Cristian Livescu care, prin editura Crigarux, a cărui patron este, a publicat: 

Al. Piru, Ion Creangă. Ediţie tematică, prefaţă şi tabel cronologic de Cristian Livescu; 

N. Iorga, Despre Creangă, Ediţie tematică, studiu şi tabel cronologic de Cristian  Livescu; 

*** 

Gânditorul de la  Humuleşti. Eseuri, studii, exegeze asupra vieţii şi operei lui Ion Creangă. Selecţie şi suport 

cric de Cristian Livescu. 

Nicolae Căruceru, De ale lui Ion Creangă. Amintiri/Povestiri… povestite în versuri; 

Vladimir Străinu, Ion Creangă, Ediţie critică, studiu introductiv şi tabel cronologic de Cristian Livescu; 

 Ion Creangă, Opere. Ediţie de G.T. Kirileanu, însoţită de cel mai cuprinzător glosar cu o Addendă: Povestiri 

corozive, însoţite de consideraţii critice de la G. Călinescu la Luca Piţu şi N. Manolescu. Întocmire şi aparat critic de 

Cristian Livescu. 
  

Tot la merite nemţene adăugăm că pe 1 martie a.c. Complexul Muzeal judeţean Neamţ a organizat un 

simpozion aniversar Ion Creangă – 175. Au susţinut comunicări pietreni Rocsana Josanu, Despre data naşterii lui Ion 

Creangă; Raluca Naclad – Simboluri culturale şi semiologie medicală în povestea lui Arap-Alb; Dan Iacob – Ion 

Creangă, ezoterismul şi gândirea tradiţională; Constantin Tomşa – Ediţii ale operei lui Ion Creangă;Adrian Alui 

Gheorghe – Modelul Ion creangă pentru literatura română actuală; Cristian Livescu – Receptarea operei lui Ion 

Creangă azi.  

După cum se vede din unele titluri, a fost o adevărată sesiune ştiinţifică. Eu ca muritor de rând, trăitor cu 

Creangă din copilărie şi până acum, la senectute, aş fi gustat sufleteşte o lectură din poveşti sau Amintiri. Sau o 

dramatizare, un film. Doar se ştie, parafrazând o altă sintagmă, comunicările din comunicări se fac, iar uneori sunt nişte 

compilaţii. Umila mea părere poate fi valabilă şi pentru Anul Caragiale. 
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DRAGOSTE PURĂ SCĂLDATĂ ÎN DORURI ALBE 

 

 

Dragostea perfectă este pentru sentiment ceea ce albul perfect este pentru culoare. 

(Neale Donald Walsch) 

 

doreşte să-şi dezvăluie bunăvoinţa angelică şi trăirile pline de lumină, de credinţă şi de speranţă, scăldate toate în aceeaşi inocenţă 

manifestată în Meditaţii şi cuvinte, primul său volum de versuri.Beneficiind de sprijinul editurii Naţiunea, care-i tipăreşte cartea, 

Vera Crăciun îşi permite să îmbrace al doilea volum de versuri în chiar culoarea albă a frumoşilor trandafiri ce încântă cititorul prin 

puritate şi gingăşie, îmbrăţişând fericită ideea inimosului publicist Romeo Tarhon – redactor şef adjunct şi editor la Ziarul 

Naţiunea – continuitate pentru Neam şi Ţară, iniţiatorul ineditului proiect Rugă fără sfârşit – cel mai lung poem pentru cartea 

recordurilor. În aceeaşi idee, poeta ne înfăţişează pe ultima copertă una din poeziile închinate mamei sale, căreia i-a dedicat ambele 

volume de versuri şi, plină de dor şi de recunoştinţă, înserează în prezentul volum un prim grupaj de versuri explicându-se, parcă, 

cititorului: „Ochii-mi plânşi trimit în ramă/ Gând pios şi dor de mamă” – Amintire, iar în prima pagină expune fotografia celei ce 

i-a dat viaţă într-un tablou pe fondul albului ce o reprezintă.  

  Poezia Verei Crăciun este liniştită şi expresivă. Prin versuri îşi deschide sufletul şi permite cititorului să-i admire zborul senin 

al cuvântului, rostit cu seninătate şi plecat spre frumos, ca pentru a ne convinge că este izvorât din frumos: „Frumosul se naşte din 

rază divină,/ Din act creator dătător de lumină./ Se naşte-n privirea curată şi blândă/ din ochii femeii născută fecundă” – Privire 

de mamă. În acelaşi timp, conştientizând că sentimentele au intensitate diferită de la om la om, că iubirea se manifestă felurit chiar 

în relaţia părinte-copil, poeta manifestă răbdare şi bunăvoinţă pentru a convinge şi nu vine cu argumente, ci cu o întrebare retorică 

în măsură a ruşina pe îndărătnicul om, la orice vârstă s-ar afla el: „Cum să nu mângâi fruntea întristată,/ Obrazul cald ce catifea 

de crin era odată/ Ori mâna ce te-a legănat/ Cu dor şi drag te-a mângâiat!” – Iubire de părinte. Este, dacă vreţi, încercarea 

poetei de a defini iubirea, acţiune foarte dificilă precum se ştie. Pe de altă parte, versul poetei evidenţiază dragostea faţă de tot ce 

este în jurul ei, faţă de reperele importante care au marcat desfăşurarea vieţii sale şi a familiei în care s-a născut înconjurată de 

dragoste şi în care a învăţat să trăiască prin iubire de oameni, de cer şi de pământ, cu tot ceea ce înseamnă acestea.  

      Tocmai de aceea cuvântul său, eliberat şi lăsat să zburde în libertatea culorilor şi a rimei, creează tablouri pictate în 

toate nuanţele prin care natura, într-un cuvânt, a fost văzută, auzită, simţită şi iubită. Adevărat, autoarea nu trece priveliştea 

universală prin ochii ei, ci prin ai femeii, în general vorbind, atâta doar că toate femeile vor privi totul prin ochii mamei sale, cea 

care a învăţat-o să iubească frumosul, mereu ilustrat în alb, fie noapte, fie zi: „Vezi şi marea, vezi iubirea,/ Vezi candoarea, 

dăruirea,/ Vezi paleta de culori/ Din petalele de flori/ Vezi un mugur înflorit/ Şi de toate eşti vrăjit…” În aceeaşi poezie urmează 

să înţeleagă cititorul că nu este deloc întâmplătoare descoperirea imaginii vieţii doar prin ochii femeii, ca şi când bărbatul nu ar 

exista. Autoarea va sublinia cu îndemânare rolul pe care-l are femeia în existenţa atât de complexă a omului pe pământ, „cercetând 

prin alb de nor” împreună cu noi, pentru a ne convinge: „Vei găsi mireasma fină/ Ce-i minune, e divină,/ E iubirea ideală/ În fior 

dulce de mamă”. Iată, este vorba de femeia-mamă! Adică aceea care dă viaţă, care asigură continuitatea acesteia pe pământ, pentru 

că „doar sufletul femeii” acesteia „Albul pur îl mai doreşte./ Acel alb ca de poveste…”, urmând ca tot în această culoare, „Alb de 

nor şi alb de vis,/ Alb de dor şi alb de nins” – Alb de vis şi alb de nins,  adică, în curăţenie sufletească, să dea viaţă ce urmează a fi 

alăptată cu seva inocenţei şi să crească, învăluit în puritate, rodul dragostei nevinovate.  

Din toate anotimpurile, pentru acest volum, Doruri albe, Vera Crăciun a ales doar iarna şi toamna, deşi pe toate le cunoaşte şi le 

iubeşte la fel de mult, atâta doar că nu poate găsi în celelalte culoarea în care se regăseşte cu sufletul ei curat mai bine ori mai mult 

decât în albul zăpezii şi în auriul toamnei. A hotărât să le dedice câte un capitol destul de bine închegat, dar asta nu înseamnă că a 

renunţat cu totul la imaginile proprii surorilor iernii. Bunăoară, pentru a da dimensiune suferinţei cauzată de pierderea fiinţei dragi, 

a făcut apel la vară, adresându-i-se: „De ce în ochi ţi se strecoară/ Atâtea nostalgii şi lacrimi reci?/ Te-ntreb a nu ştiu câta oară,/ 

Frumoasă vară, de ce pleci?” – Frumoasă vară. Este, dacă vreţi, în paralel cu sensul ideii anterioare, o modalitate de a trece la  
 

În acest început de mileniu ale cărui coordonate par a fi bişniţa, minciuna, corupţia - 

toate gata să impună un regulament nou la scară planetară - Vera Crăciun şi-a propus 

şi a reuşit să recidiveze într-un timp relativ scurt, care nu atinge marginile unui an. În 

creaţia sa, poeta nu se lasă influenţată de nimic ce poate fi raportat la spectrul politic 

în care ţara se scaldă într-o apă mai tulbure ca toată istoria ei de veacuri şi la nimic din 

criza financiară ori economică, ce pare că revarsă pe tărâmurile mioritice doar amarul 

sedimentat dinăuntrul şi din afara ţării. Ea revine sfioasă, dar cutezătoare, pentru a-şi 

face loc suficient de confortabil în lumea culorilor menite a da frumuseţe poeziei şi 

chiar îndrăzneşte să aleagă albul pentru a doua sa carte de autor, dar nu pentru că ar fi 

întotdeauna în opoziţie cu celelalte culori, ci pentru că, în albul copleşitor al zăpezii,  
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 Mergând în timp, fără grabă, dar sensibilă şi atentă la miracolul vieţii pe care natura-l dezvăluie cu dărnicie la tot 

pasul, Vera Crăciun descoperă armonia adusă cu blândeţe de cel mai rece anotimp: „Împodobit e ramul cu mii de 

licurici de gheaţă/ Şi de-l atingi a mângâiere, el ninge, se răsfaţă” – Alb de munte alb. Din asemenea versuri, 

îmbogăţite creator de rime ce reuşesc să picteze tablouri de iarnă în diferite manifestări ale trecerii ei în timp, înţelegem 

cât de mult se lasă poeta furată de liniştea frumoasă şi adâncă din albul zăpezii, atrăgând cititorul către visare: 

„Acoperă-mi simţirea în nea, ca pe un ram,/ Dă-mi clipa de visare, în gânduri să o am./ Înalţă-mă pe munte, mă-

nvăluie în nor/ Să fiu plutirea lină a fulgilor în zbor” – Vis de iarnă.    

      În lirismul poetei verbul demască adeseori timpul fizic, pe care-l aduce să-l putem pipăi, să-l simţim, 

pentru a reuşi să înţelegem mai uşor strigătul de bucurie al autoarei, entuziasmul ori trăirile sale: poposeşte, topeşte, 

împresoară, zboară, gândeşte, vrăjeşte, dăruiesc, primesc, străpunge, ajunge, mărunţindu-l ca pe o ninsoare căzută pe 

noi înşine: „Şi-n cascade cristaline, ieri – o lacrimă de stâncă,/ Azi – doar picurii de gheaţă ce-n sclipire mă încântă”  

sau „Privirea tristă îţi rămâne, cu nostalgie te gândeşti,/ Că uneori chiar cu căldura, doar fulg de nea poţi să topeşti” – 

Fulg de nea.  

În acelaşi timp, autoarea creează versuri deosebite prin care ne oferă o suită de imagini a căror unicitate o întreţine prin 

caracteristici vizuale, senzitive, ale anotimpului în care ale sale Doruri albe se exprimă prin adjective: senină, efemere, 

aprinse, rece, divin, lin, strălucire, plutire, căzute, cernute, mângâiată, alintată, fermecată etc. La acest capitol ar fi de dorit să 

insiste în folosirea a cât mai multor adjective în alcătuirea rimelor, cunoscând că verbul nu sună atât de armonios ca adjectivul 

şi nu poate induce, atât de plăcut ca acesta,  sentimentul, entuziasmul, frumosul din fiinţe şi lucruri ori alte stări. Poezia Verei 

Crăciun anihilează intimitatea dar lasă liberă visarea, frumosul şi iubirea, chiar dacă aceasta din urmă nu trece de o graniţă 

strictă raportată la femeia-mamă ori la natura-mamă. Nu este vorba de limite impuse ci doar de spaţiul în care autoarea trăieşte 

şi se manifestă. Trăirile ei lăuntrice sunt pertinente, sunt reale, limitate doar la cadrul familial. Poeta nu abordează tematica 

filosofică decât în treacăt şi nici nu trece la efuziuni retorice, dar asta nu înseamnă că poezia este inferioară. Ea îşi nuanţează 

frazele, îşi controlează şi îşi păstrează stilul propriu în care o regăsim permanent coerentă şi expresivă. Foloseşte adeseori 

epitetul şi metafora iar atunci când apelează la comparaţie, parcă prea mult uneori, reuşeşte să creeze imagini estetice 

deosebite, chiar valoroase, mai cu seamă atunci când introduce natura în tablouri ce-i păstrează semnătura. Vera Crăciun 

dispune de capacitatea de a declanşa emoţia cititorului prin imagini autentice izvorâte din propriile-i impresii ori trăiri, prin 

simplitatea cuvântului folosit pentru a înfăţişa detalii preţioase care, de fapt, sunt rupte din realitatea înconjurătoare graţie 

sensibilităţii sale creatoare. Ea este, aproape în permanenţă, fidelă doar experienţei proprii, doar imaginilor văzute ori auzite de 

ea. De fapt tocmai acestea îi fac sufletul să vibreze şi să scrie pentru a da tuturor din preaplinul bucuriei şi iubirii sale. Ea scrie 

mai mult cu sufletul. Nu o interesează logica în poezie şi nu face apel la matematica strictă a versului pentru a-l clădi potrivit 

canoanelor. Se exprimă liber, urmărind emoţia care a pătruns-o şi pe care doreşte s-o ofere celui care o ascultă, celui ce o 

citeşte.  Atunci când eşti puţin pierdut în tumultul vieţii, ori eşti doar „trist în parcul părăsit” şi ai senzaţia că eşti doar „un 

copac stingher de frunze pustiit” e bine să ai în mână volumul Verei Crăciun şi să-l răsfoieşti până te regăseşti. Vei zâmbi şi 

vei merge mai departe. Aşadar, vă recomand cu multă căldură volumul de versuri „Doruri albe”. Vor fi trăiri de fiecare zi pe 

care le veţi regăsi în paginile sale.  

capitolul următor al volumului Alb de vis, luându-şi rămas bun de 

la ceea ce a fost, pentru a depăşi durerea şi a trece în altă lume de 

splendori în care autoarea se manifestă cu sensibilitate şi trece la un 

nivel superior celui manifestat în primul său volum de autor. 

Această trecere nu este brutală. Poeta găseşte resurse nebănuite şi 

urmează cursul firesc al timpului, trecând din vară în toamnă, în 

acel ciclu rece şi oarecum înfricoşător, dar necesar în pregătirea 

pentru o nouă etapă obligatorie în evoluţia vieţii. Este o necesitate 

cunoscută şi acceptată până şi de copacul trist care se supune în 

tăcerea-i grăitoare: „Coroana-n rugă el îşi pleacă/ Sperând ca 

mlădierea-i blândă/ Va face toamna-ncet să treacă,/ Să nu dea 

pentru el osândă” – Ruginiu de toamnă. Acolo unde acceptarea 

nu este înţeleasă, intervine poeta pentru a sta de vorbă cu florile şi 

cu toţi copacii, pornind de la şes şi mergând până în vârf de munte, 

lăsându-se „chemată de frumos”, pentru a explica: „Din haina 

toamnei aurie/ O altă haină va să fie,/ Cu verde crud ce va să-

mbrace/ Acelaşi ram de sub cojoace” – Strai de toamnă. 
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FUGIND DE 

MINE. 
Pe străzile nopţii 

De doruri răpus 

Eu , o  umbră laşă 

Trecănd spre apus 

Pe umăru-mi firav 

Luna despletită , 

De stele trădată 

Plânge  răvăşită. 

