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Scriindu-şi noul său volum, Neauzit de lumină  – cel mai neliniştit şi dens (din punct de vedere semantic) poet al Ardealului 

contemporan şi-a scris, spre veşnică liniştire,  cea mai valoroasă carte de poezii a sa, de până acum. De la sonorităţile tot mai mult/cât 

mai perfect îngânându-l pe Orfeu, şi până la dezbaterile/gâlcevile poetice, cu lumea, dar mai ales cu propriul său suflet, rănit de toate 

luminile, acest volum îşi află, prin sine însuşi, tot mai multe argumente pentru a-şi smulge Poetul din borboros-ul pământului şi să-l 

înalţe cu mult deasupra torţilor/porţilor Cerului. Să-l fixeze, adică, definitiv, în piscul Parnasului. În limbaj creştin: în piscul furtunii 

apocaliptice şi revelatorii al Golgotei.  Atâta suferinţă şi iluminare a limbii româneşti, întru CÂNTECUL PUR, cu greu s-ar mai 

descoperi, navigând prin bâlbâiala, adesea de tot stearpă, a poeziei româneşti contemporane. 

Eugen Evu- Neauzit de lumină 
                            Editura Polidava 

Şi nu doar româneşti (ctitorul mândrei/preanobilei reviste europene Nova Provincia Corvina ştie bine ce scrie Europa de azi…). E MULT mai mult decât 

trasmodernismul anunţat, cu surle şi trâmbiţe: ESTE VIZIUNE ASUPRA RĂDĂCINILOR LIMBII OMENEŞTI TERESTRE! 

Totdeauna, cu smerenie citesc poemele lui Eugen Evu. Dar despre această lumină care pândeşte, „neagra lumină care ne vede” (cf. Neauzit de lumină, p. 5), 

nu îndrăzneam să gândesc, până la capăt. Iată că el, Poetul Evu, a avut sumbrul eroism să vrea/reuşească să vorbească. Până la capăt. Este lumina 

transcendenţei – „cealaltă lumină”, nu cea din ochii de carne şi visuri, şi nici măcar aceea din munţi – este lumina masacrului/sacrificiului mistic („Canibalii 

celeşti ni-s părinţi şi ni-s fraţi/[…] Alungaţi suntem, Doamne şi sacrificaţi!”), după care eonii “îşi ascund Timpul cel Negru”(cf. Lumina neagră, p. 68), 

“bătrâna şi neagra lumină stelară”. Este lumina cu care “harnică moartea” taie/hăcuieşte “prin mulţimi răbdătoare”(cf. Alegoria ascunderii în zeu, p. 5) – 

fulgerul coasei Revelaţiei…De acest fulger, numai Poetul se poate feri – pentru că numai el îşi/se poate zidi – aşteptând, prin scris, Învierea – în 

METAFORA PREFAŢATOR-SOTERIOLOGICĂ: „mă ferii fulgerat de atingerea ei/ într-o metaforă inuman de frumoasă/ într-o vibraţie de clopoţei/ într-

o spirală frumoasă” – metafora-citadelă a aşteptării Învierii/Mântuirii este izotopică semantic atât cu Parashabda „clopoţeilor” (deci, cu retragerea în 

sunetul/Logos-ul Primordial Atotînfiinţător), cât şi cu „soluţia de continuitate” cosmico-demiurgică – SPIRALA.  Deci, ne spune Poetul, există leac la 

îndemâna tuturor, contra Morţii: „regressus ad uterum” – întoarcerea la originaritate:  

  

   A) METAFORA Poetică este cea mai primitivă – în sensul mistic! – formă de originaritate prin Logos  

  

B      B)  Dar există şi altă Metaforă – Topos-ul Originar, metafora situării fiinţei: „adast prin coroană a fi rădăcină” (cf. Neauzit de lumină, p. 5) – sau 

SATUL-METAFORĂ A ORIGINARITĂŢII SITUĂRII DE FIINŢĂ: prin „poarta de stejar cea nouă”, şi trăind/ritualizând efectiv topos-ul re-sacralizării: 

„scăldat în auriu, sfinţind/ Lumina-nfăptuită-n rouă” (Abecedarul străpuns, p. 108) – ajunge în poziţia-cheie a Hristului-Dumnezeu Învietor/Logos Înviat în 

tâlcuiri eterne, străbătător/navigator/străpungător de Styx-„părău”/Abecedar al Nemuririi Rădăcinii: „De peste deal, peste-un părău/ Ponorul înflorit şi-o 

cruce/ Sub care rabdă Dumnezeu/ Să-nvie, nu din copârşeu,/ Şi strigă mierla pe uluce” – mierla fiind îngerul vestitor al Noului Început, de dincolo de 

sfârşituri…  

 

 Învietor prin NOMENUL SACRU, cel dat de Perechea Originară şi de Eros, sau de Muma Lumii („Materie şi Spirit prin Ardere-Mpreună/ Ci Hrana Ei ni-

i Moartea-n durate, ca altoi/ Pe care Muma Lumii îl naşte – să-l răpună/(…)Iar soarele cel viu/ Se oglindeşte-n lună” – cf- Muma Lumii, p. 68): „Ai tăi 

iubind ţi-au dat un nume(…)/Nume de Mamă şi de Tată// Şi, poate, un sărut de fată” (cf. Abecedarul străpuns, p. 108). Doar revenind, etern, la IZVORUL 

PATRIEI FIINŢEI TALE – te poţi mântui/ învia: „Eu sunt ţara mea/ Unde sufletul ştie/ Şi se va întoarce -/ Acolo e patria” (cf. Ţara şi Patria, p. 108).  

  

Sau, încă mai convingător: „Ţărare dezţărare/ Ţară-n iar aflare/ Hartă-n destrămare/ Înstelată boare//(…) Miei de dumnezeu/ Zvăpăind lumina/ Jucăuşi ca 

focul/ Sămânţând norocul” (Strungă, p. 152) – căci, prin revelarea Sinei Cosmico-Spirituale, în interiorul Sinelui (mai marele în mai mic! – necrezută de 

mulţi minune, izvorul cel tainic şi unic al CREDINŢEI!!!), se produce „dezţărarea/destrămarea hărţii” Sinelui, în Cerul Focului Veşniciei Luminii/Învierii. 

„Sămânţarea norocului” nu va produce răsărit de oameni, ci, „răsărind din apus” – zei-dumnezei, Omul Re-îndumnezeit, re-făurit, prin teandrie, ca nou 

„chip şi asemănare” cu Creatorul/Demiurgul. 

         C)         Poţi învia şi numai prin CREDINŢA ÎN ÎNVIERE/FERTILIZAREA LUI ZERO „gravid de sine abisal” (cf. Suspiciuni, p. 108) 

  

   D)  Poţi învia crezând în “uroboros”-ul  - “eonul de sine străpuns/uroboros”(cf. Uroboros, p. 96)  

 

  E) Dar, cel mai sigur, e să auzi/revelezi Pasărea/Fecioara Alchimion – Pasărea/Fecioara Alchimiei Spiritului, trezit, dinspre aurul Luminii Eterne, spre 

Zborul ÎNTRONĂRII OMULUI, ca des-tronator al “monotoniei” sorţii/cuc (cu varianta „Ursomul Mare” - Ursita/ Ursoaică leneş-sfruntătoare): „Chimion 

Alchimion/ Cuc nebun şi monoton/ Taci, că te dobor din tron!” (cf. Chimion Alchimion, p. 7). Iniţierea în Ne-Moarte este Suprema Taină pe care ne-o 

şopteşte Poetul-Bătrânul Lumii, cel ars, pe-o parte, de Moarte, şi pe alta, de Uimirea Învierii/ANAMNEZEI ETERNE: „Doar bătrânul care moare/ Ştie 

taina lui de leac/ Roi de stele sămânţoase/ Spulberau jur împrejur/ Chimion le semănase/  Mi-a şoptit vântul mahmur/Te ştiam de nu ştiu unde/Parcă am 

mai fost cândva”. Alchimia Ne-Morţii se identifică, hristic, cu Erosul Mistic (aflat/pitit sub masca agoniei-orgasm – “la petite mort”…), prin care „bâlbâiala 

barbară”/primar-originară nunteşte  - hierogamic, fireşte! – cu „ştiinţa/ştiinţele” des-ştiinţate/des-ţărmurite în Revelaţie - şi cu post-Babel-ul din Ne-

Noaptea Spiritului…, iar ispita/ispitire munceşte din greu pentru purificarea escatologic-apocatastatică: „Într-o noapte şi mai bine/ Ne-am iubit şi n-am 

murit.// Chimion Alchimion/ Abelcain semantic zvon/ În Egregor ciclotron// Sus de troiţa răstignită/ În Nenoaptea Celui Basm/ Dezlegat-am prin ispită/ 

Agonia din orgasm”. „Cel Basm“ este Hristos-Izvorul Mitului/ Unica Şansă Soteriologic-Cosmică. 

   Cum ne spune Maestrul Evu - Omul, prin Iubire-în/întru-toate, deci, prin a se sacrifica STĂRII DE POEZIE/ARTĂ (căci numai prin Poezie Omul poate 

Atoateiubi, Inspirat de Miracolul Divin, deci dedat la re-îndumnezeire/oglindire întru propriul Creator, dedat la slujire/făptuire/înfăptuire mistică şi fericită, 

Demiurgico-Teurgico-Teandrică!!!)–re- devine, este/împlineşte miracolul ”dumnezeirii!: „Prin aceea că iubim în toate/ Ceea ce numim/Miracole/ Pentru 

că noi suntem/ Miracolul, signor Angelo!/ Iar fericirea este în devoţiune/ Şi-n spectrul/Artelor/”.  În această inefabilă mângâiere care a fost în illo tempore/ 

Muşcătură (n.n.: ce minunat exprimă Eugen Evu inefabilul făptuirii/dezfăptuirii, adică Păcatul-cel-Reversibil-în Mângâierea-Creator-Dumnezeiască: a fost, 

la Începutul de Nespus,  Mângâiere... -  noi-Păcatul Ispitirii, am desfăcut Mângâierea în Muşcătură, dar tot prin noi, cei re-învăţaţi întru Iubire, vom 

„concerta/re-concentra/ împăca Dumnezeul cu Omul, în Noua-Etern Reversibila MÂNGÂIERE HIEROGAMICĂ - ÎNTR-UNUL/ANDROGINUL!!!)/ În 

milenii/ În acest sublim chip sculptat/ În roua metaforei (n.n.: Ecce HOMO POETICUS!!!)/ Iubirea de iubire/Iertarea de celălalt/Ca de fratele 

geamăn/Pulsaţia unică în tot ceea ce este viu/(scarată fractalic)/Adeverindu-l pe Creator, prin aceea /Că pe sine eternul/Se sacrifică-n Operă:/Noi, poeţii, 

ştim cel mai sigur ”(cf. Noi, oamenii, p. 153).  

  

Cine nu învaţă de la Hristos-Dumnezeu taina autosacrificiului, CA OPERĂ/FĂPTUIRE DINCOLO DE DURATĂ - nu este om; iar cine nu învaţă că 

supremul Sacrificat-Dumnezeu, s-a sacrificat întru Logos, adică întru TOATE CELE PUSE ÎN DUMNEZEIASCĂ/VEŞNICĂ RÂNDUIALĂ, nu este Poet. 

A fi Poet este, deci, suprema iniţiere în FIINŢARE CA OM. Mulţumim, învăţătorule de/întru Lumină, Eugen Evu! 
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CEZARINA ADAMESCU 

EFIGIILE CULTURII ROMÂNE 

OMAGIU LUI NICHITA STĂNESCU 

 
Jumătate de veac cu Nichita. Un sfert de veac şi mai bine, fără Nichita, Trei 

sferturi de veac cu şi fără Nichita. 99 de anotimpuri cu şi fără Nichita. Trebuie să 

recunoaştem, fără putinţă de tăgadă, că Nichita Stănescu a fost toată viaţa şi a 

rămas UN REPER FUNDAMENTAL PENTRU CULTURA ROMÂNEASCĂ. Nu 

există om de cultură să nu se raporteze la el. S-a înveşnicit, prin simplul fapt de a 

fi, prin semnătura inconfundabilă prin care voia să înveşnicească Timpul: Nichita, 

AZI. 

 

Gheorghe Tomozei, la un an de la trecerea lui Nichita în patria veşnică a 

necuvintelor, scria în „Ultimele ştiri”: „Îngerii scriu articole de legi/ ori cioplesc 

săgeţi/ şi în pauza de prânz ling sare.// (…) Ei patronează cu inclemenţă/ uzinele de 

ace cu gămălie/ fierb rachiu de crini în alambice/ şi se trezesc întrebând fără 

noimă:/ Oare ce-o mai fi făcând poetul Nichita Stănescu?” 

 

În moto-ul volumului memorial „Nichita Stănescu – Frumos ca umbra unei idei”, 

Geo Bogza scria: „I-a fost dat să trăiască o jumătate de veac. Marile lui aripi de 

albatros obosite de furtunile prin care au trecut, pe înălţimile pe care îl purtaseră, l-

au dus pe un târâm unde va rămâne în tovărăşia celor mai ilustre umbre ale poeziei, 

acolo unde puţini sunt cei cărora le e dat să ajungă.” 

 

Nu întâmplător, ultima poezie publicată a poetului Nichita Stănescu, numită 

Plautilla, apărută în „Flacăra”, în data de 9 decembrie 1983, aşadar, cu doar patru 

zile înaintea trecerii lui în eternitate, suna astfel:  

„Mă mai las şi eu câteodată 

între un alt fel de plată 

nenăscut fiind 

nimeni nu mă va vedea murind 

Dar m-apucă dorul cel mai dor 

de coasta amânduror 

să mă nasc ca să şi mor 

să mă nasc ca să şi mor”. 

Iar poeziei În timp:  

„Totuşi eu am văzut o pasăre 

care a ouat în timp ce zbura… 

Totuşi, eu am văzut un om plângând 

în timp ce râdea… 

Totuşi, eu am văzut o piatră 

în timp ce era… 

aş putea să-i adaug cu smerenie, un vers: 

Totuşi, eu am văzut un poet înviind 

în timp ce murea… 

Dovadă a eternităţii cuvântului său este faptul că Nichita îşi semna creaţiile 

înveşnicind timpul: Nichita Stănescu, Anul de graţie Azi. Sau: Nichita Stănescu, 

AZI. Un azi transformat în eternitate.. Un Azi care va dăinui atâta timp cât va 

dăinui lumea. Zburând peste milenii. Acest AZI este dovada că Nichita ne-a iubit 

atât de mult încât, cerându-şi Dreptul la Timp, şi-a câştigat Dreptul la Eternitate, la 

nemurire. 

 

Mama poetului mărturisea, în legătură cu prima poezie scrisă de Nini: 

 

Nu prea am luat în serios primele lui „succese” în poezie. Prima oară când mi-a 

citit o poezie micuţă, scrisă de el, eu tocmai mestecam într-un cazan de bulion, 

aveam treabă multă şi i-am zis: „Ia mai lasă-mă în pace cu prostiile tale!” Nu ţin 

minte despre ce poezie era vorba, cred că s-a pierdut.” 

 

Din fericire, poezia există, autorul ei a publicat-o când avea 48 de ani şi sună 

astfel:  

 

„Într-o zi cam pe la prânz 

Gheorghiţă mergea c-un mânz. 

Cum mergea cu mânzu-agale 

îi ieşi un hoţ în cale. 

Hoţul fiind bandit din fire 

îi luă mânzul cu grăbire. 

 

 

Gheorghiţă rămase cu buza umflată 

că n-a avut cu el o bâtă lată 

pe bandit să-l bată.” 

Iată cum s-a reflectat în conştiinţa poetului de mai târziu acest 

eveniment: 

„Prima poezie…Cred că era toamnă şi aveam vreo şapte ani, 

iar mama, auzindu-mă bolborosind, s-a rupt de lângă cazanul de aramă, 

în care tocmai făcea bulion şi cu frumoasele ei mâini, mi-a transcris-o pe 

un petec de hârtie” (Fiziologia poeziei, Editura Eminescu, Bucureşti, 

1990. Ediţie îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului, 

pg.370). 

Consemnând acelaşi eveniment privitor la arta sa poetică, 

Nichita Stănescu scrie în acelaşi volum, Fiziologia poeziei: 

„Mi-aduc aminte că mama mea tocmai făcea bulion într-un 

cazan mare de tuci pe care mai înainte nişte ţigani scumpi care veniseră 

la noi pe stradă îl cositoriseră folosind taina ţipirigului, un fel de 

chimicală stranie, de epocă şi migratoare. Mi-aduc aminte că i-am zis 

mamei că de ce scoate miezul bun şi verzuliu al roşilor şi răcoros şi 

sâmburos şi că de ce tocmai pe el, care este atâta de bun îl azvârle când 

face bulion. 

 

Mama a catadicsit să se uite la mine mirată, asta mai la începutul 

secundei, deodată cu ochii ei albaştri, cu sperietură a zis:  

-Dacă te prind că eşti poet, te rup în patru bucăţi şi te dau la 

câini de mâncare şi la găini şi ce mai rămâne din tine dau la cerşetori. 

-Mamă, i-am zis eu, ce e aia poet? 

- Un poet, mi-a răspuns mama roşie pe mâini de roşii, ca de un 

sâmbure pe care l-ar fi avut stepa, de l-ar fi avut, mama mi-a spus: Un 

poet este singurul copil pe care nu şi-l doreşte să şi-l nască o mamă şi 

nici măcar acea mamă care din suferinţă ar vrea să-şi blesteme zilele. 

-Chiar da? am întrebat-o eu, speriat c-ar putea să fie vorba 

despre mine, iar nu despre altcineva. 

-Chiar da, mi-a răspuns mama, îţi spun că aşa este, mi-a 

răspuns ea. Chiar da, mi-a răspuns mama, că poeţii sunt liberi de parcă-ar 

fi stelele cerului, că dacă ar fi să-i luăm în serios s-ar dubla natura. 

-Care natură, mamă? 

-Natura lucrurilor, mi-a răspuns prinţesa”. 

Din albumul memorial NICHITA STĂNESCU, editat de Viaţa 

Românescă, în 1984, este consemnată această pagină de o neasemuită 
frumuseţe intitulată: Alergând după curcubee: 

„Murind, sau mai exact renăscându-se prin moarte întru 

nemurire, ultimul cuvânt pe care l-a rostit a fost „Respir”. Doctorul de 

gardă de la Spitalul de urgenţă, unde Nichita fusese adus în noaptea de 

12 spre 13 decembrie  1983 – coborând cu picioarele lui scările de la 

etajul al patrulea din casa de pe strada Biserica Amzei, şi intrând pe 

picioarele lui în clădirea cu miros de medicamente, de oase frânte, de 

scalpel chirurgical şi de electrocardiogramă – doctorul acela care s-a 

luptat cât i-a stat în puteri cu moartea din poet, i-a strigat: „Respiră, 
respiră adânc!” Şi Nichita i-a răspuns: „Res-pir…” şi a murit.” 

„Destul de târziu – scrisese Nichita – şi abia după ce am învăţat a vorbi 

mi-am dat seama că exist şi, cu intensă uluire, că m-am născut. Ah, ce 

rogojină, ce eleşteu, cât câmp arat, ce ploaie cu peşti ridicaţi la nori de 

o trombă, ce amestec de icre, ce luptă între Făt Frumos şi zmeu şi cât 

sânge de zmeu albit de lumină până când mi-a devenit piele; ce geamăt 

de vechi animale mâncându-se la Altamira din culoare în culoare, ce 

piatră cu aripi de raze, câţi şobolani, câte vipere şi ce inel, inel de aur 

cu piatră la mijloc, ce umbră de sine stătătoare şi fără de copac bătut de 

lună, ce iepure împuşcat înainte de a se naşte, ce pasăre stând numai din 

faptul că aerul ei a fost inspirat de Zeul sufocându-se după ce a ronţăit 

în dantura lui celestă cotorul Andromedei, şi ce vertij şi ce amestec şi 

nimeni nici chiar maică-mea cea sfântă şi blândă şi lăptoasă şi gătitoare 

de mâncare de cartofi şi cusătoare de cămaşă, albind negrul cu mâna 

domniei sale, şi nici dânsa care singura mă iubeşte în mod necondiţionat 

şi nici dânsa care din amor de bărbatul solid şi sentimental şi cu părul 

negru şi creţ şi cu ochii verzi şi blând şi muncitor şi asudându-şi fruntea 

şi chiar până când şi inima din statornicia de piatră a cărnii, nici chiar 

mama mea cea care m-a născut pe mine în chinuri, urlând de durere şi 

umilită fiind de privirea brutală şi indiscretă a moaşei, mare m-a moşit 

 



 

pe mine când apăream din trupul său cum un soare violent şi neliniştit dintr-o 

mare sărată şi fără vieţuitoarele numite peşti, întrânsa, – nici chiar propria 

mea mamă, înamorată nebun de straniul, muncitorul de tată al meu, cel cu 

ochii verzi ca aerul sub păsările violete, – nici chiar ei, mama care m-a 

născut pe mine, nu i-a dat prin gând şi prin inimă şi prin creierul ei de 

femeie, să mă întrebe dacă aş vrea să mă nasc, de-aş fi în stare să fiu, de-mi 
este drag de aceasta…” 

„Am reprodus – spune antologatorul – cea mai lungă frază scrisă de 

Nichita vreodată, socotind că este mai elocventă decât Certificatul de naştere 

eliberat la 31 martie 1933 de Oficiul Stării Civile al Municipiului Ploieşti, 

care menţionează sec data numele şi sexul noului născut, numele părinţilor, 
martorii şi atât. 

„A nu fi este starea eternă!” Cu o singură condiţie. Să fi fost ceva. 

Şi Nichita a fost. Şi mai ales, este. Ne este. Îl avem în patrimoniul de suflet de 
unde nu există smulgere. 

„Omul este ceea ce-şi aduce aminte de sine că este” – spunea 
Nichita. Şi: 

„Nu cum sunt eu sunt eu 

ci cum eşti tu sunt eu 

un fel de tu sunt eu 

pe care nu l-ai mai lăsat să fie eu.” 

Câteva date despre copilărie aflăm din Repetentul: 

„S-au spus multe despre copilărie, în general, nimeni, însă până acum n-a 

afirmat atât de „paradoxal” un punct de vedere controversabil: „Copilăria 

încă neruptă de natură – spunea Nichita Stănescu –mai precis de absurdul 

naturii, constituie infernul conştiinţei de sine a omului.” 

Fiecare om, privindu-şi retrospectiv viaţa, ar vrea să ştie cum se 

vede el însuşi, cum îl văd ceilalţi, şi cum ar vrea el să fie văzut de lume. 

Nichita îşi vedea copilăria în ipostaze dure, mai puţin romantice – alt 

paradox în ceea ce îl priveşte – autoprezentându-se drept campion 

incontestabil la ţurcă, giolar recunoscut peste trei mahalale. Împătimit în 

jocul „de-a hoţii şi vardiştii”, rişcar clandestin şi trişor abil la fotbalul cu 

nasturi. În realitate, era mămos, emotiv, „fund greu” la joacă, reflexiv, 

mâncător de cărţi de toate soiurile, mai curând amator de jocuri de cuvinte 
decât de ruperi de oase. 

S-a vrut planorist la Strejnicu, dar n-a zburat niciodată. S-a vrut năzdrăvan 

mai mult decât a fost şi s-a arătat mai năzdrăvan decât s-a vrut.” 

În legătură cu arta poetică, într-un interviu radiofonic cu Nichita 

Stănescu, Victor Crăciun mărturisea: 

„Nichita Stănescu era un scriitor fără unelte. Mi-a mărturisit-o de 

multe ori şi se află pe bandă magnetică: dicta, nevăzând nimic în jur decât 

jocul ielelor. Cuvintele şi necuvintele se îmboldeau la suflarea lui, se lăsau 

rostite. Apoi venea migala acceptării ori respingerii. Harul venea fără condei; 

urma truda bijutierului. Creionul era în partea a doua. De aceea l-aş numi 

scriitor radiofonic, cum ar fi fost Caragiale, în epoca microfonului. Cum a fost 
Iorga. Îi plăcea să vorbească la microfon”. 

Despre uneltele poetice, ne mărturiseşte însuşi poetul în volumul 
Fiziologia poeziei, în capitolul Hemografia: 

I. A venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de vreme te veghez ca să ajungi 
om de ştiinţă şi tu până acum n-ai inventat nimic! 

Cum să nu: am inventat; numai că ştiinţa pe care eu am creat-o este atât de 

subtilă, încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numeşte hemografia, adică 
scrierea cu tine însuţi. 

 

6 II. Această scriere încearcă să oprească în loc ceea ce nu poate fi oprit 

niciodată în loc: starea fericirii, adică. Speranţa secretă a celui care există, 

adică Pricina secretă de a exista a celui care există, adică. 

III. Hemografia este o ştiinţă tânără. Ea are numai vârsta umanităţii. Ea are 

numai vârsta celui care se scrie pe sine. Strămoşii ei sunt în viitor. Din 

această pricină, ea pare stângace când de fapt este plânsă, şi pare 

sângeroasă când de fapt este numai roşie. 

IV. Cel mai mare hemograf nu s-a născut încă, dar făcând calculul trist că se 

împlinesc 90 de ani de când Eminescu nu a mai scris real, cred că în acest an, 
el se va naşte din nou de la început. 

Mă gândesc că, dacă unei femei îi trebuie 9 luni ca să producă miracolul 

existenţei, 90 de ani îi trebuie ţării ca să-l renască pe el. Eu am venit pe 
lumea limbii româneşti ca să-l vestesc. 

V. El va fi neasemuit de frumos şi toată fiinţa lui, chiar şi trupul lui vor fi o 

neasemuită vorbire, Se vor usca lacrimile femeilor părăsite, iar îndrăgostiţii 
vor vedea păsări cu gâtul uimitor de lung întretăind soarele în amurg. 

VI. El însuşi nu va fi foarte fericit, dar toată fiinţa lui va revărsa un fel de 

fericire a vorbirii, încât toate tinerele fete, auzindu-l, îi vor purta cuvintele la 
ureche ca pe un cercel de diamant. 