Iubito , 

Când vreau să te iubesc 

Prind păsări de noapte 

Ce  nu  ciripesc, 

Cu  gura sedusă 

De risipiri , 

Te caut  ,nălucă 

Ucisă-n   iubiri. 

 

Pe străzile nopţii 

Mă  joc , cu bufniţe de 

rouă, 

Iubito , este tot mai  frig 

Eu caut o nălucă nouă. 
 

ÎNDEMN 

 

Să-ne-mbătăm cum se cuvine, 

Că este ultimul  festin 

La care fetele  virgine, 

Mai beau aghiasmă-n loc de 

vin. 

 

Să-ne-mbătăm fără căinţă 

Despovăraţi, fără sfială, 

Iertând orice  nesăbuinţă 

A celor care ne  înşeală. 

 

Să-ne-mbătăm de  fericire 

Până mai suntem încă vii , 

Lăsând un strop de nemurire 

Să ardă peste veşnicii . 

 

 

Să-ne-mbătăm cu vorbe  rare 

Aşa cum fac ades  poeţii , 

Când muzele torn în pahare 

În loc de vin , otrava vieţii 

 

Să-ne-mbătăm cuprinşi de 

vină 

Ca doi străini necunoscuţi , 

Plătind tributul de lumină 

Acelor ce vom fi , vânduţi 
 

UNDEVA  

DEPARTE 

Te ating cu  buza 

Să-ţi cuprind sărutul , 

Când mă cheamă 

muza 

Lacrima şi lutul . 

 

Undeva departe 

La tărmul uitării, 

Amintirea-şi arde 

Clipele trădării . 

 

Cu o rană-n cuget 

Ca un hoit  de lup , 

Te mai port în suflet 

Te mai simt în trup . 

 

Exilat    iubirii 

Într-o altă  ţară 

Te ucid   privirii 

Vară după vară. 

 

Timpul ne desparte 

Rana de  povară , 

Undeva departe 

Mor fără de ţară 
 

PE STRĂZILE 

LUMII. 

Iubito ,în sângele 

meu 

Urlă şacali la stele 

, 

Când rătăcesc 

sângerând 

Pe cărările  tale  

rebele. 

 

Lunatice   păsări 

Cu ochii   de vis, 

Mă poartă în 

ghiare 

Mă rotesc spre abis 

. 

 

Trupul   firav 

Ca fluturii blânzi, 

Pradă-n  amiezi 

La stârcii  flămânzi 

. 

 

Tu , o umbră 

gonită 

De  vorbe  cu ură, 

O rană în suflet 

Şi-n  colţul de 

gură. 

 

O pasăre  vie 

Cu aripa frântă , 

Pe stăzile  lumii 

Ce  încă  ,cuvântă  
 

VISUL  MEŞTERULUI  

MANOLE 

 

mi-ai  apărut  în  vis , Ană 

în  botezul  amiezii 

cu  plânsul  ascuns 

prin  livezi 

după  dangătul  clopotelor 

ochii  tăi  dintre stele 

îşi  opriseră  privirea  

pe  mâinile  mele 

Ană , Ană , 

ai  coapsa  subţire  

ca o inimă de mănăstire 

murmurau calfele  

în  neştire 

Ană , Ană , 

ai  buze de catifea 

spre cer  în  noapte  

zidul  striga 

şi  se  prăbuşea.  
 

MI-E  DOR  DE  TINE      

                                                                                         

Fiecare  asfinţit 

Mă  ia  în  captivitate 

Asemenea  unei  păsări 

Închisă  într-o  colivie . 

 

Numai  umbra   

Mereu  liberă , 

Rămasă  pe  dinafară 

Umblă  ca  o stafie 

Prin   pădurile  tale 

Cu  arbori  stelari. 

 

Sub  clopotul  timpului 

Steaua  mea  nevăzută  

Ascultă  în  tăcere , 

Cântecul  lebedei 

Respiratia  gândurilor 

Tot  mai  seducătoare . 

 

Prin   ferestrele  inimii , 

Îngerii  nopţii 

Cu  aripi  de  fluturi , 

Umblă  prin   sângele  meu   

Ca  printr-o  rană 

Tot  mai  speriaţi . 
 

Mi-e  dor  de  tine , mamă. 

 

Trupul  inert  

O  scoică  în  colivie , 

Sufletul  iscoadă 

pasăre  vie . 
 

GÂND  

VULGAR 

Te-aş dezbrăca  

de sentimente 

în  faţa  mea  

să  rămâi  goală 

să  te  contempli 

ca  într-o  oglindă  

dar  nu  după   

criterii  de  morală. 

Apoi  sfioasă 

cuprinsă  de  

ruşine 

să  îţi  acoperi 

liniştea 

cu  mine. 
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E iarăşi primăvară… 
   
E iarăşi primăvară cu aerul de miere, 

Întreaga galaxie coboară peste mine; 

Izvoarele nasc doine din unde cristaline 

Iar gândul mi se-mbracă-n dorinţe şi himere. 

 

Dar Primăvara-aceasta s-a-ntruchipat în tine, 

Din zările-aurite ţi-a dat un nou veşmânt. 

Răsari în loc de soare şi-n flori mi te-ai răsfrânt 

- 

Aşa te văd acuma când primăvara vine... 

 

Şi ca să-ţi fiu alături, mă zgârii prin boschete, 

Mă caţăr pe colina cu zvelţi cireşi în floare, 

Mă pierd prin liliecii cu flăcări violete, 

 

Iar tu-mi faci semn de-aproape, şi urc cu-

nverşunare 

Până ajung pe culme, de tine plin de sete. 

Dar unde-mi eşti, minune? Căci fiinţa ta-mi 

dispare...  
 

SUA 

Cârteşte gura lumii...  

Cârteşte gura lumii, feroce, veninoasă, 

Lovind cu multă ură, ca viscolul, în faţă, 

Iar limba-i otrăvită cu clevetiri de ţaţă, 

Ca limba de năpârcă spre noi veninu-şi varsă. 

 

Iubirea noastră însă e-o sfântă fortăreaţă 

Cu ziduri oţelite şi de bârfiri nu-i pasă. 

E-naltă pân' la stele şi-i veşnic radioasă, 

Desăvârşită vieţii şi, ca şi noi, semeaţă! 

 

În ea sunt flori şi arbori, şi muzică cerească, 

Grădini de curcubeie şi ceru-n veci senin, 

Sunt mii de păsărele pe noi să ne slujească; 

 

Poteci ce duc la lună şi-un lac diamantin. 

Acolo nu-i vreo forţă ca să ne dezunească; 

Acolo e-un luceafăr numit de noi Destin!  

 

 

Sădind iubirea-n muguri...  

 
Sădind iubirea-n muguri, în flori şi-n rădăcină, 

Sub scoarţele de paltini şi-n unduiosul lan, 

Aştept să văd la tine cu cât de mult elan 

Reverberează fiinţa-mi prin trestii de lumină. 

 

Când faţa lunii-noată pe valuri de ocean 

Şi braţele de spume de albe stânci se-anină, 

Eu înc-aştept ecouri din partea ta să vină, 

Ca să-ngenunchi la ele, dar poate-aştept în van. 

 

Nu-mi îndemna speranţa s-alunece sub stâncă, 

Sub stalactite-n peşteri cu ţurţurii sticloşi. 

Prin licărirea apei, prin unda ei adâncă, 

 

De-mi concentrez privirea, văd ochii tăi frumoşi. 

Mă-ntorc în amintire şi te mai caut încă, 

Să nu repet păcatul aceloraşi strămoşi.  
 

Noul mileniu, Doamne… 
Noul mileniu, Doamne, sufletu-ntreg mi-l cere, 

Dar nu e cu putinţă, căci altcuiva i-l dau. 

Izvorul din pădure şi corbii ce zburau 

Îmi răscolesc trecutul, mi-l sfarmă, până piere. 

 

La gurile cascadei toţi peştii se predau; 

La marginile vieţii dezgropi orice durere 

Şi zgomote ciudate se-adună din cădere 

În râpile cu greieri, pe care nu le vreau. 

 

Iar Venus străluceşte cu crudă nepăsare, 

Simbolul ei noi suntem, prin inima ce bate 

Şi răni adânci ne-aprinde şi sapă cu vigoare 

 

Un suflet care tace, un peşte ce se zbate. 

Priveşte! E-o cascadă, e-n mine şi mă doare, 

Torentul ei m-apasă şi n-o pot duce-n spate.  
 

   



  

Plecăm, oricum, devreme...  

 

Plecăm, oricum, devreme, din prea succinta viaţă 

Pe calea cu sens unic, cu capăt bifurcat, 

Ca o cometă-n treacăt cu coada în hiat, 

Având în suflet flăcări sau poate-un bloc de 

gheaţă. 

 

Se spune că ne-ntoarcem cu-n trup evoluat,  

Din orizont de umbre, cu-o fascinantă faţă; 

Dar nu e cu putinţă s-ajungi tu mai măreaţă 

Decât arăţi acuma - un înger irizat... 

 

Vei fi a mea chiar dacă vom trece-n altă lume, 

Prin dor şi frumuseţe, prin timpul infinit, 

Cu umbra pulpei tale, prin culmi de vieţi postume, 

 

Vom fi uniţi prin flăcări, prin cerul prăbuşit. 

De ne resping din stele, din purgatoriu-n spume, 

Vom cere-azil politic la raiul mult râvnit!  
 

Te-am întâlnit în raza 

luminilor...  

 

Te-am întâlnit în raza luminilor din stele 

Când timpu-nţepenise-n clepsidrele de dor, 

Tălăzuind spre lună un cânt fermecător 

Ce-mi traversează iarna înfrângerilor mele. 

 

Din fagurii iubirii cu gust ameţitor, 

Mi-am săturat speranţa din negrele tunele, 

Din flacăra ta rece mi-am tras incendii grele, 

Dar azi le-am dus pe toate la-acelaşi numitor. 

 

Mai fumegă-un tăciune de amintiri fidele, 

Acestea mor şi-nvie mai mult din vina lor. 

Nu mă-ndemna să scormon scânteile din ele, 

 

Căci nu se-ntoarce timpul atât de curgător, 

Ci-nvaţă-mă secretul trăirii paralele, 

Să pot şi eu, ca tine, prin două lumi să zbor.  
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Bonjour, 

 

J'ai le plaisir de vous inviter à l'exposition "NUS 

FEMININS" qui se déroulera  

 

au Centre Culturel de Sèvres,  

 

"LE SEL" 47, Grande rue, 92310 Sèvres 

 

J'expose environ 40 tableaux a coté de l'artiste 

sculpteur CATHERINE DE KERHOR 

 

C'est ma plus grande exposition depuis que 

j'expose. 

 

VERNISSAGE le Jeudi 29 mars à 20h00 

 

Ci-joint le carton d-invitation 

 

 

Horraires de l'exposition : 

 

lundi et mardi_________de 14h00 à 21h00 

 

mercredi______________de 10h00 à 18h00 

 

jeudi et vendredi________de 14h00 à 18h00 

 

samedi et dimanche______de 16h30 à 22h30 

 

 
 

MON EXPOSITION a Ne Pas Rater  
 

SE RENDRE AU SEL 

 

metro // Ligne 9 - arrêt Pont de Sèvres 

Bus// Pont de Sèvres 171 ou 26 Traverciel _ arrêt Mairie  de  Sèvres 

 

Train// Gare Montparnasse - arrêt Sèvres Rive Gauche 

             Gare Saint lazare -arrêt Sèvres ville d'Avray 

Tram// Val de Seine- arrêt Musée de Sèvres 

 

Tel SEL. 01.41.14.32.32. 

www.sel-sevres.org 

 

Cordialement, 

 

Raluca Vulcan 

06.60.79.29.52. 
 

 

 
Franţa 

http://www.sel-sevres.org/
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Proiectul  

“Întoarcerea poetului risipitor” 

- poezie cu rimă - 
 

Editura SINGUR anunţă crearea unei serii de 50 de volume de poezie română CU RIMĂ, purtând 

genericul: “Întoarcerea poetului risipitor”. 

Proiectul a fost demarat cu condiţia expresă a eliminării oricărui tip de jurizare. Acesta nu ar fi fost 

posibil fără o finanţare de 2000 euro, acordată de o persoană al cărei nume va fi dat publicităţii odată cu 

încheierea acţiunii. 

 

Condiţii de participare: 

1. Volumele vor apărea în 300 exemplare, format A5, 64 pagini, cu o copertă color unică şi vor purta un număr de 

ordine acordat pe măsură ce ne parvin manuscrisele. Numărul paginilor rămâne fix, chiar dacă autorii au prefeţe sau 

postfeţe. 

Autorii interesaţi vor trimite un manuscris ce va conţine 60 de poezii (indiferent dacă au mai fost publicate sau nu) 

culese pe calculator, cu diacritice, font Times New Roman, corp literă 12, spaţiere între rânduri de 1,5, format 

word.doc., pe mail: dorudancus@yahoo.com sau poştal, pe suport electronic (CD sau DVD) pe adresa: Editura 

SINGUR, O.P. 8, C.P. 19, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa. Se vor ataşa o fotografie scanată în format jpg şi un scurt 

CV literar de 10 rânduri (acestea vor fi tipărite pe coperta 4). 

Data limită de primire a manuscriselor: 31 aprilie 2012. În cazul în care cele 50 de manuscrise ajung mai repede, 

alte manuscrise nu vor fi luate în considerare! 

2. Acest proiect, precum şi volumele apărute, vor fi mediatizate de Grupul Media SINGUR şi Agenţia literară SINGUR. 

Ele vor beneficia de o intensă campanie de mediatizare pe mai multe site-uri culturale din ţară şi din străinătate, în 

diverse publicaţii on line din ţară şi din străinătate şi în diverse publicaţii tipărite. De asemenea, vor fi prezentate 

publicului cu ocazia unor întruniri culturale, cenacluri, tabere de creaţie etc. Autorii vor fi ţinuţi la curent în permanenţă 

cu stadiul mediatizării volumelor lor. 

3. Periodic, Grupul Media SINGUR va face public numele autorilor ce se vor înscrie în acest proiect, titlurile volumelor 

şi data apariţiei acestora, pe site-ul www.revistasingur.ro şi personal, prin mail. Manuscrisele vor intra la tipar în ordinea 

sosirii lor. 

4. Fiecare autor va primi 150 exemplare ale volumului, celelalte 150 fiind destinate expedierii către revistele literare din 

ţară şi străinătate, vor fi lansate cu ocazia mai multor evenimente culturale din mai multe oraşe şi vor fi semnalate în 

diverse puncte media partenere. 

 

IMPORTANT! Toate bibliotecile municipale din România vor primi câte un exemplar al fiecărui volum editat! 

5. Serviciile de prepress, corectura, taxele de expediţie poştală către autori, reviste literare şi biblioteci şi resursele 

necesare mediatizării vor fi suportate integral de Editura SINGUR. Atenţie! Nu putem suporta cheltuielile de 

expediere ale celor 150 de exemplare pentru autorii din străinătate, dar suntem deschişi la orice propunere 

venită din partea acestora în sensul găsirii unor variante optime. 