VII. Chiar nici tinerii bărbaţi nu vor avea timp să-l invidieze, fiind deodată şi 
de tot preocupaţi să-l iubească. 

El nu va trăi foarte mult, încât ultimul lui chip văzut va fi un chip de bărbat 

tânăr. 

El nu va scrie foarte multe cărţi dar cuvintele lui vor fi nesfârşite. 

El nu se va înălţa la ceruri, fiind confundabil cu ele. 

Va bea vin, va plânge în hohote, va râde din inimă. 

VIII. El n-o să-şi aducă aminte de mine, pentru că aşa este cuviincios. 

El îşi va aduce aminte numai de o fiinţă foarte frumoasă şi care târziu şi 
altădată va urma să se nască. 

IX. Hemografia este abstractă şi practică totodată. Te scrii pe tine pe 

dinăuntru sufletului tău mai întâi, ca să poţi la urmă să scrii pe dinafară 

sufletele altora. 

X. Îngerul se uită posomorât la mine: 

-Eu aş fi vrut să fac din tine un om, iar nu un înger. De ce mă dezamăgeşti? 

XI. Trece în fugă un copil şi se opreşte brusc. 

Se uită lung la noi şi ne spune: „-Mă, voi nu vreţi un măr, că mie nu-mi mai 

este foame de el!” 

Nichita Stănescu a fost întreaga viaţă un devotat slujitor al 

Cuvântului şi în chip deosebit, al limbii române. În volumul Amintiri din 
prezent, există un fragment foarte emoţionant intitulat: Despre limba română. 

„A vorbi despre limba în care gândeşti, a gândi – gândire nu se 

poate face decât numai într-o limbă – în cazul nostru a vorbi despre limba 

română este ca o duminică. Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decât 

exprimată în limba română. Pentru mine iarba se numeşte iarbă, pentru mine 

arborele se numeşte arbore, malul se numeşte mal, iar norul se numeşte nor. 

Ce patrie minunată este această limbă! Ce nuanţă aparte, îmi dau seama că o 
are! Această observaţie, această revelaţie am avut-o atunci când am învăţat o altă 

limbă. 

 



 

7 Nu spun că alte limbi, alte vorbiri 

nu ar fi minunate şi frumoase. Dar atât de 

proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi 

este limba în care m-am născut, încât 

aproape că nu o pot considera altfel decât 

iarbă. Noi, de fapt avem două patrii 

coincidente; o dată e patria de pământ şi de 

piatră şi încă o dată este numele patriei de 

pământ şi de piatră. Numele patriei este tot 

patrie. O patrie fără nume nu este patrie. 
Limba română este patria mea. 

De aceea, pentru mine, muntele 

munte se zice, pentru mine iarba tot se spune, 

de aceea pentru mine, izvorul izvorăşte, de 

aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.” 

Nichita a rămas POETUL PRIN 

EXCELENŢĂ. Pentru el poezia a fost o stare 

existenţială, o stare de necesitate, a fost aerul 
de respirare. 

Întrebat fiind de ce scrie, Nichita răspundea: 

„De ce scriu? Pentru că poezia este 
o lacrimă care plânge cu ochi!” 

„În ce cred? Cred în forţa 

cuvântului românesc, care dă sens moral 

realului”. 

Iată o încercare de definiţie 
stănesciană a „Artei Poeziei”: 

        „Haide şi nu te mai uita 

        nu te mai uita când cade 

       când cade îngerul, atâta. 

       Haide, nu te mai uita tu în jos! 

      Uită-te la el, uită-te la e, 

      Îngerul căzând iar nu la balta de sânge 

       cea de la sfârşitul zborului”. 

La fel ca filosoful Constantin 

Noica, cel care spunea: „Eu nu am biografie, 

am cărţi”, destinul lui Nichita Stănescu s-a 

confundat cu scrierile sale, făcând parte 

integrantă din viaţa sa intimă, din lăuntrul său 

freatic, pe care, cu generozitate aleasă, l-a 

împărţit semenilor după deviza proprie: „A 

face ceva pentru cuvinte, iar restul pentru 
oameni.” 

Iată cum defineşte Nichita 
apartenenţa la STAREA POETICĂ: 

„Poetul ca şi soldatul 

nu are viaţă personală. 

Viaţa lui personală este praf şi pulbere. 

Să nu-l credeţi pe poet când plânge. 

Niciodată lacrima lui  

Nu e lacrima lui. 

El a şters lucrurile de lacrimi. 

El plânge cu lacrima lucrurilor. 

Poetul e ca şi timpul. 

Mai repede sau mai încet, 

mai mincinos sau mai adevărat. 

Feriţi-vă să-i spuneţi ceva poetului. 

Mai ales feriţi-vă să-i spuneţi un lucru 

adevărat. 

 

  nu se întrupează ci se destrupează? 

Am pus un sentiment pe bronz şi tu ştii asta 

şi a fiert din pricina luminii soarelui. 

Am dat un nume unui copil 

şi numele s-a spart de timp şi de vrăbii. 

-Ştiu asta, mi-a zis Daimonul. 

Schimbă-te în cuvinte precum îţi zic!” 

În faţa titanilor se cuvinte să ne smerim. Acest 

sfios tremur de smerenie, de pietate dar şi de adâncă 

veneraţie îl cuprinde pe orice om de bun simţ şi măreţia 

acestei smerenii te cucereşte şi te subjugă, obligându-te 
aproape să îngenunchezi ca în faţa unei icoane. 

Ea te face să fii mândru de neamul tău, fericit de a 

te fi născut pe meleagurile binecuvântate cu poeţi de geniu. 

Această măreaţă smerenie ne ademeneşte de câte două ori pe 

an la fiecare aniversare a naşterii unui poet ca şi la 

comemorarea trecerii lui în eternitate. Ea ne adună la ceas 

binecuvântat să ne înfruptăm din pâinea, aburind, a 

Cuvântului potrivit şi mângâiat, şlefuit cu migală pe toate 

feţele de Acela ce în fiecare clipă ne comunică faptul că e 

alături de noi, ne îmbrăţişează şi ne fericeşte. 

Poeta Forina Zaharia, tot într-un târziu de martie, 

scria despre Nichita: „Ştiam că te-am pierdut şi atunci mi-

am smuls din umăr braţul drept cum limba unui clopot/ Mai 

fără trup gândind la tine/ între cuvinte tu-mi revii/ Tu, care 

m-am hrănit din tine/ dă verbului acesta plâns cuvânt.” 

Sfârşit de martie, cuvintele îşi aleargă necuvintele 

prin cireşi. O creangă tânără se sărută cu copacul Gică. Ai 

senzaţia ciudată şi ireală, mai ales, că poezia poate schimba 
lumea în care Nichita s-a născut tot în martie, în 1933. 

Literele migrează spre roşu, inima se îndepărtează, 

poetul e doar „pata de sânge care vorbeşte” cu prietenii. 

Dincolo de toate, dincolo de mirarea de a fi, Nichita rămâne 

„între auz şi vedere” în cuvinte. Rămânem în sărbători, în 

prieteni şi neprieteni: „eu sunt ce ţin minte despre mine că 
sunt”. 

Fără Nichita mirosim a aduceri aminte, suntem 

prea născuţi pentru a mai trăi. „Eu dacă ar fi fost după mine, 

m-aş fi speriat de faptul de a trăi, m-aş fi uitat la toate 
acestea contemplativ ca o literă”. 

Există un dor de Nichita care ne determină să 

credem, totuşi, că, într-adevăr, „răsturnarea clepsidrei este 
o tragedie.” 

La sfârşit de martie, înfloriţi un cais pentru Nichita, 

faceţi ceva, ridicaţi Dunărea spre Luceafăr! Măcar atât să facem şi 

noi pentru Nichita. 

Ne e dor de Nichita. Un dor nesfârşit, fără saţiu. La un 

an de la trecerea sa, în decembrie 1984, a apărut o carte remarcabilă, 
de 500 de pagini, intitulată: NICHITA STĂNESCU: album 

memorial. Între timp au apărut sumedenie, dar niciodată îndeajuns. 

Ar trebui ca fiecare poet sau om de cultură să-l cinstească, să-l 
comemoreze. Pentru că îi datorăm infinit de mult, fiecare. 

Albumul memorial, alcătuit de oameni care l-au iubit şi 
preţuit aşa cum merită, cuprindea şi un afiş cu portretul lui, 

semnătura şi un autograf în versuri care începe astfel: 

„Atâta să nu uiţi 

că el a fost un om viu 

viu, 

pipăibil cu mâna. 

Nichita, Azi. 

 

Dar şi mai şi, feriţi-vă să-i spuneţi un lucru 

simţit. 

Imediat el o să spună că el l-a zis, 

şi o să-l spună într-aşa fel 

încât şi voi o să ziceţi că într-adevăr 

el a zis. 

Dar mai ales vă conjur, 

nu puneţi mâna pe poet! 

Nu, nu puneţi niciodată mâna pe poet! 

…Decât numai atunci când mâna voastră 

este subţire ca raza 

şi numai aşa mâna voastră, ar putea 

să treacă prin el. 

Altfel ea nu va trece prin el, 

şi degetele voastre vor rămâne pe el, 

şi tot el va fi acela care se va lăuda 

că are mai multe degete decât voi. 

Şi veţi fi obligaţi să spuneţi că da, 

că într-adevăr el are mai multe degete… 

Dar e mai bine, dacă îmi daţi crezare, 

Cel mai bine, ar fi să nu puneţi 

niciodată mâna pe poet. 

…Şi nici nu merită să puneţi mâna pe el… 

Poetul ca şi soldatul 

nu are viaţă personală”. 

 

Aşadar, viaţa personală a 

scriitorului este alcătuită din muşuroaie 

întregi de cuvinte. Toate trăirile lui se 

convertesc în cuvinte. E o binecuvântare şi un 

blestem totodată. Este destinul legendarului 

rege Midas care transforma în aur tot ce 

atingea. Gândurile, sentimentele, faptele se 

convertesc între cuvinte. E un fel de trecere 

lină, ca o curgere dintr-o stare în alta, o 

entropie scrisă uneori cu lacrimi, alteori cu 

sânge, pe care eu am numit-o entropia 
neliniştii. 

E o stare de înlănţuire şi de 

eliberare totodată. Cuvântul te ţine prizonier 
şi te face liber în aceeaşi măsură. 

Nichita, mai mult decât oricare alt 

poet era asuprit de cuvinte, aşa cum dă 

mărturie: 

„Vine focul, îmi zise, fii atent, vine focul! 

şi o să vezi cu ochii pietrele înmuindu-se 

şi pe caprele negre de stâncă înecându-se 

în moalele stâncii. 

Marea, pe dânsa chiar o s-o vezi 

suptă de fluviu şi pe acesta 

supt de izvoare şi pe ele absorbite de setea 

unei făpturi alergând 

Ai să vezi, îmi spune Daimonul meu, mie, 

ai să vezi cum se usucă peştii (…) 

cum se evaporă meduzele, 

căci îţi zic ţie, vine focul, mă auzi? 

-Te aud şi ce să fac eu, 

eu ce pot să fac eu?… 

-Schimbă-ţi ochiul în cuvânt 

nasul şi gura 

tălpile alergătoare, 

părul care a început să-ţi albească 

prea des încovoiata şiră a spinării, - 

schimbă-te în cuvinte, repede, cât mai e timp! 

I-am spus Daimonului; -Tu nu ştii că vorba 

arde 

verbul putrezeşte, iar cuvântul 
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Ion PACHIA-TATOMIRESCU 

 

(I) Cu alb de mănăstire valahă… 

 
„– Ce mai faci tu, dragă ciupercă păduroasă, 

iubită mânătarcă – galaxie de prânz la nadir –, 

miazănoptită inimii mele…?!?“ 

 

Dinţii soarelui, incisivii zburătoreşti ai luceafărului 

vor să se-nfigă-n ispititoarea-ţi piele, în albu-i de rafie,  

acel alb ca de mânăstire valahă, mereu privighetoare,  

pe catifelatul bot de deal cu subcarpatică-otavă, 

da, caninii albului cosmic îţi caută şi-acum fibrele  

graţios încordate sub genunchiul drept, desprins  

din calda zăpadă cum doar a miresei din rai de plai... 