6. Editura SINGUR va încheia câte un contract de editare cu fiecare autor, certificându-i dreptul de copyright asupra 

ediţiei apărute în cadrul proiectului. 

7. Autorii incluşi în proiectul “Întoarcerea poetului risipitor” vor fi invitaţi în TABĂRA REVISTEI SINGUR, ediţia 

a II-a, ce va avea loc în toamna anului 2012 la Târgovişte, jud. Dâmboviţa. 
 

mailto:dorudancus@yahoo.com
http://www.revistasingur.ro/


 

8. Aportul financiar al autorilor este de 1000 lei cu tot cu TVA, sumă destinată exclusiv operaţiunilor de tipărire a 

volumelor. În cazul în care autorii au sponsori, Editura SINGUR le poate pune la dispoziţie CONTRACTE DE 

SPONSORIZARE. 

 

Datele firmei în contul căreia se virează ori se depun 1000 lei: 

SC YEUDENI SRL 

Banca Transilvania, Târgovişte, România 

Cont IBAN (lei): RO10 BTRL 0160 1202 T 47115xx 

Cont euro: RO82 BTRL 0160 4202 T 47115xx 

C.U.I.: RO26372890 

Nr. de Ord. în Reg. Com.: J15/3/2010 

Loc. Târgovişte 

Jud. Dâmboviţa 

Vă rugăm să păstraţi chitanţele de la bănci sau oficii poştale de unde faceţi această plată şi să vă indicaţi 

adresa poştală exactă, pentru a primi factură pentru banii depuşi. Anunţaţi  efectuarea depunerii prin mail: 

dorudancus@yahoo.com  

sau telefon: 072-444.35.87. 
 

 

Primii patru autori tipăriţi în Proiectul “Întoarcerea poetului risipitor”  

- Comunicat dat publicităţii la 2.03.2012 - 

 
 

1.Adrian Erbiceanu (Canada) 

2.Eugen Evu (Hunedoara) 

3.Gheorghe Mizgan (Bistriţa Năsăud) 

4.Cristian Gabriel Groman (Dâmboviţa) 
 

Sunt în curs de apariţie, în maximum 21 de zile lucrătoare, următorii autori: 
 
 

1.Vali Niţu (Dâmboviţa) 

2.Rodica Cernea (Galaţi) 

3.Violetta Petre (Constanţa) 

4.Mariana Rogoz Stratulat (Vrancea) 

5.Constanţa Abălaşei-Donosă (Bucureşti) 

6.George Coandă (Dâmboviţa) 

7.George Filip (Canada) 

8.Florin Grigoriu (Braşov) 

9.Mihaela Banu (Dâmboviţa) 

10.Gheorghe Vicol (Vaslui) 

11.Melania Rusu Caragioiu (Canada) 

12.Lia Filoteia Ruse (Canada) 

13.Marilena Velicu (Constanţa) 

14.Ion Roşioru (Buzău) 
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Datorită faptului că unii din autorii înscrişi iniţial 

au renunţat la proiect dar s-au înscris alţii, numerele 

de ordine s-au modificat în consecinţă. Vom reveni 

cu o listă actualizată care va fi postată pe site-ul 

revistei SINGUR (www.revistasingur.ro) şi pe alte 

site-uri partenere (a se vedea lista partenerilor media 

de mai jos). 

De asemenea, autorii ale căror manuscrise au fost 

considerate îndoielnice din punct de vedere calitativ, 

au fost eliminate din start (nu se publică lista 

autorilor eliminaţi); astfel, lista celor care doresc să 

se înscrie în proiect, rămâne deschisă pentru încă 12 

poziţii. 

 
Director Editura SINGUR, 

Ştefan Doru Dăncuş 

 

Director Grup Media SINGUR, 

Grigore Timoceanu 
 

 

Parteneri Media  

ai Proiectului „Întoarcerea poetului 

risipitor” 
FDL.ro (Fabrica de Literatură, site, Bucureşti), Glasul Mara-

mureşului (ziar, Baia Mare), Bocancul Literar (site, Bucu-

reşti), Noua Provincia Corvina (revistă de cultură, Hunedoa-

ra), Oglinda Literară (revistă de cultură, Focşani), Răsunetul 

(ziar, Bistriţa-Năsăud), Palia Literară (revistă de cultură, Hu-

nedoara), Caiete Silvane (revistă de cultură, Sălaj), Agero (site, 

Stuttgart), Impact literar (revistă de cultură, Târgovişte), Pro-

iectul Cititor de proză (site, Londra), Pagini Româneşti în 

Noua Zeelandă (revistă de cultură, Noua Zeelandă), Sighet on 

line (site, Sighetu-Marmaţiei), Armonii Culturale (site, Ad-

jud), Cafeneaua.com (site, Braşov), Bucovina literară (revistă 

de cultură, Suceava), Timpul (revistă de cultură, Iaşi), Totpal’s 

Daily News (site, Valea Prahovei), Starpress (site, Vâlcea), 

Radio Enigma România (Vrancea), Radio Zidul (Iaşi), Arge-

şul Literar (revistă de cultură, Argeş), Contrasens (revistă de 

cutură, Titu, Dâmboviţa), Zeit (site, Brăila), Destine Literare 

(revistă de cultură, Canada), Regatul Cuvântului (revistă de 

cultură, Craiova), Revista Vama Literară (Bucureşti), Funda-

ţia RURALIA (Pietroşiţa, Dâmboviţa), Art Out (revistă, Bucu-

reşti) Necenzurat (site, Baia Mare), Lithera.ro (site, Bucu-

reşti), Confluenţe româneşti (site, Bucureşti), Esenţe literare 

(site, Galaţi), Ştiri MM (site, Baia Mare), Cleopatra, casa 

gândului (site), Confluenţe lirice (site), Realitatea de Bistriţa 

Năsăud, Dej şi Gherla (publicaţie lunară), Cenaclul de la 

Păltiniş (revistă de cultură, Sibiu), Algoritm literar (revistă de 

cultură, Hunedoara), Asociaţia ARTGOTHICA (Sibiu). 
 

 

 

 

http://www.revistasingur.ro/
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-   Poèmes - 
 

         A la porte du paradis 

 

Tu m’as doublée d’un battement 

d’aile 

tant et si bien que ton ange 

a pourtant aperçu mon visage 

et surtout mes yeux 

 

il a lu mes pensées 

il a senti mon amour 

tant et si bien qu’il les a devinés 

Elle et Lui, semblables 

depuis le commencement du 

monde  

 

Lui, ton ange et 

Lui mon ange 

nous ont préparés 

pour la fête de l’amour 

ils nous ont offerts des chemises  

pour le jour et la nuit 

 

décorées de poussière d’étoiles 

qui tinte 

comme des pièces en or 

au cou de la danseuse, 

lisant l’avenir dans un coquillage : 

nous n’avions que 14 ans 

elle savait alors que 

nous allions flotter, 

seuls avec nos anges 

à la porte du paradis 

 

en lui dérobant le temps ! 

(Traduction : Nicole Pottier, 

Franţa) 
 

Les sentiers de 

l'herbe 

 
Par-delà l’histoire, 

silencieusement,  

l’herbe a poussé  

durant des siècles,  

des astres inconnus 

ont agité l’univers 

 

au-dessus des semences de 

l’herbe : 

c’est sur elles totalement 

que nous grandissons  

le mot et nous-mêmes 

comme deux amis, 

comme deux ennemis 

nous régalant du même jour 

que nous offre Dieu, 

nous prélassant 

dans l’herbe de l’Eden. 

(Traduction : Nicole Pottier, 

Franţa) 
 

De l'amour 

 

C’est comme un blasphème dont 

les corps 

Sentent chaque jour la distance, 

Seuls Les Pégases ailés des 

pensées 

ont glissé vers le ciel 

Pour demander pardon au soir 

Et aux rayons de Lune 

Oubliés dans ta montre bracelet 

Et dans mes cheveux de nuit et de 

l’amour: 

Il n’y a que trois rossignols 

Gardiens qui portent sur leurs 

ailes 

l'incantation du vert de la forêt 

Et le murmure de la source, 

Qui cueillent le lointain de la 

lumière 

Sur le vol des papillons 

Pour les laisser sur le seuil, 

bouquet de basilic 

Et de miroir ensorcelé . 
 

Translation 
 

Le mot se durcissait sur l’arête 

du prisme 

au camée prisonnier, 

 

la coquille du limaçon devint 

d’argent 

c’est de là que jaillit le temps 

aux ailes de libellule. 

(Traduction de Nicole Pottier) 
 

La femme aveugle 
 

Ta femme n’était pas aveugle, 

elle te voyait comme tu étais! 

parmi tant de grandes étoiles 

glissant et se dissipant, 

elle te voyait simplement toi, 

 

elle te voyait et elle t’aimait! 

 

Vert violent, vert violent 

J’aimerais tant entendre 

Comment tu cours à travers le coeur 

Sur un a, sur un i, sur un e 

L’âme m’embrasse  

Et cache mes pleurs 

 

ma sœur le Jour et ma sœur la Nuit  

t’ont cueilli des cheveux flottants et chuchotants 

elles les ont tissé lors de la pleine lune 

dans un tendre fil de mélilot ! 

Vert tendre, vert violent 

je te regarde et je t’entends 

comme tu me mets en fête 

félicité du soleil 

témérité de la lune 

tu couronnes alors les jours ! 

(Traduction : Nicole Pottier) 
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Sorcellerie du soir 
 

Vert violent, vert violent 

J’aimerais tant entendre 

Comment tu cours à travers le coeur 

Sur un a, sur un i, sur un e 

L’âme m’embrasse  

Et cache mes pleurs 

 

ma sœur le Jour et ma sœur la Nuit  

t’ont cueilli des cheveux flottants et 

chuchotants 

elles les ont tissé lors de la pleine 

lune 

dans un tendre fil de mélilot ! 

 

Vert tendre, vert violent 

je te regarde et je t’entends 

comme tu me mets en fête 

félicité du soleil 

témérité de la lune 

tu couronnes alors les jours ! 

(Traduction : Nicole Pottier) 
 

 

En devenir... 

 

Je brûle pareille au vert encore 

plus vert 

les paumes s'unissent pareilles 

au vol de l'étoile 

il est tant d'épanouissement 

dans ce vol d'oiseau 

dans le chant de l'alouette, 

dans la lumière 

qu'ils cèlent des rêves lourds 

de présages. 

 

Les rêves deviennent des 

arbres de sel et d'argent. 

(Traduction: Nicole Pottier)  
 
 

 

 
 

Dialogue 
 

Lorsque je t’ai revue 

J’étais un torrent de sang  

De toi vers moi, 

L’amour fixe 

A des flèches empoisonnées 

Dans un sillon 

Où le blé avait à peine germé. 
 

 

 

Mon ange 
 

Dès le moment de ton arrivée chez nous, 

Tu as laissé tes ailes devant de la porte 

Et tu restes devant mon visage 

comme un ange abandonné De Dieu 

et ses bienheureux sans problèmes, 

Tu restes devant mon visage très heureux, 

Tu me regardes désarmé et très charmant, 

Le printemps chante dans nos âmes 

Toutes ces choses, toutes ces paroles, 

Toi et moi, mon ange, nous sommes 

toujours heureux 

Mais seulement quand nous sommes tous 

les deux. 
 

Les amours de la terre 
 

Regarde le ciel libéré des pleurs des 

anges 

Qui balance sur les dos gracieux 

des cloches 

Ventre plein des amours de la terre, 

Enlevées au cours des hymnes de 

l’accouchement. 

Regarde-moi, je suis le point qui ne 

sort pas de ta visualité, 

Regarde-moi! 

Et je deviens la lumière qui 

t’accomplit. 
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Canada 

pe piaţa americană 

Apariţia romanului 

 

 

Dragi prieteni, am de făcut următorul anunţ la care aveţi liber spre publicare documentul word şi coperta: 
  

Apariţia romanului Uezen de Ionuţ Caragea (Snowdon King) pe piaţa americană 
  

Vă anunţăm că romanul Uezen al scriitorului român Ionuţ Caragea (pseudonim Snowdon King) a fost publicat la 

editura americană Wildside Press. Cartea tradusă în limba engleză de Petru Iamandi poate fi achiziţionată de pe situl 

Amazon. 
http://www.amazon.com/Uezen-A-Science-Fiction-

Novel/dp/1434444414/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330760836&sr=8-1 

  

 
 

„Democles and Z’Davaar, the equivalents of God 

and the Devil, agree to create the first humans and 

place them on the planet of Eden. The Edeneans 

subsequently spread their race throughout the 

galaxy, but, when their most important sun goes 

nova, the survivors begin falling ill and dying. In 

order to prevent their total extinction, they build 

the Arka and head for the nearest wormhole. But 

on their way there they have to fight Anuk, who 

has agreed to obey Z’Davaar’s orders and destroy 

the other Edeneans, in order to have his lover 

resurrected. Only Lerman Kruger has the strength 

to oppose him... A philosophical science fiction 

adventure that spans the entire galaxy!” 

(Wildside Press)  
 

 

http://www.ionutcaragea.ro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wildside_Press
http://www.amazon.com/Uezen-A-Science-Fiction-Novel/dp/1434444414/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330760836&sr=8-1
http://www.amazon.com/Uezen-A-Science-Fiction-Novel/dp/1434444414/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330760836&sr=8-1
http://www.amazon.com/Uezen-A-Science-Fiction-Novel/dp/1434444414/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330760836&sr=8-1
http://www.wildsidepress.com/
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SĂRAC ŞI CINSTIT… 
Se cam chinuise Ion, în cele câteva mandate,  cucerite ce-i drept cam greu, dar 

cucerite. Se chinuise al dracului cătând o cale de ieşire din situaţia ingrată în care 

odată scos “la pensie” urma să o ia în braţe vrând-nevrând. E adevărat că-şi cam 

aranjase “ploile” cum se spunea între politicieni. Îşi plasase oamenii în posturi 

cheie, nutrind speranţa că odată părăsind “Trococeniul” va avea tot sprijinul 

acestora, atunci când le-o va cere. Şi multă draptate avea! Dumnezeu, de acolo, de 

după pătura plumburie de nori, avea grijă de toate. Chiar dacă, aşa cum obişnuia să 

spună, îşi spunea “sărac şi cinstit”,tot trăgea nădejdea în vre-o moştenire, un os 

aruncat de la cei pe care în cei aproape doisprezece ani îi ajutase prin te miri ce. O 

făbricuţă privatizată numai cum ştiuse el, câteva hectare de pământ înghiţite de  

Gigel atunci când se întoarse cu spatele pentru a se face că nu observă, falimentarea câtorva bănci, că de, îl ştia pe 

Vânticel de când era de-o şchioapă. Ştia cam ce-i poate capul şi până unde-şi poate vârâ mâna în avuţia prostimii. Ştia! 

Dar, se făcea că nu le ştie, în speranţa că-tr-o bună zi, aşa, câte-o bucăţică de caşcaval tot se va întoarce în curtea sa, 

înainte ca să ajungă  într-adevăr la sapă de lemn. Vorba cântecului: În grădina lui Ion/ aşa spune cântecelul/ toate 

păsările dorm/ însă nu şi-n cap la Nelu/…Dacă şi “marinarul” scăpase basma curată, el care înghiţise ditamai “flota” 

prin câte şi mai câte giumbuşlucuri, atunci de ce nu ar fi avut şi el norocul de a se face “scăpat” de “ciuha” pe care unii 

dintre oamenii din partea “aialaltă” i-o puse-se cândva, după ceafă. Îl luase pe “nu” în braţe cu atâta îndârjire că şi 

noaptea în somn, în visele sale stranii, când consoarta-i mai căta “bogăţia” el i-o reteza scurt: Nu! Nu! Nu! Ei! Şi de 

câte ori nu se vedea acolo, cocoţat la “balcon” mulţumindu-le, ca atunci demult. Că rămase trupuri ciuntite, capete 

sfărmate, birouri răvăşite, studenţi sau femei burduşiţi cu bâtele lor butucănoase, asta era altă poveste. Victime 

colaterale-şi spunea de fiecare dată! Victime? Aş! El era victima. El, şi nimeni altul. Toţi îl vânau, toţi îl arătau cu 

degetul, pe el, care a avut curajul să-i cheme din adâncurile întunecate ale pământului să slaveze…Ce? Scaunul poate! 

Atât! Uitase! Uitase cu desăvârşire de “cutia magică” care înregistrase totul. Televiziunea! Aşa cum i se mai 

spunea…Ea, doar ea, a surprins momentul de glorie, de triumf, când zâmbind cu gura până la urechi, le mulţumea cu 

nonşalanţă. –Vă mulţumesc fraţilor pentru curajul de a-mi veni în ajutor, de a salva proaspăta “democraţie”. Dar cu “nu” 

în braţe, acum se lupta cu morile de vânt, cu duşmanii care nu i-au înţeles gestul…Şi-n fond de ce să-l agaţe numai, şi 

numai pe el? Doar şi  alţii mai participaseră la realizarea visului. Ce? Simbad marinarul nu era pe atunci Ministrul 

Transportului? Nu el le-a pus la dispoziţie garniturile de tren? Dar pe ăsta nimeni nu l-a văzut! Nimeni D-le! Se hă-

hăieşte, pe ici, pe colo, mai o serbare, mai la o caşcavalizare, o casă ici, una mai colea, şi nimeni nu-l vede. Iar pe 

mine,”sărac şi cinstit” pentru  un simplu gest m-a şi agăţat… 

 Chemat la “bară” privi prin lentilele groase chipurile ostile de dincolo de tejghea. Nu le vedea clar chipurile. Doar sporadic! 

Şi alea, doar atunci când se îndurau să-şi lase jos dosarele după care şuşoteau. 

 -Tovarăşe…adică D-le Ion!…, se auzi în sfârşit glasul unui dintre cei prezenţi, ridicat în picioare. Ai fost chemat aici, 

în faţa instanţei pentru… 

 -Nu! Nu ştiu nimic! Nu i-am chemat eu! Au venit singuri, credeţi-mă!… 

 -Dar, tovarăşe! Nu te acuzăm încă de nimic. Voiam doar să ştim cum o mai duceţi cu sănătatea, ce mai face D-na 

Ludmila, dacă mai ţineţi legătura cu partidul…Ştiţi, şi eu am fost membru de partid!  

 -Ca toată lumea, dragă tovarăşe! Ca toată lumea!…, i se auzi vocea mieroasă… 

 -Să nu-ţi fie teamă! Suntem aici pentru  un adevăr pe care sper că nu-l vom afla niciodată. Nu? Că doar n-om fi proşti 

să-l aflăm! Şi dacă l-am afla la ce ne-ar mai folosi?  

 -Bine! Bine gândit, tovarăşe! Bine gândit, şi mai ales bine judecat! Se vede că am crescut cadre de nădejde, am ştiut 

cum să-mi aleg oamenii. Asta e bogăţia mea! Cum să nu mă mândresc cu aceste măreţe realizări! 

 -Dar tovarăşe Ion! Nu vă îndoiţi de capacitatea noastră, de loialitatea noastră. Am fost, suntem şi de-o da bunul 

Dumnezeu, vom fi şi pe mai departe devotaţi trup şi suflet, prin toate structurile. Nu? 

 -Tovarăşe! Lăsaţi-l pe Dumnezeu acolo unde e. Ştiţi că el nu a avut niciodată loc printre noi, atunci…Măi animalule! 

Scuzaţi…Voiam să zic… 
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 -Nu face nimic! Totuşi, nu putem ignora cerinţele poporului, dragul meu. Dacă vor să creadă în ceva, de ce să nu le 

creem această posibilitate. Că în altceva în ce să mai creadă bieţii oameni? În ce? Ei! Unde ne sunt cadrele noastre de 

nădejde? Unde ne sunt Congresele? Unde, tovarăşe Ion! Poate de astea te putem face vinovat. Ne-ai promis că ne vei 

lăsa în continuare în scaunele noastre, definitiv. Şi uite unde am ajuns! Nu mai suntem siguri de nimic. L-am dat pe ăla 

jos. Cu greu, ce-i drept, dar l-am dat. Te-am pus pe tine în loc! Te-am venerat, te-am slăvit, numai şi numai să nu simţim 

diferenţa. Şi-ţi mulţumim! Până acum e bine! Relativ! Atâta timp cât mai suntem pe poziţii, încă mai putem spera în 

dreptatea noastră. Şi te vom apăra în continuare, tovarăşe Ion. Te vom apăra! Ce vină ai dumneata dacă tembelii ăia le-

au stat în cale tovarăşilor minieri. Cine i-a pus să iasă-n stradă. Că eu nu, sper! Deci, tovarăşe!, adică D-le Ion, vă rugăm 

nu vă supăraţi, dar trebuie să ne răspuneţi, aşa măcar de ochii lumii, a presei, la câteva întrebări. Vă rugăm! 

 -Cu mare plăcere…Cu mare plăcere! Nu eu i-am chemat la “Centru”… Nu eu! Petrică a făcut-o! El era şeful ! Eu 

habar n-aveam ce face el. El cu ale lui, eu cu ale mele…Eu cu externele, ştiţi, Răsăritul…nu puteam să le întorc spatele, 

erau totuşi de-ai noştri, iar el cu Internele, cu problemele inerente. Nu prea ţineam legătura! Cât despre Mironică, 

credeţi-mă că l-am întâlnit odată sau cel mult de două ori. Şi atunci n-am discutat despre bâte… 

 -Dar l-ai sacrificat, măi tovarăşe! L-ai sacrificat pe Petrică! Nu? 

 -Aşi! Mi-am ocrotit scaunul…Ştiţi! Îl capitonasem de curând. Arăta al dracului de bine. Adusesem toocmai din 

Azerbaijan mătasea aia, albastră, ca ochii Ludmilei. Ei, nici nu ştiţi cât m-a costat! Şi nu uitaţi că ţara era săracă. Nu 

puteam să-mi permit să o sărăcesc şi mai mult decât o făcusem deja. Mă ştiţi cum sunt. Un tătucă bun, iubitor…Mă ştiţi, 

nu? 

 -Tovarăşe! Pentru răspunsul dumitale trebuie să-ţi strângem mâna. Bun răspuns. Inteligent! Se vede că aţi studiat în 

străinătăţi… 

 -Curtea! Ridicaţi-vă!…,se auzi ca un tunet, glasul portărelului… 

 Simţi cum o mână zdravănă-i scutura al dracului de tare umărul… 

 -Treziţi-vă D-le preşedinte, ce Dumnezeu! Sunteţi la tribunal, nu la….Mă scuzaţi, dar aţi tras un pui de 

somn…Trebuie să ne concentrăm asupăra cazului… Trebuie!…, i se auzi glasul celui de lângă care continua să-l scuture 

pentru a-l aduce  la realitate. 

 -Adică?…Nu eram printre ai mei?… 

 -Vise dom-le preşedinte! Vise!…, auzi pentru ultima oară acelaşi glas a omului plătit ca şi el din banii plebei… 

 Tăcut, se lăsă pe banca pe care o simţea lovindu-i pulpele tremurânde, o sulă-n coaste, pe care o simţise în toată 

perioada mandatelor pe care reuşise să le adune pentru a domni…”sărac şi cinstit”, la Trococeni… 
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Brusc, se-ntunecase 

 
Eu îţi vorbeam de iubire 

tu 

îi dădeai zor cu  

Fâşia Gaza 

te durea de ea cum mă doare pe 

mine 

de calea ferată 

din Patagonia 

zadarnic încercam să te-aduc mai 

aproape 

Fâşia Gaza era mai presus de 

durerea 

pe care-o găzduiam în pântece 

 

s-au rupt cu troznet  

crengile unui pom 

o vrabie-şi luase zborul 

încă te mai ascultam 

admirând mantia 

de laşitate 

pe care-o aruncai peste vise 

 

şi n-am înţeles de ce 

brusc 

se-ntunecase… 
 

Moara 
Se desprimăvărase.  

Târam de trupul greu, aşa cum târâsem 

odată de sacii cu grâu.  

 

Bunica mă trimisese la moară.  

„N-are cine, mamă”, îmi spusese.  

Fierul căruciorului săpase carne vie în 

palmele prea mici,  

nefăcute să care greutăţi.  

Ştiam una şi bună: să ajung la moară.  

Acolo se face pâinea noastră cea de 

toate zilele.  

„Dă-ne-o nouă astăzi!”  

De ce i-or cere oamenii lui Dumnezeu 

pâine?, mă întrebam 

Când ai putea să-i ceri atâtea lucruri 

minunate. Cum ar fi de exemplu, 

păpuşi.  

Păpuşi adevărate, nu din acelea din 

cârpe înfăşurate pe linguri de lemn.  

Sau cum ar fi, atunci când îţi doreşti 

mult, să poţi da timpul înapoi. 

Mă aşezasem pe saci, cu faţa în palmele 

rănite, plângând şi rugându-L să îmi 

dea puteri să ajung până la moară.  

Îmi pusesem nădejdea într-un om care 

trecea pe stradă.  

„Ce-ai, taică, de plângi?”  

„Mi-e greu, nu mai pot să târăsc de 

sacii ăştia. Nu m-ajuţi?”  

„Ajută-te singură! Şi Crucea şi-o poartă 

omul tot singur.”  

De-aş fi învăţat de atunci lecţia! 

 

Am tras cu dinţii de rochie,  

am rupt două bucăţi, mi-am înfăşurat 

palmele şi-am dus povara la bun sfârşit.  

 

Se desprimăvărase.  

Târam de trupul greu, aşa cum târâsem 

odată de sacii cu grâu.  

Sufletul, când sângerează, cu ce să-l 

bandajezi? 
 

Poveşti de seară 
 

 

 
Într-o primăvară spre vară 

mi-ai zis Scufiţa Roşie 

am râs – nu mi-e frică de lupi 

lupii atacă-n haită şi 

de obicei frontal 

doar omul a dezvoltat arta 

atacului surpriză 

de la distanţă 

de la mare distanţă 

 

Peste timp într-o iarnă 

mi-ai spus Anna Karenina 

râdeam înfăşurată-n blănuri 

doar şinele mai lipseau 

dar nuuu 

de mult nu mai merg prin gări 

pentr-o biată iluzie… 
 

Când tu ai plâns, mamă, eu am 

crescut dintr-odată 

 

 
Când tu ai plâns, mamă, eu am crescut 

dintr-odată 

şi mi-au răsărit nedumeriri ce până mai 

ieri erau 

adevăruri de neclintit 

Aşa credeam eu – că mamele niciodată 

nu plâng 

Ele ştiu doar să-ndure 

şi să iubească 

Habar n-aveam că până şi zeii îşi strigă 

uneori neputinţa prin lacrimi 

Nu te văzusem plângând niciodată 

şi tu erai  

cel mai puternic om de pe pământ 

Să-ţi mai spun că te credeam 

nemuritoare? 

Şi-ai plâns 

Atunci am înţeles prima dată 

că un cordon ombilical nu se rupe 

cu nicio foarfecă 

oricât de ascuţită 

cu nicio forţă de pe pământ  

sau din cer 

că un fiu nu se înţarcă în veci  

de iubirea de mamă 

Şi-am mai gândit aşa în general 

că  

O mamă nu poate exista de una singură 

Astfel am dobândit dintr-o lacrimă 

înţelepciunea pe care nu mi-ar fi dat-o o 

mie de cărţi 

la puterea o mie 
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mori de vânt... 

...spre sfârşit – la 

apus - când 

Matrioşele noastre au ajuns istovite – jalnic 

chircite - de cât s-au tot scos – una din 

alta – Matrioşele  noastre – acum 

punctiforme (dar tot zvâcnind 

ambiţios colorate iluzii – până la punctul  

final...!) – Dumnezeu adună toate 

punctele astea  

matrioşarde – care încă ţipă de triumful 

delirant al culorii – le adună Bunul Gospodar 

Dumnezeu – ca pe flori le adună – aranjând 

plantând punctele  astea – pe fiecare în 

parte – vizionar - cu o 

precizie dumnezeiască – exact în poziţia 

necesară  - pentru a realiza desenul unei explozii  

dulci-amare – într-un anumit 

strat cu crizanteme celeste  - ...cu un suspin 

cald – apoi - le şterge de praful efortului vizionar – 

suflă  

blând peste desenul de puncte ... – ...şi  iată 

catifelat gata – un nou paradis pastelat 

înstelat - din care 

pornesc -  din nou – ţanţoşe 

pline de avânt şi 

nesăbuinţă – cu surle şi tobe în 

frunte - noi Vieţi şi noi 

Matrioşe – la  

pachet... 
 

VIAŢA ŞI MATRIOŞA 

*** 
 

 

...la început – când ne naştem 

Dumnezeu ne dă – fiecăruia – la pachet 

Viaţa şi o Matrioşă (...un păpuşoi 

din acela mare – din care se scot – una 

din alta – păpuşi tot mai mici...) 

...şi – de la-nceput 

ne simţim şi arătăm străfulgerător de 

eroici – orbiţi unici de atâta 

preajmă de aer încins şi soare fierbinte – înfruntăm şi 

ne batem – în delir – cu 

balauri – cu umbre enorme de 

hrăpăreţi vulturi – cu – mai ales 

mori de vânt – tot mai multe 
 



 

 

 

Să mă cobor sub frunze moarte-aş vrea 

Să mă cobor sub frunze moarte-aş 

vrea... 

Să uit tăceri, şi bucurii, şi şoapte. 

Şi cum se-apleacă cerbii-n lac să bea 

Inima mea, cu somn, să se adape. 

Îmi sunt de-ajuns şi luna şi uitarea, 

Copacii goi de vânturi legănaţi... 

În gândul meu domneşte înserarea 

Cu mândrii ei luceferi întristaţi. 

O, tu, Natură, cheamă-mă la tine 

Sufletul meu în gheţuri s-a oprit   

Durerile, cu gheare de feline, 

De frumuseţea ta l-au jupuit –  

Fă-mă să uit că mai exist în toamne, 

Fă-mă să uit că-n vise mai şi zac, 

Pe trup, liniştea ta să se răstoarne 

Cu ochii-nchişi să nu aud, să tac! 

 

  

 

Întâlnire 

 

În apusuri stau şi te aştept, 

În umbra unor statui învechite, 

Cum stăteau în trecut trubadurii… 

Să îşi aştepte blondele iubite. 

Şi pe tâmplă simt cum îmi coboară 

Parfumate pulberi şi scântei  

Care cad, din ramurile dese, 

Ca ambrozii la ospăţ de zei. 

Câtă dragoste pluteşte împrejur! 

Soarele e-un trandafir vlăstar –  

Când, surâzînd, tu ai să te apropii  

Îl voi smulge să ţi-l dau în dar… 

 

Aproape de tine – departe de noi 

 

 

 

Aproape de tine – departe de noi 

aproape de soare – departe de lumină 

aproape de noapte – departe de vis 

aproape de nori – departe de cer 

aproape de oameni – departe de iubire 

aproape de valuri – departe de mare... 