 

De mai aţipeşti în zori, dă-mi voie să-ţi citesc încă o dată 

gândurile respirării senine, de pace, caligrafiate pe chip,  

după cum, de altfel, ele se văd încă şi astăzi, în piatra  

ciupită sălbatic de pojarul cel mare, cunoscut 

de Columna Decebalo-Traiană din Roma, gânduri clare  

ca nişte pui de pitpalac, la-nsomnorare, în cuibu-ţi… 

 
(II) Fragment din epopeea insectelor de pe orbite… 

 
Secund cosmos – de pe faţa nevăzută a lunii – 

fulguie cu pelicani, viscoleşte cu-arici de gheaţă 

relieful de pe fruntea mea, tâmplele mele de-amiză, 

ori de-amurg revoluţionar, cu puşcă 

în apărarea unui nor-cais… 

Şi ruşi-gândacii, sub flacăra de aragaz, rezistă  

chiar la temperaturi de peste-o sută de grade – 

insecte şi flăcări, flăcări şi insecte,  

de parcă pregăteşte cineva – de extraterestră sorginte – 

fiirea unei populaţii de insecte cu mai multă înţelepciune,  

cu mai mare raţiune decât cea din lumea noastră,  

irepresibilă populaţie, în aparenţă, ce urmează  

a ne substitui definitiv, înstăpânindu-se pe-ntreaga  

planetă, sufocată de sărbători, deşi pentru miriadele  

de insecte ştiu că încă nu există vreun sistem de sănătate,  

încă nu există pentru-aceşti nori de insecte 

niciun sistem de învăţământ academic, universitar,  

ori preuniversitar, dar nici n-am aflat că ar fi pe undeva  

vreo academie, vreo universitate, vreun liceu fără insecte, 

încă n-am aflat că există pe undeva, fără insecte,  

vreo policlinică, vreun spital, vreun dispensar,  

vreo galerie săpată de soboli, ori scobită de viezuri –  

chiar dacă alambicăriile harnicilor din urmă  

sunt ocupate cu multă repeziciune  

de mafiile perfide-ale cărămiziilor vulpi;  

n-am aflat nici c-ar exista pe undeva vreo bucătărie,  

vreo cazarmă, vreun penitenciar, vreun port,  

ori vreun aeroport, fără insecte, 

vreo sticlă, vreun parbriz, vreun ecran, vreun hublou, 

sau vreo lentilă de contact, neizbite de insecte... 

Mai trebuie să ştiţi că nu există nici insecte fără vid  

interior, nu există nici galaxii de insecte-stele fără vid  

protector, în ciuda faptului că şi-acum vă mai aud  

ca-ntr-a mea vreme adolescentin-gimnazială, lansând  

leninist şi maiakovskian, vreau să spun, „în gura mare“: 

„Huuooo,  

 

 insecte sufocante, nesuferite,  

de pe toate înfiorător-cosmicele noastre-orbite...!“ 

 

(III) Sâgile verzuriu-pufoase-ale peşterii... 

 

Nu mai pot face nimic pentru a-ţi respira pelinul  

dimineţii de solstiţiu, de cireşar, pentru a-ţi pregăti  

ecumenicul prânz, pentru a-ţi coborî aurore-n acest poem, 

pentru a-ţi scurtcircuita înserarea, pentru a-ţi fulgera 

genunea  

dintre cearceaf şi scoarţă, printre mure-stele, 

printre ecuaţiile sânilor şi binomul rotulelor, coapselor,  

printre negrele fire de păr al ploii de iunie, 

da, nu mai pot face nimic pentru a-ţi respira pelinul  

dimineţii de solstiţiu, în profund-permanenta tectonică  

a plămânilor mei şi-a inimii mele, cu fragranţa  

îmbobocirii hematiilor acestor trandafiri de nestăvilită  

vară, cu clopoţei de-argint – fraţii notei-sol  

dintr-a ta cometă-ureche, din fluierele coriambilor, 

din amurgul panoului central ce-ţi mişcă bizonii şi cerbii, 

printre toate sâgile verzuriu-pufoase-ale peşterii pure,  

permanent pândită de violatorii urşi...  

 

(IV) Retragerea-n dava lacustră, dintr-un „stat 

reformat“ 

 

În buzunarul drept de strâmb al Primăriei de Păpuşi,  

intră banii luaţi de la mine prin şapte sute şaptezeci  

şi şapte de impozite: pentru umbra blocului meu de beton,  

pentru umbra ploii ce-i cade – da, din joi în Paşti –  

pe acoperişul smolit, pentru amprentele autoturismului  

în sens giratoriu... În buzunarul stâng al Poştei  

de Păpuşoi, intră banii mei drept taxă telefonică,  

ori de timbre de pus pe celuloza imaculată a tornadelor,  

pe plicurile portocalii dintre buldogi şi furtuni... 

În buzunarul de la genunchi al Eon-Gazului de Păpuşele,  

intră banii mei drept plată pentru gătitul la aragaz, 

pentru-ncălzitul apei, pentru invizibilitatea poluării... 

În buzunarul de la pieptul Enelului Albastrelor Fulgere, 

intră banii mei pentru electricitatea din văzul de noapte,  

pentru scurtcircuitele radio-televizate,  

pentru toate cele de dincolo de curcubeu, de zarişte...  

Banii rămaşi din salariul tăiat, din pensia ciuntită, 

intră şi ei foarte iute-n celălalt infinit de buzunare: 

buzunarul-balaur, buzunarul-hienă, buzunarul-vultur, 

buzunarul-capră, buzunarul-găină-cu-ou-şi-fără, 

buzunarul-Mercur, Buzunarul-Venus, buzunarul-Pământ, 

buzunarul-Marte şi tot aşa, la plusinfinit, la minusinfinit,  

până la intrarea tuturor mişcătoarelor din priveliştea  

cea de toate zilele şi cea de toate nopţile,  

în buzunarul-cancer, numit şi cosmică gaură neagră,  

încât vă pot declara cu cea mai mare sinceritate  

că astăzi, de ziua mea oficială ca poet al naţiunii valahe,  

evident, pe stil vechi, renunţ – tocmai spre-a face  

cât-de-cât economii – şi la cercul tot mai strâmtorat  

al invitaţilor, şi la cel mai larg, cu putinţa respirării  

de-ozon, din mijlocul sferei de flacără, şi la cupa  

de şampanie prezidenţială, regală, imperială, 

din miezul albei sfere, şi la înfrăţirea cu bradul,  

şi la nunta cu naşii mei cosmici, Soarele şi Luna, 

şi la livada mea de meri din Rai, şi la palatele mele 

de aramă, de argint, de aur şi de diamant, din Infern, 

şi la nemurire, şi la moarte, lăsând guvernanţilor iubitei  

mele Dacii, conducătorilor ei din anul 106 încoace, 

toate comorile, îndeosebi, ultima din această serie, 

alături de nemurirea-n roata de foc…! 

Iubito, mai toarnă-mi o cupă de-argint cu-acel zaibăr  

infinit, de putere, că altfel, îţi muşc toate elementele  

fătătoare de lumi şi-ţi incendiez universurile,  

retrăgându-mă din acest „stat reformat de lături“  

şi trăgând, apoi, zăvoarele, pentru cinci milenii,  

fără frontire, la mine-acasă, la mine-n lacustra davă,  

ca unchiul, în casa sufletului, amin...! 

 

 

(V) Cartea de Identitate şi 

zmeurişul stelar-ereditar...  

 

Nu te vâr în coaja paradoxului, în 

sâmburele oximoronului, în oglinda 

mea mincinoasă, din baie,  

nici în celelalte – din reflectoarele 

orei –, prin care trec rectiliniu – şi-

încă fulger despicând ozonul de pe 

malul râului, chiar în miercurea 

asta, de-anotimp în deszăpezire,  

când şi ajung la Evidenţa 

Populaţiei, pentru că-n 16  

făurar, îmi expiră Cartea de 

Identitate – da, ultima mea  

carte de identitate cu care, nu peste 

multă vreme, fireşte,  

unul dintre urmaşii mei merge la 

Primărie, să mă declare  

mort, deşi-s nemuritor de Cogaion, 

nu vreun „mort frumos cu ochii 

vii“, nu dalb romantic, ci unul                                                           

real-paradoxist…  

Distinsa Doamnă Fotograf de 

Evidenţă  

tocmai mi-aşază ovalul chip – ca să 

fie cât mai expresiv –  

pe cervicalele vertebre atlas şi axis 

(mundi): doar trebuie  

să am cea mai frumoasă ultim-

eternizare, uşor de identificat, chiar 

de-ar fi pusă şi pe-o bucată  

de carton-paşaport în folie lucioasă, 

cu care mă pot mişca  

în siguranţă şi nestingherit, prin 

toată Uniunea Europei,  

singur, dar nici spre-a-mi fi ruşine 

cu mine, cu marmura  

marelui meu brâncuşian ou înfipt 

exact la mijlocul distanţei dintre 

umărul stâng şi umărul drept,  

dintre umărul-est şi umărul-vest, 

dintre umărul-nord şi umărul-sud... 

Da, urmaşii mei adulţi, cu sete de 

spaţiu, astfel, pot să-şi 

personalizeze – cu nemuritoarea-mi  

imagine – serii de camere-curcubeu 

– de la ziduri, tavane, parchete, la 

dulapuri, birouri, veioze, dormeze, 

vaze, sau amfore câştigate-n 

internaţionale competiţii,  

în cadrul generoaselor olimpiade, 

fără a pierde din vedere  

etichetele multicolore de pe sticle-

fecioare cu struguri  

burebistani, rachetele din decada de 

aur a cerurilor  

zalmoxiene, ori întreaga privelişte 

cu pudră roză de fiinţă,  

unde-s parte... În acest sens 

giratoriu, pot fi de folos  

chiar serii de timbre poştale cu 
chipurile mele olimpiene 

(de pe Internet), evident, dacă, prin 

absurd, mai rămân  

pe undeva, de personalizat, vreun 

Soare, vreo Lună,  

vreo Constelaţie Lyră, ori vreo altă 

invizibilă parte  

a valahului meu neam, prin 

zmeurişul stelar-ereditar...  
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(VI) Ce dacă sunt din marea Dacie, dragă Frineea... 

 

Ce dacă sunt din marea Dacie şi ce dacă sunt proprietarul  

muntelui de marmură unică, de culoarea vişinelor  

de pe albii tăi sâni, în care iute eu te-aş sculpta 

aidoma iubitului tău Praxitel, dragă Frineea;  

ce dacă sunt proprietar al unicului Sfinx din Bucegi, dragă  

Frineea, ce dacă sunt proprietarul plăcii tectonice cu 

Marea  

Getică şi cu Insula Şerpilor din vârful Deltei Dunării  

sacre, dragă Frineea, ce dacă sunt proprietarul Saharei,  

salvatoarea călugărilor mei dunăreano-euxini,  

ce dacă sunt proprietar de Ocean Pacific, unde, periodic, 

se lasă din cer, cercul de foc, tot mai însetat, ce dacă sunt  

proprietarul celor nouă ceruri ce-au drept axă Cogaionul,  

sfântul munte al Daciei, cu unica-i peşteră născătoare  

a ştiinţei de-a mă face şi eu nemuritor, dragă Frineea, 

ce dacă la nunţile mele din cele cinci sfere  

ale elementelor-fundamente-de-lumi, chiar Soarele  

şi Luna, dragă Frineea, mi-au pus pirostriile de aur  

pe cap, celest-certă cunună, împroprietărindu-mă  

definitiv cu gura de rai şi cu vestita, neasemuit de clara  

împărăţie, Tinereţe-fără-Bătrâneţe-şi-Viaţă-fără-Moarte,  

cu-acea misterioasă, unică Vale-a-Memoriei cu tot...?!? 

Şi ce dacă, dragă Frineea, numele Mendruta-ţi fu,  

de luminos brad de-nceputuri, de-mpodobire de Nou An,  

chiar în nemuritoarea Dacie, de unde te-ai lăsat împinsă  

de val, până-n vecinătatea-i de sud, între măiastre dălţi...?  

În ultimă instanţă, Mândruţo, Frinee-Afrodită,  

Veneră-Frinee, Cosânzeană, Spuma-Laptelui,  

sau cum ţi-o mai spune lumea prin diferite unghere,  

îngăduie-mi să te fac, mai întâi, din aurie argilă fierbinte, 

să-ţi pun ochii focoşi, din humă azură, sub gene prelungi, 

şatirate, să-ţi sclivisesc solzoasele coapse, genunchii, 

până dau de lumina dintâi, a genezei, fireşte, puţin 

mai la vale, unde-i umbră-parfum şi măru-i în pârgă, 

şi-apoi să-ţi prind aburariul de-ale soarelui raze, 

razele-acelea ce te-nalţă, negreşit, într-al nouălea cer, 

ca – eliberându-te din model – să-ncep şi-a te sculpta 

în marmura Daciei mele cu lumini arzătoare cum numai  

sub pielea transparentă a cireşelor coapte, de iunie, afli...  

 

(VII) Aproape sigur, plop în opoziţie... 

„– Plop-albule, plopule cu frunză-n puf, cu albă coajă, 

de ce-ai crescut oblic, la patruzeci şi cinci de grade, 

ca o diagonală-ntr-un pătrat al Soarelui-Moş...?!?“ 

„– Poate, de vină-s tornadele, oglindirile fals-dinamice  

din malul acestui râu al meu, poate, şi din cauza razelor  

piezişe din răsăriturile ultimelor vremi, ce se-nchipuie 

a fi normale, poate, şi datorită matinalelor înclinări  

ale vecinilor mei, poate, şi pentru că umbrele celor de trec  

pe trotuar se-avântă-n bigudiuri şi-n spirale nebune...!“ 

„– De-o vârstă cu mine eşti, plop-frate-geamăn,  

dar nu ştiu de ce mă laşi să cresc vertical,  

de ce nu-mi spui că-i bine oblic să fii, îngăduind râului  

a-ţi târî umbra, de vârf la vale, dând prilej trecătorilor  

să te creadă, aproape sigur, plop în opoziţie...?!?“  

„– Pentru că n-ai vrut s-asculţi învăţătura-mi răsăriteană,  

de-a te mişca întotdeauna în auria direcţie, din care vine  

lovitura de graţie...!“ 

(VIII) Bine marcat de geometria fulgerelor de-azi-

noapte... 