 

Rogvaiv 

 

Atunci când scriu simt că pictez, 

cuvintele sunt culorile mele. 

când pictez în gri, spre exemplu, 

înseamnă că e toamnă. 

pictez aproape orice de la chipuri de regi 

la peisaje.  

într-o zi, am vrut să pictez zborul 

dar nu am reuşit. 

gândul cel mai trist  

e că nu ştiu care va fi ultimul tablou 

pe care voi avea inspiraţia 

să-l termin înaintea morţii... 

oricum, nici nu îmi pasă. 

de tine, în schimb, îmi pasă 

dintre toţi şi toate 

tu eşti modelul meu cel mai iubit 

tu ai fost, numai tu eşti, 

sublima mea Gioconda de cuvinte…! 

 

Petrec singurătăţi fără de margini 

 

Petrec singurătăţi fără de margini 

Şi nu am timp să te privesc măcar..., 

Închis în vise, descifrez carnagii 

La pâlpâitul stelelor de var. 

Iar tu apari ca un poem albastru 

Fără-ndoieli şi spaime sufleteşti – 

În urma mea te las, ca pe-un sihastru, 

Enigmele tăcerii să hrăneşti. 

Cât sunt de trist, de abătut, de gol! 

Ca un copac cu poamele furate... 

Aştept, vegheat de-al păsărilor stol, 

Sub umbra mea, un înger să se-arate. 
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Troia 

 

Spre tine veneam alergând, 

Călare pe Calul Troian 

Cu vara în păr, cu toamna în gând 

Răvăşind zăpada Noului An.  

Dar tu te duceai tot mai departe, 

Ca o stea, tot mai sus luminând. 

Pană când te-ai pierdut în noapte 

Printre lucruri care nu mai sunt... 

Să te ajung nu s-a mai putut! 

Doar dor şi vis mi-ai rămas totdeauna ... 

Calul meu Troian acum e mort –  

Ochiul lui cel mare mi se pare luna. 

 

 



 

 

 

Stăm faţă în faţă. Eu, la un capăt al clipei, tu, la marginea ei. Nimicul ne desparte, este prea plin de gândurile noastre. 

E prea târziu. Aprind o lumânare  să mă ducă ea dincolo în vis.  

Mi-am privit odată mâinile în vis. Erau reale. Le simţeam căldura şi focul mângâierilor. Am adormit în visul meu şi, 

acolo, am visat că mâinile devin fulgere albastre care străbat visele, căutând un alt spaţiu în care să se aşeze. 

Ochii devin adânci precum începutul timpurilor, în faţa flăcării plăpânde care devine geamăt în fiinţa mea, în 

încercarea de a se înălţa.  

Privesc încă neştiutoare dincolo de flacără. Privesc în abisul din jurul ei, abis care parcă îmi soarbe privirea, pentru a 

mă privi şi el. 

Fitilul lumânării- coloană verticală care susţine, înnegrindu-se, arderea, este un creator care, din muţenia lui, lasă să 

se gândească lumina pe ea însăşi, pentru a se naşte însemnând astfel, spaţiul din jur. Marginile albastre sunt culoarea 

care va absorbi întunericul până la alte graniţe.  

Fitilul lumânării devine axa unei lumi vii în care mă nasc; vis din profunzimea unui alt vis.  

Privesc uluită cum fiinţa mea devine, este în acel zvâcnet de lumină. Sunt în mii de fire care alcătuiesc totalitatea ce 

se întrupează.  

Sunt visul din flacără. Sunt visul flăcării. 

„O să apară?” De ce am pus întrebarea asta? Lumina trece dincolo de graniţa imaginaţiei, luminând alte spaţii.  

Încep să mă joc, trecând din vis în alt vis, devenind visătorul celui care visează, care are mii şi mii de amintiri. Se 

aprinde trecutul primelor focuri din lumea în care m-am născut.  

Din exterior, flacăra pare firavă, dar statornică. În lumea ei se creează armonia lumii luminii, care devine vizibilă 

doar visătorului din visul meu. Nu voi aluneca nici la stânga, nici la dreapta, ci voi rămâne în verticalitatea axului, 

coloană de foc incandescent, substanţa de transformare care îmi străbate fiinţa. Devin certitudinea de a fi, gând/imagine 

a nepătrunsului.  

Poate birui cineva iubirea unei flăcări, a luminii lumânării, cât timp ea se roagă în deplinătatea singurătăţii firii? 

Verticalitate născută din ceara cea mai curată a albinelor, fecioare de-a pururi, dar pe care o topeşte. 

Imaginaţia poate fi o flacără, dar nu flacăra însăşi. Flacăra devin eu, în noaptea fiinţei mele. 
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Vremi uitate până şi de vise se joacă în imagini, înşirând enigme. O lume vie, cu puteri secrete, fiinţe puternice din 

interiorul fiinţei mele, fiinţă în care metaforele reîncearcă să devină gânduri, cuprinse într-o simplitate în care m-am 

pierdut, transformând o noapte într-o adevărată solitudine dorită cu ardoare. 

Prag de linişte a liniştilor. Îmi strecor, copilă fiind, degetele plăpânde, într-o mână mare şi puternică, despre care 

ştiam că poate să stăpânească toate stihiile, dacă vrea, doar cu un semn şi cu o privire a ochilor verzi ca primăvara. 

Pletele albe ale Bunicului strălucesc în lumina amintirii. Privirea lui adâncă, era mângâiere atunci când îmi aduna 

gândurile de prin florile şi  frunzele copacilor, de prin nori sau de prin oricare alte depărtări. Altminteri, tăişul lor 

strălucea în nopţile sufletelor celor care dormeau prea adânc şi prea mult. Multele taine strecurate de privirea lui au 

rămas legende care au început să se rescrie mai încolo, cu cât mă înălţam spre povestea propriei mele stele. 

Primul gând care a venit să îmi sărute buzele, primul foc care mi-a străbătut fiinţa neştiutoare, candelă în care sa 

aprins dorul de Dor şi care nu s-a mai stins, luminând din când în când întunericuri care au preferat alte abisuri, flacăra 

înspăimântându-i, pentru că le dezgolea fiinţa rece şi risipitoare, cu bogăţii care nu le aparţineau.  

Suntem vis în visurile altora, întâlnindu-ne uneori în albastrul de la margini. Tot ceea ce suntem risipindu-se în 

fiecare atom din univers. Poate, în noi, trepte spre cer, fiind de ajuns o respiraţie sau un gând, azi mai aproape decât 

mâine sau decât un mereu, pierdut de obicei în alte firi. Sau în înaltele adâncuri ale unei veşnice tăceri care spune totul 

despre mine.  

Ţinutul poveştilor ţinut între tâmple în lumina luceafărului căzut pe gura de rai.  

Şi lumina lumânării se transformă într-un soare murind. Moare încet, axul ei încovoindu-se, înnegrindu-se ca un chin. 

Aşa poate muri şi un cântec, şi o stea, şi o privire, şi o inimă, dar un gând iubire , nu.  

Oare lumina care pâlpâie este narcoticul care face moartea flăcării mai uşoară? O să aflu cândva. 

De ce trebuie să plâng acum? Doar nimeni nu poate birui lumina unei lumânări! Pentru că ea a rămas de-a pururi în 

spaţii, transformându-se în curcubee văzute doar de ochii veşniciei LUI. 

DOAMNE, dacă sunt copil al stelelor, priveşte-mă încă o dată! 

 
 

„Singurătatea mea este gata să ardă pe cel ce o va arde!” (Le nom du feu – Louis Emie) 

RUGA CEA TĂCUTĂ  A INIMII / partea a 2/a 

 
Ruga inimii 

Aşa cum reiese şi din fragmentul pe care îl veţi citi, am citat din scrierile Părintelui Paisie de la Neamţ, ale fericitului 

patriarh Calist.  

Sper să vă fie de folos în orice,, tehnică” aţi aplica. Dar, mai ales, în Rugă.  

„Mai întâi de toate, după cuvintele fericitului patriarh Calist, căldura (în timpul rugăciunii) vine din rărunchi, ca şi 

cum i-ar încinge şi pare ispită, dar nu este aşa: căldura aceasta nu-i din ispită, ci de la fire (de la firea omului .na.) şi 

este urmare a nevoinţei în rugăciune. Dacă însă socoate această căldură ca din har, iar nu din fire, apoi aceasta 
negreşit e ispită. Dar oricum ar fi această căldură, nevoitorul nu trebuie să o primească, ci să o alunge.  

Vine şi altă căldură de la inimă şi dacă în vremea asta mintea cade în cugete desfrânate, apoi aceasta-i ispită 

adevărată;  

dacă însă tot trupul se aprinde de la inimă, iar mintea rămâne curată şi necuprinsă de patimă, oarecum întărită în 

cea mai lăuntrică adâncime a inimii, apoi aceasta-i fără îndoială din har, iar nu de la ispită.  

 



 

Ştiind toate acestea, e de neapărată trebuinţă să deprindem mintea noastră chiar de la început să stea în ceasul 

rugăciunii deasupra inimii şi să privească înlăuntrul ei, iar nu numai până la jumătate, într-o coastă, nici numai în 

partea de jos.  

Aceasta se cade să se facă, pentru că atunci când mintea stă deasupra inimii şi înlăuntrul ei săvârşeşte rugăciunea,atunci 

ea ca un rege, şezând sus la loc slobod, vede cugetele rele ce joacă dedesubt şi le loveşte, ca pe nişte copii ai 

Babilonului, de piatra numelui lui Hristos.  

Afară de aceasta, fiind destul de depărtată de coapsă, ea poate ocoli cu uşurinţă dorinţele pătimaşe, care au devenit 

inerente firii noastre prin păcatul lui Adam.  

Dacă însă cineva îşi strânge atenţia pentru rugăciune la jumătatea inimii, atunci sau din neîndestulata căldură a inimii, 

sau din pricina slăbirii minţii şi a întunecatei atenţii (datorită desei repetări a rugăciunii), sau sub influenţa luptei stârnite 

de diavolul, mintea sigură de sine cade spre coapse şi împotriva voinţei se amestecă cu căldura cea din pofte.  

Unii, din pricina marii lor nedumeriri sau din neştiinţă, încep să facă rugăciunea jos, în capătul inimii, lângă coapse,şi 

astfel, atingând cu mintea lor atât o parte de inimă, cât şi o parte de coapse, singuri cheamă ispita la ei, ca descântătorul 

pe şarpe.  

Iar alţii, suferind cu totul de nepricepere, nu ştiu nici măcar locul inimii şi, socotind că el se află în mijlocul pântecelui, 

îndrăznesc să facă acolo rugăciunea minţii. Vai amăgirii lor!  

De asemenea, trebuie a deosebi căldura în rugăciune, care este dar firesc, revărsat în inimă, ca o mireasmă bine 

mirositoare,prin sfântul botez, de căldura care ne vine de la păcatul strămoşesc şi care e stârnită de diavolul.  

Cea dintâi numai în inimă începe rugăciunea şi tot în inimă o sfârşeşte, dând sufletului linişte şi roade duhovniceşti.  

A doua îşi are începutul în rărunchi și tot acolo îşi termină rugăciunea, pricinuind sufletului tiranie, răceală şi tulburare.  

A treia, rezultând din amestecarea cu aprinderea poftelor, aprinde mădularele şi inima cu dulceaţa poftelor desfrâului, 

robeşte mintea cu cugete rele şi târăşte spre împreunări trupeşti”.  

Puterea sufletului este mintea; ea este nematerială. Raţiunea nu este acelaşi lucru cu mintea. Mintea nu gândeşte după 

normele / umane, ci ea ştie cele divine.  

La fel puterea contemplativă a omului, cu toate că este nema-terială îşi are şi ea reşedinţa ei. Ea este situată în partea 

supe-rioară a inimii, în partea stângă a pieptului, aproape de sân, puţin deasupra lui. 

Unirea minţii cu inima înseamnă unirea gândurilor duhov-niceşti ale minţii cu simţămintele duhovniceşti ale inimii.  

,,Când mintea şi inima vor fi tămăduite, vor fi în acelaşi timp unite în Domnul, în partea inimii unde se află puterea 

contemplativă, se va forma încet, încet, un minunat templu a lui Dumnezeu “nefăcut de mână”, ci duhovnicesc, o 

“sfântă a sfintelor”: acolo mintea, hirotonită întru preot şi sfinţită întru episcop, se coboară pentru a-L adora pe 

Dumnezeu în Duh şi în Adevăr”. 

Cred cu tărie că IUBIREA este singura forţă din univers pentru că ea este DUMNEZEU.  

Noi nu putem să iubim aşa cum ne iubeşte EL dar, ne putem lăsa copleşiţi, învăluiţi, cuprinşi în iubirea Lui. Şi atunci, 

vom ŞTI. Vom şti că toate celelalte : frica sau spaima sau teroarea sunt doar iluzii, nu sunt forţe reale, noi le crem, am 

fost obişnuiţi aşa. Noi le alimentăm. Tare greu este să ne dezvăţăm de aceasta…dar se poate. Am repetat de câteva 

ori…pentru mine, în primul rând.  
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Nu am trăit în iubire ci în umbre care m-au dominat. Am învăţat că ochii fizici nu pot vedea realitatea , ci numai umbre 

bazate pe durere, pe frică, pe neajunsuri şi pe toate cele.  

Ochii luminoşi din interior, ochii spiritului, ochii sufletului mi-au dezvăluit într-o clipă de graţie şi sfinţenie ceea ce 

ESTE real. Realitatea iubirii  

Nu ştiu dacă este un miracol sau acesta este un nume adecvat, ştiu însă că acum….după toate tornadele , sufletul meu 

este liniştit şi calm, că o unică forţă îl susţine :IUBIREA .  

Iubirea LUI primită ca o ploaie de aur care a inundat totul şi odată cu acest tot şi pe mine .  

 

Sunt doar ploaia  
 

 

Vreau să mă transform în ploaie.  

să râd, să plâng şiroind năvalnic  

în toate timpurile şi visele  

prin care am trecut  

ascunşi în umbrele unor chemări.  

Sunt mirajul ce arde-n ruguri  

Ofrandele din palmele-mi –  

flăcări sacre, mereu reînnoite  

când ţi-ating inima.  

Vreau să fiu focul pătrunzând  

în ascunsele temniţi ale minţii tale  

să mă transform în unicul tău gând...  

 

Balaurul din adâncul zărilor  

s-a apropiat cu o vijelie mare  

rănind seninul cerului  

cu tunete şi fulgere pe care  

am învăţat să le transform  

iubindu-te, în curcubee.  

Vreau să fiu vântul care mângăie  

zilele tale de călător ,  

când pescăruşul cu aripi verzi  

transformă în realitate  

chemarea ta.   

 

Închide ochii !  

Sunt altarul lăuntric  

unde să-ţi aşezi gândurile  

în fiecare seară.  

Vreau să fiu neuitarea ta  

În viul visului care coboară cerul,  

Seninul, în ochii tăi când mă priveşti.  

Vreau să fiu doar ploaia?!  

 

Închide ochii...  

Ne întâlnim în inima lumii.  

E doar un gând   

al Dorului..   

 

Rostiri   

 

Cuvinte...  

zidiri îngheţate  

topite de pecetea jarului  

pătrunsă în inimă  

prin lacrima primului Botez.  

Cuvinte  

care ne-au zămislit din Fiinţa 

Lui,  

înviază din mormântul patimilor  

pecete de mir adunată -n cerul 

minţii.  