Din pământ, curg aburi-acizi-graşi pe văile cerului – 

mi-s răcit şi poate că-s chiar Dalb-de-Pribeag, urcând  

Muntele-Diamant, munte în care stelele-s ca icrele  

lui Dumnezeu – ciorchini, roiuri – ce-ţi apasă pieptul,  

încât îţi vine să tuşeşti de ţi se rup băierile inimii 

şi măruntele sfinte sfere s-aprind într-o fugă fantastică,  

aparent-browniană... 

Fixă nu rămâne decât fotografia aceea – cu trandafiri  

de plexiglas – agăţată de cuiul Stelei Polare,  

 

chiar sub înmiresmatul meu prosop-cumulus, de faţă,  

îmbogăţit cu desene industriale, brunificator de bine  

marcat de geometria fulgerelor de-azi-noapte... 

 

(IX) Cele şapte „secţiuni“ izometalice 

(1) 

Astăzi, poezia mea valahă este de gardă  în Insula 

Şerpilor, în vreme ce Ahile îşi strânge ghintuitu-i 

chimir lat peste buric, prinde toartele imensul cazan de 

cupru, plin cu miere de răşinăşi toarnă chihlimbarul 

fluid  în marele-i sarcofagdin vârful modestei, dar 

sâgoasei lui piramide,apoi îmi strigă încât să se-audă-n 

tot cerul de-azur: 

„– Să mă ningi cu poeme-fulgi, neîncetat, până-auzi 

cum foşneşte nemurirea, în creştetul Cogaionului 

părintesc, apoi să-mi lansezi norul de ciocârlii 

pentru-al nouălea cer, ca dintr-al zecelea, şi Dumnezeu  

să-nceapă a mă ninge cu egretele-îngeri – un desant 

fără frontiere – peste toate tancurile cu ţevi-tulnice, 

aliniate, în câmpiile de-aur-glaspapir ale Daciei noastre, 

peste care flutură-nalt tricolore steaguri cu cap de 

lup...!“ 

 

(2) 

 

Nu după multă vreme, mi-e dat să aud pe Ahile,  

cu nebănuită blândeţe, către ceruri grăind:  

„– Cât creier conţine o baligă, domnule Administrator  

al Subcerescului, câţi neuroni are un ghiocel, o tornadă  

(fie ea şi de tuş), un bombardier, o vioară, o fregată,  

o focă, o lubeniţă, o lebădă, un autotransportor-blindat, 

un robot, un Turn Eiffel, un ocean, un batiscaf, o 

rachetă cu medie rază de acţiune, o locomotivă-diesel 

electrică, imediat să-mi spui, domnule Administrator  

al Subcerescului ?!?“ 

Constat că răspunsu-i încă şi astăzi fără ecou... 

 

(3) 

 

De ziua mea oficială, prea multă oboseală-i pentru 

nimic: 

unsprezece persoane se deranjează, trimiţându-mi  

ciberepistole-felicitări (de remarcat, că un poet de forţă  

caligrafiază cu peniţa de aur a neuronului: 

„Fericitări!“), 

sindicatul de făurar îmi cântă („Mulţi ani trăiască!“),  

dăruindu-mi ghioceii culeşi din curtea catedralei 

catolice, vine zăpada de pe dealul cu porumbari şi-mi 

aduce fâlfâit de-aripi de fazan şi mireasma fripturii de 

pasăre,vine Sfânta Treime – cu toate cele botezate şi 

nebotezate, cuvântătoare şi necuvântătoare (şi-mi 

urează: „Noroc!“), 

vine alfabetul pelasgo-dac, adică valah, psalmodiindu-

mi cele şapte multimilenar-eroice, de jurământ: 

„A – Ă – Â (Î ) – E – I – O – U...!“ 

(4) 

 
Spuma laptelui urcă-n ochiul de-azur al munţilor Daciei 

mele, de aur, fireşte, pe-o bancă proaspătă, de brad,  

a telefericului, coborând în amurg, ori pe lună plină, 

de pe creasta înzăpezit-artificială, cu telecabina 

tricoloră, în faţa căreia îşi înclină capetele toţi dăcinii  

din Gura de Rai şi sufletele-fluturi ale mieilor mei  

argintoşi, mâncaţi – mai ales la Paşti – de lupoaicele  

sure-ale Romei, fără vreo milă vaticană... 

(5) 

 

Vulpile roşii ale dictaturii roşii mănâncă iepurii 

maronii, ori albi, mai bine de-o jumătate de secol,  

fără a li se întâmpla ceva pe la viezuinile confiscate  

de la viezurii alb-negurii... 

Vulpile postrevoluţionar-decembriste ale României  

 

mănâncă de două decenii iepurii de 

toate soiurile, tot fără a li se întâmpla vreun 

război pe la ciberneticele 
intrări / ieşiri ale vizuinilor însuşite fraudulos, 

de la viezurii năzuroşi, evitând lupta cu 

bombele 
confecţionate barbar-junglier, din urina 

roşcatelor, şi presărate – în chip mafiot – pe 

la toate gurile de galerii,în amuţirea unui 
electorat-viezurin beat...  

 

(6) 

 

Cronica mea matinal-rupestră – mai exact 

spus, acel soi de letopiseţ parietal-sublim al 
Pământului meu – intră într-o corespondenţă 

clasică, ut pictura poesis, poate, se spune, cu 

celestul jurnal nocturn al Ursei Mari,numai în 
vreme ce al nostru clopoţel terestru, din 

margine  

de galaxie-n-spumă-lactee, ancorat bine într-
un trailer, începe s-o ia la vale, bineînţeles, pe 

spirala  Căii Lactee,  

spre-a-i capta sunetele – mai toate, pe cât 
posibil – în radarele-i de bronz ereditar, spre-

a le-nvăţa alfabetul,  

spre-a le duce în Gura de Rai şi spre-a le 
detartra, spre-a le cerceta şi clasifica, spre-a 

le cunoaşte profund şi, abia apoi, eliberate din 

zgura stelară,  spre-a le desăvârşi întru 
cosmică armonie a sferelor – armonie ce-a 

luat-o cam razna, trebuie să recunoaştem,  

dincoace de Ultima Revoluţie... 
Şi mai observ că-n acest miez de noapte  

obişnuit, banal, încorsetat, eu sunt, de fapt, 

zarzăru-nflorit, din poleiul ce-mi bate-acum, 
în ferestră,  

îmbrăcându-mă-ntr-o firească armură de zale 

cu toată gheaţa datorită viteazului meu zeu, 
Marte... 

 

(7) 

 

Steaua ta naşte o rază de aur în ochii mei  

din această dimineaţă  

ultraprimăvăratică,  

printre fulgi, într-o ninsoare caldă,  

oblic-de-blândă, cum clopotul unei 

rochii  de mireasă ca bradul ce roteşte-o 

nouă spirală  de Lactee Cale, într-o 

geometrie de-aburariu mai pur, 

într-o oglindă a biruinţei cu stindard... 

 

Amurg. 

Viorel Baetu alias Michael Cutui 
 

 

Seara coboară domol pe colină 

Amurgul vieţii se-apropie uşor, 

Sufletul ţi-e încă plin de lumină  

Şi inima-ţi bate umplută de dor. 

 

Priveşti în sus, spre bolta cerească 

Steaua destinului să ţi-o găseşti, 

Din focul divin apoi să se nască 

Pasărea Phoenix, iar tu s-o iubeşti. 

 

Ea este pasărea măiastră 

Ce vine-n fiecare an, 

Cu floarea vieţii într-o glastră  

Şi multă speranţă într-un ghiozdan. 

 

Ghiozdanul pe care-l purtai de copil, 

Pe drumul spre şcoală cu suflet uşor, 

Când totul în viaţă era posibil 

Şi doar bătrânii, erau cei ce mor! 
 

 

 

 



 

                                 Best friends 

 
începutul este întotdeauna cel mai frumos 

moment 

aş vrea ca viaţa mea să fie un amalgam de 

începuturi 

reconstruite într-un monument 

gravat de promisiuni 

şi de săruturi 

 

am plâns când inima s-a frânt în două părţi 

eram proscris să bântui pe oceane 

în mijlocul acestor hărţi: 

Ahab visând în hăul 

gropilor Mariane 

 

sfârşitul este întotdeauna cel mai trist 

moment rămâi cu mici frânturi din 

începuturi iar timpul lasă durerea ornament 

ascunsă după măşti şi scuturite port 

medalion  

first end 

 
 

 

 

IONUŢ  CARAGEA 

Cer de nisip 

 

iar rătăcesc amintiri ameţite în sufletul 

meu labirint urmărindu-ţi firul, iubito, 

 paşii mi se pierd pe o plajă pustie 

te mângâi cu un gând fugar, lacrimi se 

aştern pe nisip castele de sare 

 

te îmbrăţişez cu un oftat îndelung 

îmi rămân scoicile în palme le sărut 

 şi îţi sorb glasul furat de valul tăcerii 

pânze de borangic îmi înfăşoară sufletul 

vierme păianjenul timp 

 

cu ochii ciobiţi de pumnalele stâncilor 

răsărite din mare privesc cum apune 

Soarele străin de tot ce-a trecut 

îmi întind degetele uriaşe şi-l trag de 

urechi zile liliputane 

 

iar rătăcesc amintiri ameţite în sufletul 

meu labirint 

urmărindu-ţi firul, iubito, paşii mi se pierd 

pe un cer plin de stele 

te plimb în Carul Mare, pe Calea Lactee 

până la Steaua Polară 

Luna mirată 

 

îmbrăţişez coada cometei fugare  

urmărindu-te prin găuri de vierme 

ne jucăm de-a v-aţi ascunselea prin 

tranşeele negre 

îţi mângâi aripile de înger în Constelaţia 

Fecioarei 

spicul de grâu 

 

 

cu sufletul istovit 

am încălecat pe-un taur, tu pe-un  scorpion 

în centrul galaxiei mi-ai săgetat inima cu 

dor de supernovă 

îmi întind degetele boante, zbori cu viteza 

luminii 

praf şi pulbere 

 

Aripi de peşti 

 

iubito, 

m-ai învins şi mă declar iubit 

zâmbeşti filigran la colţul gurii de aur 

 

vântul îţi bate în pânze valuri te poartă 

departe ia-mă cu tine arată-mi 

cum se înşeală o moarte 

 

vârful corabiei taie marginea lumii în două 

dâra de spumă rămâne ultima noastră 

durere cerul ne-aduce solie din răsărituri 

o rază noaptea sfârşită cu bine 

soarele încă veghează  

 

liniştea ne înconjoară vântul îşi trage suflarea 

doarme bătrână şi marea noi ne vom spune 

poveşti ţărmul nu se mai vede zarea scurtată 

cu mâna unde se-ascunde furtuna     

poate în aripi de peşti 

 

Iubita mea, Eva, pe care-am cunoscut-o 

astă-toamnă 

 

toamna-i număra frunzele dezvelindu-i trupul sângeriu 

pe Eva am întâlnit-o la culesul merelor pădureţe 

m-am îndrăgostit instantaneu când am văzut-o 

muşcând din miezul cărnos al fructului 

înghiţeam şi eu în sec mărul lui Adam 

 

mă iubeşte, nu mă iubeşte, mă iubeşte, nu mă iubeşte 

la prima atingere am simţit cum foşneşte 

din cap până-n picioare 

săruturile mele tiptile îi făceau seva să curgă 

mestecam uşor coaja înmiresmată 

sudoarea ei avea gustul siropului de mere 

 

mă iubeşte, nu mă iubeşte, mă iubeşte, nu mă iubeşte 

încercam să-i ghicesc în palmă cât vom fi împreună 

uite, vom trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi 

aici sunt două pliuri, vom avea doi băieţi 

după aceea, cu voia lui Dumnezeu, alte miliarde 

de gânduri de iubire prinzând viaţă 

în pântecul fiicelor tale hrănindu-se 

din laptele sânilor ionatani... 

 

toamna a trecut, culesul merelor la fel 

Eva, cea pe care o ştiam, era rece  

ca gheaţa primilor fulgi de zăpadă  

topiţi de lacrimile mele  

frunzele-i ace îmi însângerau buzele 

 

mă iubeşte, nu mă iubeşte, mă iubeşte, iubesc; 

totul a fost doar un vis îngeresc 

 
Fata din tablou 

 

Cuvintele  se 

loveau de zidul 

plângerii 

ploaia se lovea 

nebună de geam 

te iubeam 

cu vocea mea 

trăznet 

cu sufletul meu 

furtună 

te iubeam 

 

îţi doreai 

soarele şi pe 

strada ta 

să ieşi afară şi 

să aprinzi 

tacticos o ţigară 

să mergi 

liniştită şi să te 

laşi privită 

să fie lumea la 

picioarele tale 

 

cuvintele se 

loveau de zidul 

plângerii 

ploaia se lovea 

nebună de geam 

treisuteşaizecişi

cincidezilepean 

cu vocea mea 

trăznet 

cu sufletul meu 

furtună 

te iubeam 

 

Am rupt o 

foaie de 

hârtie... 

 

dintr-un 

oarecare caiet 

am rupt o foaie 

de hârtie după 

ce am lăsat-o 

plină de semne 

am strâns-o în 

palme cu ură 

şi mi-am 

îndreptat 

privirea spre 

coş şi parcă... 