Cuvântul e taină şi icoană,  

inimă şi ruga ei.  

Sunet nerostit în materie,  

Duh,  

coboară prin lacrima tăcerii  

în spovedania din neantul firii  

devenind întrupare nemistuită  

în tulpina Rugului veşnic Aprins.  

 

Sunete devin Cuvânt Tăcut  

în revărsare necurmată  

statornicindu-mă în rugă,  

necovârşită îmbrăţişare.  

 

Înalţ rug de tămâie  

prin care  

cuvintele-mi pătrunse  

de fulgerul gândului de gheaţă,  

devin intrupare...  

 

.... adânca tăcere  

a ultimului strigăt/suspin 
 

 

Sunt…azi din ieri 

 

Alunec lacrimă - mărgăritar  

cu înmiresmare de tămâie,  

văpaie făr de grai,  

lovită de marginile lumii stârnind 

pustiul, sobornicind în cupolele 

albastre...  

în ceas tainic a zorilor de rugă.  

 

Sunt un vânt,o vijelie năpraznică,  

un vuiet de ape mari,  

ţipăt din adâncurile tale,căutându-mă.  

O suavă aromă/aromitoare  

Mireasa, când din potir mirele  

varsă mir în noaptea cea dintâi.  

 

Prezenţa misterioasă, auzită în stâncile 

despicate  

unde s-a furişat viul crezând că e singur 

pe pământ .  

Când vin furtunile năpraznice şi nu sunt 

acolo  

se înalţă focul răsucindu-se într-o adiere 

blândă  

suspin din mângâierea cea dintâi.  

 

Sunt în bătaia lina, tainică.  

Formă abia simţită, ,abia susur, abia 

murmur, până când în ziua florilor  

pătrund înlăuntrul /adâncul tău.  

 

Ating lumea,  

Sună vântul peste ierburi împrăştiind 

miresmele. 

În amurg se stârneşte o legănare.  

Înfiorările se revarsă peste pământ  

Se umple de vis şi de frumuseţe şi de 

dor înfătişarea lumii.  

 

Vin, ating  

şi plec. 

Plec în Împărăţia mea.  
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   Dublin,  Irlanda 

Aripi în atele 

 

Ce fac eu, domnule, aici? mă întreb moromețian. Ce caut eu în Irlanda? De ce-

am venit în țara asta? Ce destin o mai fi și ăsta? 

Este adevărat că am luat hotărârea extrem de rapid. În câteva zile. 

 

Mă grăbeam să fug de trecut. De viața mea. Cred că și de mine, cel care devenisem, voiam să fug. Da, asta trebuie să 

fie. Nu-mi mai trebuiam. Nu așa, depersonalizat, frânt, înfrânt și fără orizont. 

În urmă cu patru ani am simțit că am greșit drumul, însă m-am amăgit că fac numai un ocol și voi reveni la drumul meu. 

Dar n-am mai revenit. Mă-ndepărtam din ce în ce mai mult de el și de mine. Atunci m-am trezit, speriat, că mă-ntreb ce 

sunt eu acum. Foarte puțin din mine îmi mai eram mie, aproape deloc. Dac-aș fi știut să plâng, singur m-aș fi plâns, dar 

nu mai era timp pentru lacrimi. Am simțit că singura scăpare e fuga. E asta lașitate? S-o spună cine vrea! Mie mi-a 

trebuit un curaj nebun s-o fac. Nici acum, după trei luni trecute, nu-mi dau seama cum am reușit să mă desprind. A doua 

oară nu știu dacă aș mai putea. 

Am lăsat în urmă șase ani și jumătate de căsnicie, cu tot cu nevastă și un copil care devenise și al meu, o casă pe care o 

simțeam și a mea și o viață așezată, îndestulătoare și sigură dintr-un anumit punct de vedere. Mi-a fost teribil de greu și 

numai o clipă de nebunie m-a ajutat să mă rup de toate acestea și de mine, cel străin. 

Mai rău decât orice a fost că nu știam ce e bine pentru Mihai. Când avea șase ani maică-sa a plecat, iar la opt ani a aflat 

că nu va mai fi lângă el, însă la scurt timp i-am dăruit o altă mamă și un frate. Dar nu a fost așa cum ar fi trebuit să fie. 

În ultimul timă, poate speriat și el de cel care devenisem și de cum evolua viața lui, l-am simțit înstrăinat, închis în el, 

căutându-și o altă lume. Poate că ăsta a fost șocul care m-a trezit. Eu puteam să mă pierd, nu-mi mai păsa de mine, dar 

cum să privesc la înstrăinarea fiului meu de mine, de lume și de el însuși? 

Nu știam cum va reacționa când va afla că, la cincisprezece ani, va rămâne din nou singur cu mine. 

Când mi-am făcut curaj să discut cu el a plâns. E un copil liniștit de felul lui. La fel îi era și plânsul. Lacrimile îi 

curgeau de parcă nu erau ale lui, iar el privea prin lacrimi nicăieri. Am crezut că mă rup în mii de bucăți. Fâșii îmi era 

sufletul, iar eu nu mai eram nimic în fața sfâșierii mele.  

Când mi-a spus că pleacă el, numai să nu mă despart din nou, am învățat din nou să plâng, după atâția ani. 

- Cum, suflete, să pleci? i-am zis. Tu crezi că din cauza ta? Și unde să te duci tu? 

- În Italia, zice, la mama. 

- Păi, ai vorbit cu ea? Ți-a zis ea că te ia acolo? 

 



 

- Nu, dar mă duc. 

- Tu știi că stă cu italianul ăla și că nu prea au bani. Dacă nu vrea? 

- Atunci, văd eu ce fac. 

Dac-aș fi fost înconjurat, în clipele acelea, de o haită de lupi, pe toți i-aș fi sfâșiat și tot nu m-aș fi liniștit, atâta 

disperare și furie aveam în mine. 

Așa că am hotărât să plecăm. 

Ne-am luat hainele și cărțile, am închis poarta în urma noastră și am intrat în viață. O viață a nimănui, pe care vrem să o 

facem a noastră. 

Îmi pare rău că n-am putut lua cărțile cu mine. În hambarul părinților mei mă așteaptă (numai de nu le-ar mânca 

șoarecii!) o mie de cărți, o mie de părți ale sufletului meu. 

Oricum nu se făcuse porumbul anul trecut. 

Așa că, asta fac eu aici, în Irlanda. M-am reîntâlnit cu viața mea, pentru că drumului meu îi era dor de mine. 
 

Cronică dublineză II 
 Domnule, călătorii dublinezi sunt cei mai civilizați călători din câți există pe lume! Aproape că le este rușine să urce în 

autobuz înaintea celorlalți oameni care se află în stație, apoi îl salută respectuos pe conducătorul etajatului de-i 

transportă. Să zicem că sunt nevoiți pentru că trebuie să intre-n vorbă cu el, să-i spună unde merg și să primească 

biletul, asta după ce au pus banii, în monedă exactă, într-o pâlnie metalică. Dar la coborâre, cine-i mai obligă să-i 

mulțumească și să-l salute pe șofer? Bag seama că excesul de bună cuviință. Culmea, acest lucru îl fac și românii! 

Polonezii am observat că mai uită uneori. 

Discutam cândva, în România, cu o persoană nu prea dusă la biserică, este-adevărat și nici prea apropiată de cele sfinte, 

care îmi spunea că în București sunt exagerat de multe biserici. Devenind curios, am început să verific această ipoteză și 

am constatat că, da, sunt cam dese, însă în ceea ce privește exagerarea nu m-am pronunțat, că, nu știi cine te privește și 

când. 

Acum, dacă există deja, ce să facem, să le dărâmăm? A mai încercat unul și-acum nu mai poate suferi șoriciul. 

Dar ia să vedem ce se întâmplă în Dublin cu bisericile, că mi se pare mie a fi chiar mai multe ca-n București. Or fi 

dublinezii mai credincioși decât bucureștenii? Nu prea cred sau poate n-o arată, că nu prea-i văd aglomerând bisericile. 

Și totuși ele există în număr foarte mare, unele foarte vechi, din piatră toate, materialul cel mai la îndemână în Irlanda. 

Cele mai vechi sunt construite în stil romanic, având arcade, turnul pătrat și zidurile groase, pentru că aveau și rol de 

fortăreață, pe lângă cele sfinte. Mai târziu s-a construit în stil gotic, cu turle înalte și ascuțite, ferestrele - roză cu vitralii, 

eleganța și măreția trecând înaintea nevoii de apărare. Poate că și timpul și locul au permis acest capriciu pentru că în 

general, cei care construiau astfel de catedrale făceau parte din națiuni puternice, care de regulă atacau, nu erau atacate. 

Astfel de catedrale în frumosul stil gotic sunt și Christ Church, St. Patrick's Cathedral și Dublin Cathedral. 

Îmi spunea Mihai că a învățat la școală că o astfel de catedrală trebuie să aibă și probabil chiar are, cinci ceasuri. 

Lucru curios cum s-au ocupat și de sufletul minoritarilor, fiecare comunitate având propria biserică în Dublin. Nu vă 

gândiți că s-au apucat să le construiască unele noi, pe specificul fiecăruia. Nu. Le-au dat din cele deja existente. Astfel 

că românii au biserica lor, nu departe de ambasada României din Dublin. 

Am văzut că și rușii, lituanienii, negrii și probabil toate comunitățile au bisericile lor. 

Dacă autoritățile s-au ocupat de sufletul imigranților, de trupurile lor s-au ocupat ei înșiși, așa că și-au înființat propriile 

magazine, unde vând produse aduse "de-acasă". 

În Tallaght, unde locuim noi, nu există, din păcate, niciun magazin românesc, însă în centru sunt vreo patru. Dar ne 

descurcăm foarte bine cu produse de la ruși și polonezi, care au cam patru-cinci magazine în zonă și au stiluri culinare 

apropiate de al nostru. 

Acum doi ani și jumătate am petrecut zece zile ca turist în Irlanda. Atunci mă minunam și mă bucuram de ceea ce 

vedeam, ba chiar m-am amuzat când am condus pentru prima dată pe partea stângă a străzii. Acum încep să învăț să 

trăiesc în stilul irlandezilor și să mă adaptez realităților din această țară. 

Voi reuși, oare? 
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Simfonia îngerilor 

  
picioarele lor nu sunt din carne  
unghiile ca diamantele sclipesc 

seara mă gândeam 

cum de e lumină în corul îngerilor 
strada îngustă 

cele nouă trepte 

suflete zburând 

nicăieri 
te lovesc peste faţa ceruită 

dansează goi 
nu au foame 

sunt ca sunetele 

intră şi iasă 

temple în inimă 

un soare diform 

în piramida sticloasă 

alt anotimp numit secvenţial 
un ciob pe retină 

te-am legănat  
pe braţele mele de lemn 

răsturnând sentimentele 
 

 

Într-o ceaşcă de porţelan 
ieftin 

  
sorbeam cu grijă infuzia verde-
amăruie 

copacul aşteptase momentul critic  
de când îl sădise bunicul  
avea pe ramuri fructe  
din sticlă 

şi vântul devenise  
cel mai mare compozitor 
iubitul mă strângea de mână 

eram securea ce îi zdrobea infinitul 
suflam în aburul trist 
avea un contur de femeie bolnavă 

cu gleznele prinse de marginea cănii 
lângă sobă 

copacul povestea  
cum îi crăpase coaja  
când bunicul refuzase să mai trăiască 

îşi dorea să-l învelească în trunchiul 
lui 
să-i fie sevă 

  
am în lacrimi verzi 
obrazul 
 

Aruncătorii de grenade 
  

îmi scriam testamentul  
pe caietul vechi 
moartea îmi întrerupea ideile  
de fiecare dată 
aş fi cântat o doină 

mi-ar fi prins bine un vals 
timpul se răsturnase în cameră 
îşi aduna secundele 
cojocul gros din piele de capră 

cu pricepere  
argăsit de străbunicul 
mă încălzeşte  

în patul ticsit cu litere necunoscute 
  
semne albastre sau negre 
scrijelite pe tăbliţele vechi 

din lemn de stejar 
mă ascundeam în marile provocări  
în aşternuturi timide 
măturând istorii 

creierul stocase datele  
pentru noul război 
împuşcasem cu sânge rece  

câteva zile împrumutate  
de la vecinii de cavou 
ei îmi construiesc viitorul 
 

Zile de post 
  

miroase a sânge şi păr de 
animal  
ars la foc mic  
bărbaţii şi-au făcut veşminte  
din blana fumurie  
prindeau curelele în jurul burţilor  
identificându-se cu vânătorii de 
stele 

turmele îşi învăţaseră lecţia dură 

drumurile întortocheate  
pădurile flămânde 

iernile triste 

peşterile reci 
femeile jucau pe lângă foc  
aducând ofrande  
zeilor nefericiţi 
cu pruncii la sân 

rânjeau  
sperând alinierea planetelor 
mirosea a carne 

un fum gros acoperea sălbăticia 

jucam în acea horă 

strigându-mi foamea 
 

Culcat pe semnul gri 
  

îl urmăream pretutindeni 
devenisem cercul în care 

îşi desfăşura viaţa 

de două ori m-a prins de 
braţ  

şi a răcnit furios  
la culorile parfumate din 

obrazul stâng 

lăsându-şi capul pe spate  
făcea diferenţa între negru 

şi alb 

mai vorbea uneori de stele 

poate că am fi trăit ca 
îndrăgostiţii  

în palate şi trăgeam valurile  
peste grădinile inimii 

s-a întâmplat să nu mai 
vadă 

eu devenisem punctul din 
care plecau liniile 

şi se intersectau cu toate 
galaxiile  

eram educaţi într-un fel 
primisem până la acea 

vârstă mesele  
la un program fix  

vedeam că nu apar 
schimbări 

mi-am luat mâinile şi 
eprubetele s-au răsturnat 

cineva clonase fiinţele 
nebunatice de alături 

lui nu i-a rămas decât o 
urmă de parfum 
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Spania 

 

 

DOREL SCHOR 

SAU 

ITINERARIILE ABSURDULUI 
 
Cum nici nu putea fi altfel, având în vedere că este vorba de 

un medic, doctorul Dorel Schor ne oferă în noua sa carte o 

serie de „pastile” de o ingeniozitate  înţepătoare. Pentru un 

admirator al umorului absurdului, în oricare din formele sale 

artistice, studiului cărţii „Costumul lui Adam – Ascuns după 

cuvinte” (Editura Niram Art, Madrid, 2012, traducere în limba 

spaniolă de Fabianni Belemuski, cu ilustraţii ale 

caricaturistului Constantin Ciosu), este o adevărată plăcere, un 

volum de aforisme în care se găseşte condensata o întreaga 

experienţă de viaţă. 

 

Fără nici o îndoiala, pot afirma că acest volum va ocupa pe 

rafturile bibliotecii mele un loc vecin cu  filme că „Supa de 

raţă” de Fraţii Marx, „Ia banii şi fugi!” de Woody Allen, 

„Amanece que no es poco/ “Trezeşte-te că nu e lucru puţin” 

de José Luis Cuerda, “Todos a la cârcel/ Toţi la închisoare”  
 
de Luis García Berlanga, cărţi de autori de geniu ca Gómez de la Serna, Edgar Neville,  sau discuri de  cântăreţi ca 

Javier Krahe, între mulţi alţii. Şi asta deoarece maximele lui Dorel Schor sunt pline de îndrăzneală, subtilitate şi simţ al 

umorului, câteodată unul chiar negru. 