şi parcă ceva  

ca un foşnet de 

frunze ca 

strigătul unui 

copac trecut  

prin nu ştiu 

câte fierăstraie 

şi prese şi 

parcă ceva îmi  

punea 

să nu mă 

grăbesc 

şi-atunci… am 

desfăcut încet-

încet 

acel cocoloş de 

hârtie 

şi... înăuntru 

iubita mea 

stătea 

cu capu-ntre 

genunchi 

şi plângea 

 

Mă predau cerului 

 
culcat la pământ 

cu braţele-ntinse 
mă predau cerului 

 

acolo sus  
o pasăre se roteşte-n 

cercuri largi 

desenând infinitul 
 

şi totuşi parcă-mi 

lipseşte înveşnicirea 
unei femei 

 

culcat la pământ cu 
braţele-ntinse să mă 

predau ochilor ei 

 Glezna unei 

metafore 

 
nu vrei să mă cauţi 

prin sertarele  
unei aduceri aminte  

scrisorile în care-ţi 

spuneam 
de străzile încurcate cu 

alţi trecători 

scrisorile în care-ţi 
spuneam 

de iedera timpului 

umbrind ferestrele 
viselor 

nu vrei să ştii cine sunt 

şi câte flori în poeme 
ţi-am dat 

şi câte virgule am şters 

între aşteptările 
noastre  

şi câte cuvinte am 

sărutat  
până la glezna unei 

metafore... 

 

10 Şi câte ar mai fi de zis 

 

revino să ne fugărim în holdele de grâu  

răsare-soarele-răsare-apune dragostea  

pe-obrajii tăi subţiri curgând lapte şi miere 

revino să te strâng cu brâul cerului pictând 

pe faţa ta de freamăt şi suspine 

revino să cântăm din mandoline 

 

şi chiar de brâul Maicii Domnului renaşte 

brâu de cosânzene în părul tău cernând fulgi de 

culoare revino să te strâng de buze 

să-ţi suflu-n palme buburuze 

a Făt-Frumosului mireasă 

 

revino să ne fugărim în lanul de porumb  

să fim din nou copii cu brâul vântului să te 

opresc pentru o clipă c-un sărut să te-nroşesc 

 

şi câte ar mai fi de zis Lunii  

ce ne privea mirată, mai ţii minte? 

ne fugăream comete prin lan de spice şi de stele 

şi mă lăsai să intru-n lumea ta  

de basme şi fantasme 

 

revino să mă scald în lacrima ta ce alternează 

între tristeţe şi iubire fără margini 

 

revino să ne depănăm gândurile tremurânde 

şi să schimbăm regulile timpului  

ce nu mai ştie să se-oprească revino să ne 

fugărim în lanul de lucernă  galbene flori 

galbene  ursit în palma ta norocul 

 

şi iar alerg şi iar te prind de rochia-Sfintei-tale-

Marii  

şi iar vii şi iar pleci şi vii şi morţi suntem 

ca doi copii frânţi în miliarde de cuvinte 

amuţite şi câte ar mai fi de zis, revino să să ne 

bucurăm de clipa ce ne-mpresoară cu amintiri 

fuginde ce tot te uiţi la mine tu, oglindă? 

 

am fost şi tânăr nu pot privi în spate 

 

şi câte ar mai fi de zis, dar cine să m- asculte...? 

şi mă opresc, cuvintele-s prea multe 

 



 

Urme 

 

şi tristeţile sunt frumoase aduceri 

aminte 

de ce trăieşti cu regretul altei vieţi 

în care toate zilele să fie senine? 

te-ai plictisi de-atâta necuprindere 

închide cerul în inima ta albastră! 

 

dacă mi s-ar îndeplini o singură 

dorinţă 

aş vrea să mai plâng o dată în acele 

dimineţi 

oglindindu-mă-n timpul ce a trecut şi 

n-o să vină 

să simt pe inimă săruturi arse în 

peceţi 

pe trup atingeri raze-de-speranţă şi 

lumină 

 

umbre izgonite de primul pas  

al unui sărman proscris 

într-o nopte tăcută în care fierbinţi 

îmi sunt dorinţele  

şi lacrimile reci 

 

de ce timpul respectă regulile impuse 

de secunde? 

de ce se sfarmă scoicile în fire de 

nisip? 

de ce clepsidrele sunt goale şi 

deşerturile pline? 

de ce degetele îmi sunt rare? 

de ce zboară gândurile 

ca nişte păsări călătoare, dincolo 

de hotarele imaginaţiei? 

 

te iubesc, buzele mi se lipesc de 

fereastră 

eşti undeva într-o lume de sticlă 

acolo unde visurile devin realitate 

şi tot ce ne-nconjoară redefineşte 

eternul paradis 

 

îmi cresc aripi de molie în jurul 

candelabrelor 

m-aş da de trei ori peste cap, să mă 

prefac în stafie 

alintat la pieptul tău, sorbind apă vie 

să locuim amândoi sub acelaşi cearşaf 

făcând dragoste o veşnicie 

 

şi tristeţile sunt frumoase aduceri 

aminte 

în momentul în care trecutul are 

parfum de cuvinte 

file răsfoite cu privirea în ceaţă, între 

patru pereţi 

imobilizat într-un cărucior cu patru 

anotimpuri 

aceeaşi copilărie în care mai sper 

că cineva de acolo de sus o să aibă 

grijă de mine 

 

şi tot merg mai departe şi mă topesc 

în ultima cursă contra cronometru 

sperând că la finiş există  

un tunel nepământesc 

către tine 

 

şi fericirile sunt urâte aduceri aminte 

când urmele sunt peste tot 

pierdute-n surdină 

 

11 Priveam 

 

Priveam infinitul de la umbra sânului tău, 

pescăruşii zburau prin mănunchi de fuior, 

pe umărul stâng îţi plana un cocor, 

pe dreptul Soarele îşi trăgea răsuflarea. 

 

Priveam liniştea serii în zâmbetul tău, 

copilul de aur scăpăta încet spre nadir, 

în jocul celest scufunda un vapor 

în marea de-aramă. 

 

Priveam cum levitezi în universul senzual, 

zeiţa cuvântului banal ce devenise epopee, 

mă desprindeam de trup în spaţiu-atemporal, 

în picătura de magie. 

 

Priveam Luna scursă din lacrima ta, 

de-un fir de păr atârna o petală de nor, 

cădeam cu braţele deschise în cerul tablou 

contemplându-mi himera. 

 

Priveam răsăritul mângâindu-ţi urmele 

paşilor goi, vântul şoptea nisipului uitarea, 

un val rătăcit mă săgeta cu săruturi de dor 

scrijelindu-mi durerea. 

 

Priveam şi am rămas un veşnic privitor, 

am fost actor şi am rămas un simplu autor, 

am fost al tău şi am rămas al tuturora, un 

solist, poetul autist. 

 

Iartă-mă, iubeşte-mă 

 

când eram mic… 

voiam să mă fac Dumnezeu 

dar nu bănuiam 

cât de greu este să rămâi Om 

atunci când eşti singur 

 

zile şi nopţi, nopţi şi zile 

au trecut peste tine, copile 

când sunt mare… 

nu am idee 

cum să iubesc 

o femeie 

 

îi scriu c-o doresc 

am zidit-o în muză 

însă greşesc 

vocea mea mă trădează 

vocea mea o acuză 

îmi răstignesc într-o poemă 

cuvântul 

şi o iubesc tăcut ca şi vântul 

ce-ntoarce pagini şi lasă iubiri 

în paragini 

 

când eram mic… 

voiam să mă fac Dumnezeu 

dar nu bănuiam 

cât de greu este să rămâi Om 

atunci când eşti singur 

 

 

 

În altă viaţă am fost un râu 

 

în altă viaţă am fost un râu 

iubita mea era o salcie 

cu dragostea despletită 

câteodată frunzele ei  

îmi acopereau trupul 

câteodată se închidea în sine şi 

plângea  

adesea o mângâiam unduitor 

 

într-o zi iubita mea a plecat 

în căruţa unui lemnar 

în locul ei 

pe un ciot 

se odihnea adesea 

o codobatură 

 

eram furios şi pentru o vreme 

n-am mai privit malurile 

până când o femeie necunoscută 

privind prin mine pietrele  

a vrut să afle rostul pământului 

şi s-a lăsat să cadă 

ca o pană de codobatură 

ca o frunză de salcie 

 

a plutit o vreme 

cât m-au ţinut braţele 

apoi am sărutat-o 

şi a rămas în voia mării 

 

deseori iubita mea cântă 

la miez de noapte 

vrăjeşte pescarii 

 

iar eu întind degetele 

prin siajul bărcilor 

 

Rendez-vous pe 

falezele eternităţii 

 

bărbatul din tine se 

iubeşte cu femeia din 

mine 

s-au spus multe 

poveşti despre cei ce 

ne locuiesc 

dintotdeauna fără să 

spună nimic  

bărbatul din tine se-

mbată adesea, scrie 

poeme, 

filosofează, fumează, 

visează 

femeia din mine 

iubeşte ploile 

e plecată de-o viaţă la 

cules de îngeri  

şi tot cu mâinile goale 

îşi acoperă sânii… 

 

mi-am petrecut o viaţă 

prin elegiile morţii 

ispitit de de corbi, de 

nevroze, de plumb 

de mucegaiul florilor 

 

şi niciodată, dar 

niciodată 

n-am murit îndeajuns 

astfel încât 

femeia din mine să fie 

liberă 

să se-ntâlnească pe 

falezele eternităţii  

cu bărbatul din tine 

 

Inima mea ca o pasăre oarbă 

 

îmi ţin inima-n pumni ca pe o 

pasăre oarbă 

tu trebuie să ghiceşti în care-o 

ascund 

şi va fi pe vecie a ta 

 

nu ai nevoie de colivie lasă 

fereastra deschisă  

las-o să bată din aripi nu-ţi fie 

frică 

nu va pleca 

 

inima mea îţi repetă 

ca un papagal orb 

 

pentru poarta unui sărut 

nu există nici încuietoare  

nici cheie  

 

tu îmi laşi inima flămândă 

să moară de singurătate 

stând într-un picior 

 

e primăvară iarăşi  

o altă pasăre venind de departe 

îşi face cuib în sufletul meu 

şi orbeşte 

 

Deschide ochii larg 

 

Deschide ochii larg, corăbii se scufundă, 

Din viaţa asta fadă mai trece o secundă, 

Pe treptele mirării coboară o himeră, 

Rămâne, în adâncuri, de-a pururi prizonieră. 

 

Deschide ochii larg, e linişte pe mare, 

Doar valuri rătăcite se zbat cu disperare, 

Să nu le-nghită calmul umilei consternări 

Când ochii mei albaştri sunt ale tale zări. 

 

Deschide ochii larg, privirea să-ţi ajungă 

La zări de veşnicie -  nu este cale lungă -  

Şi roagă-te la cer să plouă cu memorii 

Pe care să le-adune în versuri autorii.  

 Căutându-te 

 

departe şi mult 

prea departe 

iluzii în carcera 

timpului 

atâtea forme 

ale absenţei 

îmi bat la 

porţile 

închiderii-n 

sine 

 

departe şi mult 

prea departe 

eternitatea deja 

a trecut 

în Care de foc 

lăsând în urmă 

pulberea de 

stele 

spre care 

privesc mereu 

căutându-te 
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CORNELIU LEU 

                            BATISTA PE ŢAMBAL 

ne-am exprimat nemulțumirea față de o persoană sau alta care s-a dovedit rău informată, am făcut-o 

tocmai pentru a nu lăsa să se înțeleagă că ar fi și rău intenționată. Iar, în măsura în care noi știm că 

suntem mult mai europeni decât ne consideră alții, ba că suntem chiar acei europeni care încă mai trăiesc 

din  toată inima  tradiționala lor așteptare cu „vin americanii”, nu avem nici motiv, nici batistă de  pus pe 

țambal, atunci când e vorba de dorința noastră cinstită de a ne dezvolta democrația. 

Dacă am ține seama de ultimele informații, probleme asemănătoare  cu nemulțumirile noastre din anul 

acesta apar în mai multe țări foste socialiste, dintre care  și landurile fostei RDG în care, nici din punct 
de vedere economic, nici din punct de vedere democratic, lucrurile nu stau la fel ca în landurile din fosta 

RFG. E normal, deci: Sunt sechelele „Lagărului Păcii și Socialismului Multilateral Dezvoltat” până la 
înjosirea omului de către om,  iar Doamna Merkel, de la conducerea statului unitar german de astăzi nu 

poate asigura foștillor ei compatrioți același regim. Ea a înțeles diferențele și, atunci, ne-a admonestat și 

pe noi, că nu-l înțelegem pe Băsescu.  

Îi dau dreptate și mă declar în dezacord total cu cei care, reeditînd metodele lui, îl caută pe Băsescu la 

dosar să vadă dacă a semnat sau n-a semnat vreun angajament cu fosta securitate. Ca și cum asta ar mai 

avea importanță astăzi, când ne-am convins de preocuparea lui de a căuta angajamente asemănătoare 

noi, prin instituții noi, ale statului de drept, de care face caz. 

Pentru că, exact cum nu interesează  dacă doamna Merkel a avut sau n-a avut vreo relație cu STASI, de 

vreme ce deosebirile dintre democrațiile din RDG și RFG persistă, nu mă interesează nici dacă Băsescu 

a fost sau n-a fost colaborator al securității, de vreme ce el a dus țara de râpă în zilele de azi. Mai mult, 

aș spune că nu mă interesază chiar nimic despre trecutul unor oameni care fac rău în  prezent și, pe care, 
prefer să-i ignor. Că nu mă doare, însă, nu pot să nu recunosc: Mă doare faptul că, astăzi, încă, asemenea 

oameni formați în năravurile abuzive, suspicioase, delatoare și lipsite de Dumnezeu, nu pot depăși acele 

năravuri. Și mă doare mult mai mult, când văd că, prin acele năravuri ei contaminează spurcând o bună 

parte din fațada orânduirii noastre democratice și fac rău social creind o opinie publică înclinată a crede 
că nu vom mai scăpa niciodată de năravurile rele ale trecutului. 

Că a avut sau nu Băsescu angajament scris cu securitatea, este prea puțin important  și, preocupându-ne 

acest lucru cantonăm exact acolo unde lui îi convine, adică în domeniul formalului și al chichițelor de 
procedură unde se poate eluda fondul legii. Important este că el se poartă sfidător la adresa respectului  

și onestității reciproce dintre oamenii unui regim liber, prin perseverenta strădanie de a-și subordona 

instituții cu care să poată proceda la o anumită represiune;  important este că se poartă ca un înrăit al 

concepției securiștilor depre lumea ce trebuie învrăjbită prin turnătorie și ațâțată la antisolidaritatea  

care, prin aversul lui „divide et impera” , asigură puterea polițistă a totalitarismului; important este că, 

poate fără să-și dea seama, idea de conflict și ură socială a bolșevicilor dăinuie în comportamentul său 

agresiv, iar nesinceritatea poate atinge forme demagogice fără a se rușina de nimic, putând afirma lucruri 

complet contradictorii de la o zi la alta, considerând dictatorial că e dreptul său să spună orice vrea și să-
i admonesteze pe cei care refuză să-I creadă. 

Poate că el n-a semnat un angajament direct ca să-i toarne pe marinarii cu care lucra. Dar, de format în 

acest sens a fost atât de bine și temeinic, încât asta contează mai mult fiind pecetea pe care, orice 

educație în spirit totalitarist, o pune asupra unei psihologii mai largi decât aparatul propriu zis al 
dictaturii respective. 

Să ne gândim puțin care era mediul în care foarte ușor se putea forma un asemenea temperament, mai 

ales dacă venea și genetic cu unele înclinații de scandal și ambiții ascunse, mai ales dacă și în timpul 

studiilor se angajase să-și supravegheze la modul politruc colegii: Marinarii erau, pe vremea aceea, o 

categorie privilegiată în mod deosebit, prin faptul că puteau călători mereu și nestingherit în străinătate. 

Din acest motiv, prin însăși însușirea meseriei, îndatoririle față de  aparatul de opresiune începeau a face 

parte din fișa postului. Iar, ca să nu utilizez termenul clasic de turnătorie, „ metoda supravegherii 

reciproce în scopul patriotic de a nu-l lăsa pe celălalt s-o-ntindă” se învăța ducând la angajamente cu 

caracter aproape profesional. Ca să nu mai vorbim de criteriile de avansare care erau legate direct de așa 

ceva, de vreme ce avansarea însemna mai multă răspundere și mai mult control asupra altora. 

 Or, când știm prea bine că orice fel de circulație în străinătate cerea implict avizul celui care răspundea 

de tine pe linie de securitate, ne dăm seama ce fel de aviz presupunea o circulație permanentă sau o 

rezidență de lungă durată. Statul comunist format pe principiul suspiciunii reciproce și a asmuțirii 
omului contra semenulului său își organizase la fel de bine vigilența încât, în diferite domenii 

profesionale, asemenea  îndatoriri făceau parte din tehnicile învățate obligatoriu și pe care le aplicai tot 

mai  asiduu, la o scară tot mai mare, pe măsura înaintării în funcție. În așa fel încât, atunci când 

ajungeai, să zicem, comandant de navă și răspundeai de sute de oameni care ar fi putut să „defecteze”, 

știința securistă de a-i ține în frâu era o condiție sine-qua-non. 

În condițiile acestea, nu mai interesează dacă ai semnat sau n-ai semnat angajament cu securitatea, cu 

Stasi, cu KGB, etc, ci fondul polițist în care te-ai format ca să ai un aparat prin care să înaintezi mereu 

dosare  și informări compromițătoare. 

Iar acest fond rezonează - mamă mamă! – oricâte batiste am mai pune noi pe țambalul prezidențial, până 

vom ajunge la sfârșitul de mandat... 

Să nu credți că e o concluzie. Mă gândeam și eu ca omul la toate astea, văzându-l la o ultimă întălnire de 

summit european, cum umbla cu un sul de hârtie-n mână și nu mai apuca să-l dea pe șest andrisantului. 

 

Fiindcă au început să apară voci care „în numele binelui nostru” ne 

îndeamnă să punem batista pe țambal în privința nemulțumirilor pe 

care le avem față de un anume tratament acodat nouă anul acesta de 

către unii lideri europeni, e bine s-o spunem fățiș că numeni nu s-a 

dezis de legătura cu instituțiile europene și euroatlantice și, dacă  
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Poezie necesară  

 

Azi sunt îndurerat, din 

nici un motiv aparte. 

E sâmbătă, la casa de la ţară. 

Nimeni n-ar trebui să fie îndurerat aici. 

 

Dar se întâmplă, uneori.  

Ne-o facem cu mâna noastră. 

Până la urmă, oamenii cântă în închisori. 

Râd în cameră cu mortul. 

Da, toate au un sfârşit, 

dar au şi un început, nu? 

 

Poate îndurerarea mea nu se referă  

la ziua de azi, ci la cea de ieri.  

Îmi amintesc limpede când se vedea 

clar acolo, în faţa mea; acum 

nu mai ştiu sigur ce-am făcut cu ea. 

 

Nu-i mai puţin diferit de felul în care vântul  

vine şi pleacă sau de frunzele 

pe care le desprinde din copaci, şi care se  

acumulează în straturi de pierderi. 

O simt nu pentru ce am uitat,  

ci doar pentru ce nu am uitat. 

 

E acolo, în oglinda mea, pe 

chipul pe care am ajuns să-l posed. 

Chipul care a devenit 

un giulgiu cenuşiu în jurul tinereţii mele. 

 

Sunt atâtea de ştiut, 

dar şi mai multe de imaginat.  

Desigur, n-ar trebui 

să ne pierdem timpul îndurerându-ne. 

El trece, iar noi trebuie să trecem cu el. 

 

Cât de ciudat, aceste gânduri 

care îţi umplu ochii din senin. 

Acceptând cât de multe sunt la trecut. 

 

Aseară, în casa aceasta, pisicile noastre 

mergeau pe podeaua de deasupra patului 

nostru. 

De-a lungul şi de-a latul întunericului.  

Ferite de privirea tuturor. 

 

Au traversat noaptea.  

 

http://mttlc.ro/


 

Lucrări inspirate din filosofia evreiască, din Cartea Genezei sau cea a Exodului, 
din tradiţia şi sărbătorile evreieşti, etică evreiască, poezia clasică evreiască, 
Cântărea Cantărilor, din hasidism şi mistică evreiască, din cabala, din obiceiuri 
etc. - toate acestea fac parte din tezaurul de cultură al poporului. Moni Leibovici 
surprinde esenţa iudaismului, care este cartea, învăţătură. Perceptele iudaismului 
stau la baza religiilor monoteiste, a creştinismului şi a islamului. Principiile şi etică, 
legământul dintre Abraham şi Dumnezeu, sacrificiul lui Isaac, lupta lui Iaacov cu 
îngerul trebuie interpretate metaforic. Aceasta este viziunea pictorilor... 
 
Naftali Bezem consacra multe din pânzele sale sabatului, simbolului peştilor, a 
candelei aprinse. Scara lui Iacov şi alte legende transformate în credinţa revin în 
tablourile sale, aduse în prezent, cu semnificaţii actuale. Omul care caută 
fericirea, eternă întrebare umană, porneşte de la rădăcinile biblice până în 
cotidian. Şi iată un tablou care ne aminteşte istoria, cu evreul rătăcitor rugându-se 
la Zidul plângerii, locul cel mai sacru al poporului evreu. Autorul, pictorul roman 
Liviu Lăzărescu, sesizează identificarea omului, cu credinţă, cu speranţa, cu 
istoria... 
 
Zvi Malnovitzer s-a specializat în subiecte tradiţionale, în sărbătorile, în obiceiurile 
care fac parte din universul cotidian al omului simplu dar cu frica lui Dumnezeu. 
Picturile sale reflectă cu exactitate atmosferă, aspectele sociale, aparenţă 
naturală combinată emblematic cu cea mistică şi religioasă. 
 
Nu am epuizat nici pe departe tematica Iudaismului. Poate altădată, poate mai pe 
larg..., avem la a ce să ne referim. 
------------------------------------ 
* Ein Hod (ֵעין הֹוד ), localitate situată în Nordul Israelului, in apropierea oraşului 
Haifa. În 1953 satul a fost salvat de la demolare şi trasformat într-o colonie de 
creaţie artistică în urma unui proiect elaborat de către regretatul Marcel Iancu 
(1895-1984), arhitect, grafician şi teoretician de origine româno-israeliană, care, 
alături de Tristan Tzara a pus bazele curentului dadaist. În prezent aşezarea 
funcţionea ca „paradis” al artiştilor plastici, al muzicienilor şi al protipendadei 
culturale israeliene... cu muzee, cu nenumărate galerii de artă, saloane de 
prezentare, săli de concerte şi un amfiteatru în aer liber. (n.r. g.r.)      
 

 

Eliza Roha 

Poeţi români la frontiera mileniilor, 

ed. Niculescu,2012, 

d

e 

Aureli

u Goci  

 

 

  Cartea cuprinde analize literare ale operei a 68 poeţi, dintre care 12  

poete. De asemenea consemnează şi „Poeţi români din Lumea Nouă”, adică 36 de  

poeţi din SUA şi Canada. Din Macedonia întâlnim trei poeţi. 
 Om de aleasă ţinută intelectuală şi de o fineţe remarcabilă a gândirii, dl. Aureliu 

Goci se fereşte să folosească etichetări piramidale, dovedind însă putere de convingere 

privind judecăţile sale de valoare. 
 Este un împătimit al cititului şi al scrisului, al cunoaşterii subtilităţilor scripturale 

fără a fi un critic pătimaş, demolator, ci un iscoditor, un neobosit căutător de talente, mai 

bucuros decât autorul descoperit atunci când îl întâlneşte. Practică analiza şi critica literară cu 
generozitate, omenie, spirit acut de observaţie, departe de partipriuri sau intenţii ostentative. 

 Original, stăpân pe pârghiile obiectivităţii sale se dovedeşte, în anumite situaţii, 

reţinut în aprecierea unor nume sonore şi darnic în acelea acordate unor nume în 
ascensiune.Recunoaşte imediat şi îl bucură triumful talentului, exultă în analize fine şi 

principiale, nu lasă nimic la voia întâmplării, metamorfozând textul elaborat în exprimări 

poetice. 
 Cartea, în desfăşurarea ei ritualică, ea însăşi poetică, aduce în atenţia cititorului un 

număr important de poeţi români, cumpănit, echilibrat, ca un pater el bunvăoinţei, stăpânind 

cuvintele în totalitatea încărcăturii lor.Criterii clare de analiză şi critică literară le prezintă 
într-o formulă poetică făcând textul accesibil şi atrăgător.A elaborat criterii personale de 

apreciere a operelor literare, lăsându-ne, poate fără să vrea, să desluşim în scrierile sale un 

adevărat cod de evaluări literare. Când scrie despre prozatori este un prozator care a citit o 
carte în plus, pe aceea a autorului analizat, când scrie despre Arghezi pare o reîncarnare a 

celui ce a potrivit cuvinte, într-atât de subtil l-a înţeles, când scrie despre poeţi devine un poet 

sensibil ce ne răsfaţă cu metafore şi înţelepciuni. Personal cred cu tărie şi în darul pedagogic 
al maestrului Aureliu Goci şi recomand această carte elevilor avansaţi ai liceelor, studenţilor, 

tuturor iubiririlor de literatură.                                                                                                                                         

POEŢI  ROMÂNI  LA FRONTIERA MILENIULUI  este o nouă şi valoroasă carte pe care 

criticul şi analistul literar Aureliu Goci o dăruieşte cu modestia care îl caracterizează 
contemporanilor dar şi generaţiilor care vor  urma. 