S-a teoretizat mult despre ce este sau cum ar trebui definit umorul. Sintetizând câteva din nenumăratele definiţii, sau 

excluzând altele, suntem convinşi că acest volum  semnat de Dorel Schor conţine un umor fin. Astfel, în încercarea de a 

acoperi această afirmaţie, vom face o scurtă prezentare a celor mai importante antecedente în umor. 

 

Întorcându-ne cu mult timp în urmă, la perioada elenă, întâlnim cinicii, personaje care puneau în discuţie sistemul, 

folosind maxime şi sentinţe ce reuşeau să dezarmeze valorile cele mai bine stabilite. Carlos García Gual nota cum aceşti 

zdrenţuiţi „sub emblema câinelui, duceau o viaţă canină, lenevind la soare în agora  din Atena sau piaţa din Corint” 
[1]

. 

Pe deasupra, contrar „prestigioaselor şcoli antice de filosofie, cinismul nu a însemnat decât o pantomimă caraghioasă 

faţă de o tragedia minunată”
[2]

. Acei cinici erau, la urma urmelor, veritabili maeştri în a provoca, purtători ai unei 

„anumite gândiri care se exprima mai ales prin anecdote, gesturi şi glume care caută să provoace prin râs şi 

sarcasm”
[3]

. Şi o astfel de provocare nu este gratuită: „când cinicul refuza să omagieze ceea ce este «respectabil», 

caută să denunţe lipsa de autenticitate a acestei respectabilităţi şi falsitatile sale, pe care ceilalţi le acepta mai mult din 

obişnuinţă şi comoditate decât ca urmare a unui raţionament.”
[4] 

 

Ceva mai târziu, în secolul al XVII-lea spaniol, îl găsim pe Francisco de Quevedo, care, contagiat de o anumită 

atmosferă de epoca, va adopta elementele retorice atât la modă în acea perioadă şi le va folosi în mod magistral. Astfel 

de tehnici poetice celebre au supravieţuit, la fel şi componenta acidă care caracterizează geniul baroc. Bryce Echenique 

diferenţia ironia de teribilul sarcasm al lui Quevedo atunci când afirma că frazele rezultate din ironie „sunt lansate mai 

degrabă că fluturaşi de badmington decât  ca săgeţi veninoase şi pătrund în inima oamenilor fără să le cauzeze vreun 

rău profund”
 [5]

, în această linie situându-se Cervantes, despre a cărui ironie s-a teoretizat foarte mult. 

 

Însuşi Bryce Echenique sublinia, citându-l pe Luis Racionero, ca ironia este o caracteristică „a civilizaţiilor antice care 

au trecut prin multe, au văzut prăbuşindu-se imperii, au asistat la căderea tiranilor, la aclamarea impostorilor. Toate 

acestea le-au impregnat o urmă de scepticism, de anticipare caustică a necunoscutului.”
[6]

. Această afirmaţie a lui  
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Bryce Echenique se potriveşte ca o mănuşă scriitorului român-israelian (sau vice-versa), Dorel Schor. 

 

O altă anecdota nostimă, inclusă de romancierul peruan în discuţia despre tema care ne interesează,   are de a face cu 

scriitorul catalan Josep Pla: „un editor american i-a oferit o adevărată avere în dolari (...). Refuzul modest al lui Pla a 

fost o timidă şi surâzătoare mulţumire, urmată de o nuanţare negativă: mă scuzaţi, domnule, dar o sumă atât de mare 

mi-ar dezechilibra bugetul. 
[7] 

 

Un punct de vedere interesant despre ironie şi umor oferea Fernando Lazaro Carreter, preşedinte al Academiei Regale 

Spaniole (RAE) în discursul prin care dă bun-venit în sânul Academiei umoristului grafic şi scriitorului Antonio 

Mingote. Ideile schiţate de Lazaro sunt explicate magistral de Maria Luisa Bruguera Nadal: „Lazaro Carreter îl numea 

pe Mingote ironist şi nu umorist şi explică motivele. Umorul are de a face cu transgresiunea raţionalului fără scopul de 

a-l schimba; adică, o atitudine intranzitivă. La Mingote, exista o dorinţă de a provoca schimbarea lucrurilor. Pentru 

Lazaro, dezacordul cu ceea ce este regulamentar constituie fundamental umorului, a cărui extrema o numim comic. La 

celălalt capăt, dobândeşte forme mai suave şi provoacă senzaţia de plăcut a unui zâmbet, putând ajunge chiar şi la 

poezie.”
[8] 

 

În ciuda preciziei explicaţiei lui Lazaro, încă nu sunt clarifícate foarte bine graniţele dintre aceşti 2 termeni, mai ales în 

cazul lui Schor, unde întâlnim umor (adică “transgresiunea raţionalului”, după Lazaro: „Poţi fi în acelaşi timp şi prost şi 

urât. Natura nu discriminează”) dar şi ironie (adică “dorinţa de a schimba lucrurile”, în, de exemplu: „Viaţa cauzează 

mai multe victime decât moartea”). 

 

Francisco Umbral, făcând aluzie la umoriştii grafici (între care se găseşte însuşi Mingote, alături de Forges, Roto şi 

alţii), scria că, spre diferenţă de politician, obligat să nu iasă din seriozitate ca să îşi păstreze credibilitatea: „umoristul 

iubeşte lucrurile în simplitatea lor şi le salvează din mâinile murdare ale politicianului. Teatrul grecesc era politic 

pentru că oferea doctrină, dramă, durere şi sublinia viaţa sau moartea. Socraticii, cinicii, sofiştii zâmbeau la toate 

acestea.”
 [9]

 

 

Umbral notează faptul că Ramón Gómez de la Serna pulverizează discursul în proza şi în vers, individualizând metafora 

care „eliberată, devine mai puţin justificată şi mai lipsită de apărare”, “oferindu-se fără motiv atenţiei noastre”
[10] 

Poetul Campoamor, exponent maxim al unui stil poetic prozaic şi conceptual, a elaborat o serie de subspecii între care 

se găseşte „umorata”, un fel de poezioara sintetică ce scoate în evidenţă spiritul liniştit al acestui sceptic conservator. 

Câteva exemple de „umorata”: „Atâta vreme cât eu cred/ce contează că nu e adevărat?”, „Din toate lucrurile vizibile şi 

invizibile/crezi doar în dragoste, care este dintre cele incredibile”. Gómez de la Serna ar sublima această formulă, 

recreându-se în aşa anumită „plăcere intelectuală de a se juca cu idei şi cuvinte, de a găsi conexiuni neaşteptate, 

considerate de teoriile incongruentei că elementul esenţial al umorului”
[11] 

 

Dorel Schor se diferenţiază de Ramón Gómez de la Serna prin faptul că acesta din urmă abordează sfera socio-politica 

în mod marginal şi doar tangenţial. Schor, pe de altă parte, merge mai departe, dar nu în maniera lui Quevedo, cu acel 

„umor plin de impacienta, de atacuri către reprezentanţii ţării”, exploatând „permanente posibilităţi de a  găsi ocazia 

perfectă pentru a se distra pe seama a tot ce pare ridicol”
 [12]

. Schor abordează politica în mod generic şi profilactic, 

fără să cadă în particularizări, ceea ce ridică circumstanţialul la universal valabil. Am putea spune că, în sensul însuşirii 

aceluiaşi joc de asocieri incongruente ca şi Ramón, Schor se apropie într-un mod nu mai puţin ludic de arena politică: 

„Politicienii sunt nişte persoane cu vocea în eterna schimbare”; “Politician este cel care ţipa. Diplomat este cel care 

tace”. 

Cuvintele adresate de Victor Manuel Pelaez unui „urmaş” al lui Ramón, José Manuel Lara, servesc pentru a face aluzie 

la Dorel Schor când, de exemplu, estimează capacitatea sa de integrare a “surprizei în rama cotidianului”
 [13]

. Bunăoară: 

„Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii. Mai ales, văduvele”, „Nu poţi duce o viaţă dublă cu un singur salariu”. 

Victor Manuel Pelaez cita cuvintele unui altui umorist, José López Rubio, în ceea ce îl priveşte pe Lara: „glumă 

transformată în umor şi umorul transformat în absurd, la doi paşi de suprarealism, care ne lasă perplecşi, uimiţi”
[14]

 Să 

citim următoarele maxime ale lui Schor: „Un caz rar: s-a lovit singur în amorul propriu”; „Şi cuiele stabilesc 

contacte.” 
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Continuă acelaşi autor: „Caricatura, parodia, surpriză, neverosimilitatea, deformarea şi gluma sunt concepte strâns 

legate între ele.”
[15]

, ceea ce se adevereşte şi la Schor: „Soţul ei e un înger şi ea îi pune coarne... Înger cu coarne?”, 

“Astenia este tot oboseala, dar mai cultă”.  

 

În sfârşit, aşa se rezumau în acelaşi articol liniile maestre ale umorului lui Lara, care se pot atribui foarte bine şi lui 

Schor: „Toate ideile lui Lara despre umor au la bază un caracter inofensiv, de joc şi ruptura cu normele (...) Autorul 

pleacă de la un model cunoscut de cititor şi, de la această cunoaştere comună, începe să îl deformeze, îl recreează cu 

scopul de a prezenta cititorului-spectator o nouă versiune care să-l surprindă şi să îl facă mai conştient de mecanismele 

convenţionale ale subtextului alterat”
[16]

 Dăm iarăşi câteva exemple extrase din cartea lui Schor: „Ziua bună se 

cunoaşte seara”, “Aproape totdeauna, marele “eveniment” al zilei se întâmpla noaptea”. 

 

Între maximele din „Costumul lui Adam”, putem găsi recursuri retorice de caracter variat. Făcând uz de forţă 

dezorganizatoare, atât de proprie umorului, Schor dezmembrează frazele populare şi folosite: „În spatele unui om de 

succes, exista o mie de invidioşi”. Cum putem vedea din acest exemplu, s-a concretizat revitalizarea unei fraze universal 

cunoscute şi mult uzate. 

 

Multe din maximele sale, sunt construite pe o bază a contrastului sau opoziţiei terminologice, ajungând chiar la paradox: 

„Nopţile albe se datorează gândurilor negre”, „Privesc nudiştii şi mi-i imaginez îmbrăcaţi”, „Dacă Dumnezeu te uita, 

îşi aduce aminte te ţine diavolul”, „Am pierdut o bătălie, cine a găsit-o?”. De asemenea, Schor are tendinţa de a eroda 

solemnitatea unor supoziţii: „Viaţa este o excursie organizată”. Din impactul cu cele mai tragice sau triviale 

circumstanţe, se naşte scânteia neaşteptată a puterii de a consterna. 

 

În plină tulburare a ceea ce altă dată erau consideraţi stâlpii cei mai siguri ai civilizaţiei, Schor se arata precaut, chiar şi 

nemilos: „Eşti ridicol... dar îţi stă bine.” Altă dată salvează cele mai fragile evidente, aruncându-le colacul salvator al 

înţelegerii... Jonglând cu aliteraţia („Şi soarta de consoarta e o artă”), jocul de cuvinte, exagerarea, echivocul sau 

parodia, până la urmă, exista în aforismele lui Schor o bază existenţiala alături de o scânteie de fericită spontaneitate, o 

dezordine salvată de plăcerea intelectuală căreia îi cade prada discernământul nostru. Aşa cum afirma Ortega y Gasset: 

„A fi artist înseamnă a nu-l lua în serios pe omul atât de serios care suntem când nu suntem artişti”. Schor, judecând 

după maximele sale, îndeplineşte cerinţele lui Ortega. 
 

Note: 
[1]

 García Gual, Carlos, Secta Câinelui, Alianza, Madrid, 2007, p. 12 
[2] 

Ibídem 
[3]

 Ibídem 
[4]

 Ibídem, p. 22 
[5]

 Bryce Echenique, Alfredo, De la umorul lui Quevedo la ironia lui Cervantes,  „Estudios Públicos”, 77 (2000), p. 383 
[6] 

Ibídem, p. 381 
[7] 

Ibídem 
[8]

 Bruguera Nadal, María Luisa, Umorul literar în scrierile lui Antonio Mingote, „AIH. Actas XII”, 1995, p. 54 
[9] 

Umbral, Francisco, Decada roşie, Planeta, Barcelona, 1993, p 218 
[10] 

Umbral, Francisco, Ramón şi avangarda, (Ediţia a doua), Espasa-Calpe, Madrid, 1996, p. 65 
[11]

 Arribas, Inés, Literatura de umor în Spania democratică, Pliegos, Madrid, 1997, p.38 
[12]

 Ibidem, p. 68 
[13]

 Pelaez Pérez, Víctor Manuel, Despre umorul lui Tono, „ALEUA”, 19 (2007), p. 174 
[14]

 Ibidem, p. 175 
[15]

 Ibidem, p. 178 
[16]

 Ibidem, pgs. 178-179 
------------------------------------------- 

* Diego Vadillo López este profesor de Limba şi Literatura Spaniolă la Madrid, autor a două romane, “Voce aruncată în gol” 

(2005) şi “Utopie şi Astigmatism” (2007), a unui volum de versuri  (2010)  şi două volume de eseuri (2011), pe lângă numeroase 

articole şi recenzii în diverse publicaţii culturale. 
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Iubirea de arginţi 
  

E multă vină pe-a mea cruce, 

Ca Petru-mi recunosc păcatul, 

Dar sunt la cea mai grea 

răscruce 

Din frunze-mi construiesc 

palatul. 

  

Mă-ntreb câţi oare sunt ca mine 

Şi câţi se vând pentru nimic 

Se vând, o Doamne, pentru 

pâine 

Sau pentru ceva mult prea mic. 

  

E aur în nisipul vremii, 

E muntele un fel de târg 

Unde se vinde măreţia lumii 

Şi-ncrederea unui demiurg. 
 

Darul meu  
  
  

Primesc dezlegare din ceruri 

Să duc în pustiuri amarul 

Pe cruce să-mi scrie de-apururi, 

Că scrisul mi-a fost mie darul.  

  

Mai trec prin imagini confuze 

Emoţii şi gânduri măreţe, 

Le prind cu silabe de buze 

Şi ninge cu mare tandreţe. 

  

În valuri se-agită corăbii 

Catarge se-avântă în larg, 

În cuiburi se stinseră vrăbii 

Şi versuri în inimi se sparg. 

  
 

Asemenea unui 
copac 

  
  

Sunt un copac în toamna vieţii 

Cu frunze, grele, ruginii 

Sorbind din roua dimineţii, 

La zile, cred, mă voi scumpii. 

  

  

Am o coroană încărcată 

Cu trunchiul gros şi rădăcini, 

Dar rana mi-e nevindecată 

În jur sunt numai mărăcini. 

  

Simt cum mă taie deznădejdea, 

Ca un topor cu lamă gri, 

Voi fi banală scândurea 

Şi toate-n jur se vor opri. 
 

 

Invitație                                                                                                
Editura Betta și autorii au onoarea de a vă invita marți 03 aprilie 2012,orele 13.00, la 

lansarea următoarelor volume:Eseuri și alte povestiri și Îndrăgostiți de 
arta cuvântului de Eliza Roha,respectiv Samanizii și poezia neopersană de 

Viorel Olaru.    
Evenimentul are loc În Sala Oglinzilor U.S.R.,Calea Victoriei nr.115. 

   Vă așteptăm cu drag!                                                                           Director Editura Betta,N.Roșu 
    

Destin  
  
  

S-a deschis fereastra larg 

Timpul trece, fără vină, 

Sâmburi de lumină sparg 

În a Raiului grădină. 

  

Caut urme prin istorii, 

Altor cete rătăcite, 

Le găsesc în taină zorii 

Înfundând a nopţii site. 

  

  

Tulburaţi, cu griji mărunte, 

Prind culorile-n clepsidră 

Viaţa, însăşi, e o punte, 

Nenorocul, pare-o hidră. 
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Explore India - Varanasi 

care spune cu consecventa, de mii de ani,  aceeasi poveste. Localnici si pelerini sarbatoresc fiecare rasarit al soarelui, 

pastreaza arzand neincetat focul pentru incinerarea mortilor si se scalda in apa purificatoare a raului sacru, Ganga. 

Varanasi lanseaza o provocare indrazneata: poate exista sacrul in stransa legatura cu lumescul, mizeria si puritatea? 

Lotusul, floarea adorata pe tot teritoriul Indiei explica acest aparent paradox. Desi creste in locuri mlastinoase reuseste 

sa se ridice din namol pastrandu-si petalele neafectate de mediul in care traieste. Similar, in Varanasi traiesti simultan 

stari opuse; nu poti sa nu ramai impresionat de fervoarea spirituala dar, in acelasi timp, esti contrariat de amestecul 

pestrit al intamplarilor de pe malul raului sfant: caini, vaci, capre, oameni, copii, ofrande, gunoaie, evlavie, comercial, 

moarte, viata. Planurile se intrepatrund, amestecandu-se unele cu altele fara nicio jena. Ce e mai real? 

In acest oras, unul din cele mai vechi din lume, incremenit in antichitate, ai ocazia sa iesi in afara timpului cronologic, 

linear, si sa pasesti pentru o clipa in eternitate, acolo unde nu exista decat clipa. Accepti ca exista un mod de a fi pe care 

nu il poti patrunde. Incapabil sa intelegi totul, inveti sa treci dincolo de aparente. Cand valorile si principiile cu care erai 

obisnuit se schimba, cand simturile nu mai stiu sa evalueze lumea inconjuratoare tot ce iti ramane de facut e sa privesti 

cu ochii din interior. 

 
 

Oamenii remarcabili sunt cei care au curajul sa isi exprime unicitatea indiferent de 

parerea celoralti. Aprobarea sau dispretul lumii nu ii afecteaza si nu ii indupleca sa 

isi schimbe felul de a fi. Varanasi comunica exact aceasta filosofie de viata. Criticat 

de unii ca fiind ritualistic si primitiv, iubit peste masura de mult mai multi, indieni si 

straini deopotriva, e un loc unic pe pamant, fascinant, greu de descris in cuvinte,  

 

http://feedproxy.google.com/~r/Viajoa/~3/m5Siqvbjq-E/explore-india-varanasi?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Seara, ghat-urile, scarile care coboara in rau, se transforma intr-o scena imensa de spectacol. E momentul in care 

cantarile ritualului aarati rasuna peste tot. 

5 preoti brahmini indeplinesc in fiecare seara ritualul aarati 

 

Oameni veniti sa se bucure de rasaritul soarelui, adorat sub numele de Surya. 

 



 

Varanasi, punte de legatura intre pamant si taramul de dincolo. 
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La-nceput, pe când fiinta nu era, nici nefiinta, Pe cand totul era lipsa de viata si vointa, Cand nu s-ascundea nimica, desi 

tot era ascuns...Cand patruns de sine insusi odihnea cel nepatruns. Fu prapastie? Genune? Fu noian intins de apa? 

 

 

Primele activitati pe malul raului in lumina primelor raze ale soarelui 
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Cremation ground. Locul destinat incinerarii mortilor. Cu cat esti mai bogat cu atat ai parte de mai multe lemne. 

Varanasi e locul ideal pentru a muri  - cel putin asta e credinta in religia hindusa 

 

Baia de dimineata e un ritual. 

 



 

197                      Regatul Cuvântului                  Anul II, Nr. 3(5), Martie 2012 

 

Ghidul nostru, Ashok, ne explica despre Varanasi ca loc de pelerinaj pentru hindusi dar ne dezvaluie ulterior ca el isi 

ghideaza viata dupa filosofia budista. 

 

Ioana, fericita ca primeste un bindi din pasta de santal. 

 

Ashok s-a transformat in Krishna care le seduce pe Gopis cu vorbe intelepte. 
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"Sa beau....sa nu beau?" Prea igienic nu e....dar e traditional. Asa ca am "savurat" cate un "chai" in pahare mici de lut, 

rugandu-ne in gand sa nu patim nimic. Stiam ca sunt mici sansele sa ne alegem cu o dereglare la stomac dar in acelasi 

timp eram constienta de  frica pe care o simti cand te incumeti pentru prima data sa gusti ceva ce nu respecta intocmai 

regulile de curatenie. 
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Cea mai impresionanta statuie a lui Buddha pe care am vazut-o pana acum. Impresionanta prin expresia de calm si pace. 

 

La Sarnath, langa Varanasi, Buddha a tinut prima predica dupa ce a atins iluminarea, invatandu-i pe oameni Cele 4 

Adevaruri Nobile:  

1) totul este suferinta 

2)  originea suferintei este dorinta, cautarea neincetata a obtinerii de satisfactii 

3) eliberarea de suferinta consta in anihilarea dorintei 

4) exista o cale prin care dorintele pot fi suprimate, definita de Buddha sub numele de "Calea cu 8 carari".  

 

Material preluat cu acordul colaboratoarei Iulia Nălăţan, de la: http://www.viajoa.ro/destinatii/asia/india/explore-india-varanasi 

Impreuna cu Sumithnanda Thero, calugarul budist cu care ne-am imprietenit. 
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Simţim, intuim aceasta din poemele atât de sensibile pe care  le-a scris şi pe care acum le împarte cu noi toţi, prin 

publicare.  

 Şi pentru ca scriitura să fie completă şi textul să capete culoare, la invitaţia doamnei Dorina Neculce, am ilustrat 

câteva din poemele sale din cadrul volumului Lumea din oglindă şi o parte din proza din volumul Dacă aş putea 

străbate timpul.   

Pentru mine, aceasta a însemnat plăcerea întâlnirii cu textul, încercarea de a-l decodifica şi de a-l transpune într-un alt 

cod simbolic, plastic, de multe ori chiar pictural.  

 

 În scrierile Dorinei Neculce domină motivul oglinzii, al umbrei, al timpului - un timp legendar, un timp (pre)destinat. 

Am încercat să redau aceste căutări de sine prin experimente ludice şi bine definite, studiate, care au avut ca punct de 

pornire linia, punctul, pata, forma şi culoarea. “ 

 

Despre volumul de poezii al Elisabetei Iosif, Laura scria :” Poemele doamnei Elisabeta Iosif sunt porţi către trecut, dar    

prin   actualitatea     formei    de  expresie,    ne   ancorează  în prezent, un prezent în care acele instan ţe sentimentale se 

pot întâmpla.  
 

 

 

 

29 martie – 4 aprilie 2012 

Galeria Casa Arte, str. Popa Tatu nr. 27, interfon 07 C, Bucureşti 

 

Vernisajul va avea loc joi, 29 martie, orele 18-20 
 

 

În cadrul expoziţiei Intersecţii, artista Laura Lucia Mihalca prezintă în premieră cele 

trei proiecte de ilustraţie de carte ale sale: volumele Lumea din oglindă (poezie) şi 

Dacă aş putea străbate timpul (proză) semnate Dorina Ciocan şi Semnele timpului 

(poezie), semnat de Elisabeta Iosif.  

 Prin intermediul expoziţiei curente, Laura Lucia Mihalca (re)pune în discuţie relaţia 

text-imagine, urmărind simbolurile a€ “  cheie din ambele forme de exprimare.   
 

 

 Artista spune că întâi a avut loc o transpunere în cadrul modului de a 

exprima propriu scriitorului şi abia apoi ea a tematizat mental ideile 

vehiculate în text, trecându-le prin filtrul propriului mod de a simţi.  

 Pentru Laura, pictura înseamnă în primul rând exteriorizare. Aşa se 

explică, poate, de ce, până şi în proiectele de grafică, nu poate renunţa 

la culoare.   

Intersecţii înseamnă încrucişare de paşi, de priviri, de gânduri, de text 

cu imagine.  

Lucrările Laurei Lucia Mihalca sunt la limită (parcă indecisă!) între 

figurativ şi non-figurativ, între artă abstractă şi artă conceptuală, între 

cuminte, tradiţional şi experimental, văzut ca un manifest.  

Artista explică:  

“ << Intâi a fost cuvântul... >>...apoi a trebuit ca el să fie luat în 

considerare, înţeles, analizat şi reconceptualizat. Ulterior, şi-a găsit 

plasticitate şi mai mare, prin intermediul imaginii.  

Aşa s-a întâmplat şi în cazul editării scrierilor doamnei Dorina 

Neculce.  

A plecat de la o viaţă trăită când temător, când intens; cu bucurii, cu 

uşoare tristeţi sau clipe de melancolie şi mai ales cu  multe 

introspecţii, încercări de a înţelege lumea şi sinele.  
 

 

 vă invită la expoziţia Intersecţii 
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Despre volumul de poezii al Elisabetei Iosif, Laura scria :” Poemele doamnei Elisabeta Iosif sunt porţi către trecut, dar    

prin   actualitatea     formei    de  expresie,    ne   ancorează  în prezent, un prezent în care acele instan ţe sentimentale se 

pot întâmpla.  

         Sunt   poeme   de   sinteză,   întâlnim   profunzime,   întâlnim  (de)scrieri   ale   unor   stări   care   rămân   în   

timp,   în   memorie  şi în care întâlnim continuu iubirea ca liant şi element mereu prezent.” 

 

 

 

Despre Laura Lucia Mihalca 

 Laura Lucia Mihalca (n. 9.0 9.1990, Bucureşti), a absolvit liceul de arte plastice Nicolae Tonitza şi în prezent este 

studentă în anul III în cadrul facultăăii de Istoria şi Teoria Artei, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi, 

totodată, studentă în anul III la Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, secţia filologie franceză-germană.  

 A avut o serie de expoziţii personale şi colective, atât în Bucureşti, cât şi în ţară, din care menţionăm:  

Expoziţii personale: 

        expoziţie de grafică de carte - “Sinestezii”, Muzeul Mihail Sadoveanu, Iaşi (aprilie 2011);            expoziţie de 

fotografie “Allons-y feuilleter le journal des arbres”, Lectoratul francez al Universităţii Bucureşti (octombrie - 

noiembrie 2011); expoziţia de pictură „Vis? ARE”, Biblioteca Metropolitană Mihail 

Sadoveanu, Bucureşti (noiembrie 2010),  “Once I had a dream and this is it”, Sala de lectură, 

Ceainăria Act, Bucureşti (14 septembrie – 15 octombrie 2010).  

Expoziţii colective (selecţie): 

 Expoziţia de arte plastice “Sara pe deal/ Eve on the hill” - atriumul Primăriei Sibiu (9-11 septembrie 2011); Salonul 

artelor, Elite Proof Art Gallery, Bucureşti (iunie 2011); „Pasaje/ passages”, Primăria sector 3, 

Bucureşti (martie 2010); “ Expoziţie de artă convenţională şi neconvenţională”, 

Verde Cafe, Bucureşti (octombrie 2009); „Eminescu” - Centrul Cultural Schiller, 

Bucureşti (2008);  

“Eminescu” - Centrul de Cultură şi de Dialog Friedrich Teutsch, Sibiu (februarie 2008); expoziţia – concurs „Satul 

tradiţional românesc de ieri, de azi, de mâine”, Muzeul Satului, Bucureşti (2002).  

 

Are şi o intensă activitate de curatoriat, din care menţionăm:  

Expoziţia de arte plastice “Sara pe deal/ Eve on the hill” - atriumul Primăriei Sibiu (9-11 septembrie 2011), 

Expoziţia de pictură „Sentimente colorate” - Zamfira Galan, Muzeul Naţional al 

Literaturii Române, Bucureşti (martie 2011), “ Expoziţie de artă convenţională 

şi neconvenţională”, Verde Cafe, Bucureşti (octombrie 2009);  “Expoziţie de 

fotografie”, Casa de Cultură a Studenţilor, Bucureşti; (16-23 martie 2010); 

expoziţia “Pasaje/Passages”, Primăria sector 3, Bucureşti(martie 2010) 

A dezvoltat şi o activitate intensă de jurnalist, fiind redactor colaborator 

la agenţiile de presă Mondonews şi Aşii Români, dar fiind şi redactor colaborator 

la revistele Contraatac, Cetatea lui Bucur, revista Bucureşti. 

 A publicat o serie de poeme în revistele Contratatac, Jurnalul literar de 

Botoşani, Ecoul, Tânărul scriitor, Cronicarii, Noi, Nu! şi este menţionată în 

dicţionarul elementar Scriitorii români contemporani  şi în Noul Orfeu, antologie 

de poezie română de azi. 

  

În ianuarie 2011 a fondat revista online de artă şi arhitectură Art Out, al cărei director şi redactor – şef este până în prezent.  
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Rue Gabrielle 107, 1180 Bruxelles 
Tel : +32 2 344 41 45 

Fax : +32 2 344 24 79 
www.crib.mae.ro  

 

Difuzare imediată                                                                  

Bruxelles, 28 martie 2012 

 

 

Mare premiu de traducere pentru invitatul ICR Bruxelles 

 

 

Turneul poetei Doina Ioanid la Anvers, Bruxelles şi Rotterdam, la invitaţia ICR Bruxelles, s-a transformat într-un 

eveniment editorial. Danny Dobbelaere, profesor de tipografie la Şcoala de Arte Frumoase din Gand, a scos o ediţie 

bibliofilă din Interval, primul ciclu din Poeme de trecere în traducerea neerlandeză a lui Jan Mysjkin. 

Poëziekrant, revistă dedicată liricii, i-a publicat în numărul său din martie un text 

despre poemul în proză. Dezbaterea literară la care a participat la Rotterdam a fost 

înregistrată şi va fi difuzată de radio Rijnmond pe 14 aprilie.  

Doina Ioanid este poetă si jurnalistă. A publicat cinci volume de poeme în proză (ultimul apărut, în 2010, este Ritmuri 

de îmblânzit aricioaica), fiind considerată una dintre reprezentantele de prim ordin ale “generaţiei 2000”. Se află la 

al doilea volum tradus în neerlandeză, după Duduca de marţipan, publicat în 2011 de editura Douane din 

Rotterdam. Aceeaşi editură are în plan o colecţie de traduceri din literatura română, clasică şi modernă. 

La câteva zile după acest turneu, Jan Mysjkin, poet la rândul său şi traducător al unei antologii de poezie românească 

apărută cu sprijinul ICR, a primit premiul Elly-Jaffé în valoare de 40 000 de euro, acordat o dată la trei ani pentru cea 

mai bună traducere din franceză în neerlandeză. Mysjkin a publicat în 2010 prima traducere neerlandeză a Contelui de 

Monte-Cristo de Alexandre Dumas. “Acest premiu substanţial îmi va permite să mă consacru în perioada următoare 

traducerii poeţilor români contemporani în neerlandeză”, declară laureatul.  

 

- sfârşit - 

 

In fotografie: Jan Mysjkin, cu traducerea volumului Duduca de marţipan, şi Doina Ioanid în faţa carului de transmisie 

al Radio Rijnmond, la Rotterdam 

Scanat: articolul Doinei Ioanid din revista flamandă Poëziekrant 

Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare, fotografii sau cereri de interviuri la Institutul Cultural Român Bruxelles: 

crib@icr.ro. 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

mailto:crib@icr.ro
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