Eminent student al prof. Alexandru Piru, domnul Aureliu Goci şi-a definit vocaţia 

de critic şi analist literar, îmbogăţindu-şi, în prealabil, palmaresul cu o experienţă 

demnă de toată lauda, trudind la catedră, în sanctuarul bibliotecilor, în tumultul 
scriitoricesc din redacţiile revistelor de cultură ori ale unor cotidiene de mare 

audienţă. În fond, parafrazându-l, un critic literar este un scriitor de talent care a 

citit o carte în plus, pe cea a autorului avut în vedere. 
 Înarmat cu un redutabil bagaj filologic, aduce în atenţia cititorilor o 

serie de poeţi afirmaţi prin opera lor la frontiera mileniilor XX şi XXI. Primul 

capitol al cărţii, denumit „STUDII INTRODUCTIVE”, cuprinde câteva secţiuni şi 
anume: „Direcţii şi tendinţe în poezia românească după 1990”, „Poezia ca 

experiment edificant şi act iniţiatic”, „Direcţia nouă, intelectualul naţional şi 

„cultura de supravieţuire”, „Introducere la utopia şi substanţa poeziei. Practica 
poeziei şi probabilitatea zonelor de contact”, „Tremendismul – sau, poate, 

grozăvismul – românesc există?”, „Poezia, teoria informaţiei şi noua perioadă a 

comunicării; cultura postmodernă, biblioteca şi conceptul de „audiovizualitate”, 
„Întâmpinări foiletonistice sau despre cronica literară în contexte milenariste”. 

 Erudit de înaltă clasă, calitate pe care s-a altoit practica îndelungată a 

scrisului, domnul Aureliu Goci deţine pârghiile necesare elaborării unui cod de 
judecăţi de valoare în domeniul literar, aşa încât cartea Domniei Sale se distinge 

prin originalitate şi în sensul că nu preia, în mod automat, cutumele înaintaşilor, ci 

regândeşte şi redimensionează valoarea fiecărei opere literare de care se ocupă, a 
fiecărui autor asupra căruia se apleacă. Rămâne obiectiv, fără entuziasme ludice 

ori trecătoare. 

 În STUDII INTRODUCTIVE face o analiză echilibrată, structurată şi 
concis conturată a societăţii în directă relaţie cu starea poeziei, dovedind talent 

pedagogic şi o minte clară, organizată. Din consideraţiile generale remarcăm 

„distrugerea convenţiilor” şi „liberalizarea formelor de impact”, conducând la 
„regula antiregulă” în domeniul poeziei. Vechi centre culturale îşi pierd din 

importanţă în favoarea altora. Apare, citez, „o nouă poezie tradiţionalistă cu 

dominante religioase, iar poezia de dragoste se reformulează într-o concupiscenţă 
tremolată”. 

În afara poeţilor cu studii filologice şi filozofice se ridică un numeros grup 

provenit din rândul medicilor şi agronomilor. În concluzie, poezia suportă cele 
mai dure transformări experimentale. 

 Din punct de vedere al actului iniţiatic, fondatorul poeziei laice rămâne 

Miron Costin prin folosirea sintagmei limbii latine, iar poezia religioasă îşi are 
începuturile în versificarea psalmilor de către Dosoftei odată cu introducerea 

limbii române în ritualul creştin ortodox. Aceste două ramuri converg sub semnul 

unei „utilităţi lingvistice” ca ”act educaţional obligatoriu, lirica fiind intrinsec 
legată de performanţele limbii române, evoluând împreună până la Mihai 

Eminescu. 

 Nume importante ale începuturilor poeziei româneşti sunt: Dimitrie 
Cantemir, Ion Budai Deleanu, Ion Heliade Rădulescu, Ienăchiţă Văcărescu. Poeţii 

fundamentali de după Eminescu: Blaga, Arghezi, Ion Barbu, Bacovia, Nichita. 

 În viziunea sa, Nicolae Labiş este încheietorul seriei de poeţi 
interbelici şi nu deschizător de drumuri. Între geniul Eminescu şi geanialitatea lui 

Nichita poezia românească se sprijină pe patru poeţi fundamentali: Blaga, 

Arghezi, Ion Barbu, Bacovia, începuturi promiţătoare (Dinescu, Cărtărescu) 
rămânând la acel nivel iniţial. 

 Referitor la „cultura de supravieţuire” şi „monopolul politic asupra 

poeziei”, o idee semnificativă este aceea că aceeaşi autori au rămas la putere, cu 
schimbare de identitate, fără nicio competiţie ori asumare a riscului de a formula o 

nouă direcţie culturală.  

Despre poezia tehnicistă, citez, „a probabilităţii raţionale a unor 

combinaţii lexicale cu identificări metaforice”, apreciază că se naşte o „zonă de 

contact între interioritatea confesivă a jucătorului şi posibilităţile combinatorii ale 
calculatorului”. 

În ceea ce priveşte trecerea de la erotism la tremendism în poetica 

românească, face o analogie, şi anume, însetatul vorbeşte numai despre apă… 
flămândul visează codri de pâine. 

Cu abilitate şi pricepere ne introduce în lumea conceptului de 

„Audiovizualitate”, admiţând că „universul cultural postmodern este legat, 
motivat, determinat de vizualităţi”. Punctează principalele suporturi audiovizuale: 

tv, radio, c.d., d.v.d., computer, biblioteci de gen, existând receptarea scripturală, 

auditivă, vizuală şi tipurile mixte, combinative. Categoria nevăzătorilor este 
beneficiara acestor noi posibilităţi tehnice. 

 Referitor la cronica literară, în viziunea domnului Aureliu Goci, în 

lipsa unor ziare şi reviste care să adăpostească periodic rubrici de specialitate, 
aceasta s-a diluat, luând forma unui hibrid cultural. Indiferent de percepţia actuală 

a operelor literare, bazată pe amiciţii sau obiectivitate ori conjuncturi, timpul şi 

diversitatea epocilor sociale vor selecta operele diferiţilor autori. Cele valoroase 

vor fi de neclintit. Desigur, dl. Aureliu Goci nu exclude „impactul diferitelor epoci 

istorice”, aducând exemple în acest sens. 

 

 

Dorel Schor - ISRAEL 
                INTRODUCERE LA IUDAICA 
 
Pictoriţa Liana Saxone Horodi pregăteşte o mare 
expoziţie în satul artiştilor Ein Hod*. Deocamdată 
ştirea este secretă, aşa că nu vom vorbi despre 
aceasta, vom pomeni doar că artistă lucrează zi şi 
noapte, pregătindu-ne o frumoasă surpriză. Am 
încercat să aflu totuşi, discret, ce lucrări pregăteşte. 
Evident, voi păstra tăcerea, dar unul din 
numeroasele tablouri mi-a sugerat tematica acestui 
articol şi anume: Iudaica. Se află printre pânze o 
lucrare pe lângă care nu poţi trece fără s-o admiri, 
Profetul Eliahu. E cunoscutul sfânt Ilie, într-un car 
de foc, cu cai înaripaţi alergând printre nori în tăriile 
cerului... Impresionant. 
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 George Petrovai 
YASUNARI KAWABATA 

ŞI DRUMUL PROZEI SALE DE LA MODERNISM 
LA CLASICISM 

Înainte de-a intra în subiectul propriu-zis despre proza 
japonezului Yasunari Kawabata, laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură pe anul 1968, se cuvine 

 

să pregătesc terenul, adică să spun câteva cuvinte despre clasicism şi clasic. 
După cum se ştie, clasicismul european este un curent postrenascentist, ai cărui 

reprezentanţi urmează linia inaugurată de Petrarca în ceea ce priveşte atenţia 
acordată scriitorilor antici. Iată de ce pentru autorii clasici natura este doar un 

element decorativ, căci sursele lor predilecte de inspiraţie se cheamă antichităţile 

greacă şi latină. În plus, arta clasică se conformează unor norme estetice prestabilite, 
aşa ca norma celor trei unităţi (de timp, loc şi acţiune), potrivit căreia acţiunea 

trebuie să fie unitară, să se desfăşoare în acelaşi loc şi pe durata unei singure zile. 

 
Acest curent se confundă practic cu clasicismul francez, şi asta deoarece Franţa a 

fost ţara care a oferit climatul cel mai favorabil pentru dezvoltarea clasicismului 

european. Clasicismul este un curent eminamente intelectualist, deoarece tipul uman 
clasic se caracterizează prin predominarea generalului asupra particularului şi prin 

supremaţia raţiunii asupra pasiunilor, fapt care conferă personajelor mult 

voluntarism. Teatrul a fost genul literar prin excelenţă cultivat de scriitorii francezi 
din secolul al XVII-lea: Pe de o parte tragedia clasică, reprezentată cu strălucire de 

poeţii Pierre Corneille şi Jean Racine, pe de altă parte comedia clasică, specie care 

dobândeşte un atare prestigiu prin geniul lui Molière, încât putem afirma că prin arta 
comicului el se apropie de contemporaneitate, în timp ce tragedia se îndreaptă spre 

trecut. 

 
Însă clasicismul european este departe de-a întruchipa clasicismul din totdeauna şi de 

pretutindeni. Nu voi insista asupra perioadei clasice a culturii antice greceşti (sec. V-

IV î.e.n.), nici asupra epocii de aur a culturii latine – epoca principatului lui 
Augustus (43 î.e.n.-14 e.n.), dar, în ton cu linia prezentului eseu, voi zăbovi niţel 

asupra clasicismului chinez şi japonez,  perioade aflate la mare distanţă în timp şi 

spaţiu de cel european: 
 1)Perioada dinastiei Tang (618-907), perioada de apogeu a civilizaţiei 

chineze, în care poeţii Li Bai şi Du Fu s-au afirmat ca două piscuri ale poeziei clasice 

chineze; 
 2)Perioada Heian (795-1185) sau perioada clasică a culturii şi artei 

japoneze. 

  
Conceptul clasic nu este nici el mai simplu şi mai uşor de mânuit. Întrebuinţându-l 

pentru caracterizarea globală a vieţii spirituale, în opinia lui Nae Ionescu avem de-a 

face cu producţiile clasice atunci când forma este în echilibru cu fondul. Notă: Când 
forma prevalează asupra fondului, ne spune gânditorul român, se afirmă barocul, iar 

când fondul prevalează asupra formei, de aceasta stă să plesnească, se impune 

romantismul. Dar una este periodizarea mai mult sau mai puţin artificială, şi cu totul 
altceva realitatea culturală a fiecărui popor în parte. Căci dacă istoricii şi criticii 

literari atribuie periodizării globale, în principal celei europene, o conotaţie prioritar 

cantitativă (îi ajută la o mai lesne încadrare a materialului pe care-l manevrează), nu 
acelaşi lucru se întâmplă în culturile naţionale, unde periodizarea urmăreşte în primul 

rând dimensiunea calitativă şi abia pe urmă pe cea cantitativă. 

 
Iată motivul pentru care în fiecare cultură naţională se distinge o perioadă clasică sau 

de maximă înflorire artistică, specifică ariei de circulaţie a limbii respective. Iar 

această perioadă se raportează la clasicismul francez din secolul al XVII-lea în 
virtutea regulei de aur, potrivit căreia valorile culturale din totdeauna şi de 

pretutindeni fac parte din zestrea cea mai preţioasă a omenirii şi că izvoditorii acestor 

valori trebuie cinstiţi pe măsura faptelor lor. În schimb toţi producătorii de frumos 
din fiecare cultură naţională, privesc la perioada clasicismului lor atât ca la un etalon 

al echilibrului şi armoniei, cât şi ca la un adevărat far călăuzitor, care – indiferent de 

mijloacele utilizate – îi ajută să urce înspre culmile creaţiei umane. 

 

În conformitate cu acest principiu, clasicismul românesc se cheamă Eminescu, 
Creangă şi Caragiale, iar puţin mai târziu Brâncuşi şi Enescu, clasicismul rusesc 

îmbrăţişează întregul secol al XIX-lea (Puşkin, Lermontov, Gogol, Turgheniev, 

Goncearov, Dostoievski, Lev Tolstoi, Anton Cehov, respectiv Piotr Ilici Ceaikovski), 
clasicismul italian înseamnă cu siguranţă superba triadă Dante-Petrarca-Boccaccio, 

cel spaniol vizează secolul de aur al ibericilor (Cervantes, Lope de Vega, Calderon), 

cel englez nu poate fi conceput înafara tripletei de aur a teatrului elisabetan 
(Cristopher Marlowe, William Shakespeare, Ben Jonson), iar clasicismul german 

face corp comun în primul rând cu titanismul lui Goethe şi Schiller. 

Până şi clasicismul francez suferă corecţii atunci când uriaşa  cultură  a Hexagonului 
este privită din această perspectivă. Căci or fi  Corneille, Racine 

 şi Molière clasici prin definiţie, dar la fel de clasici (de data asta prin vocaţie), ba 

poate chiar mai mult sunt Voltaire, Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola şi 
Anatole France. 

* 

După cum spuneam mai sus, perioada Heian, când capitala este mutată de la Nara la 

Heiankyo (Kyoto de azi), poate fi socotită pe drept cuvânt perioada clasică a culturii  

 

 şi artei japoneze, ba după opinia autorizată a Stancăi Cionca, excelenta traducă 

toare şi comentatoare a unora dintre cărţile la care se va face referire în continuare,  

ea este chiar “perioada de aur a istoriei japoneze”! În continuare, Stanca Cionca ne spune 
şi de ce: “Este o epocă de înflorire a unei literaturi de mare rafinament, în care 

prospeţimea şi spontaneitatea senzaţiilor întâlneşte un clasic simţ al echilibrului şi o 

eleganţă căutată a expresiei”. 
 

De precizat că sub influenţa culturii şi civilizaţiei chineze, care devenise covârşitoare încă 

din secolul al VII-lea, Japonia – ne înştiinţează Stanca Cionca în Prefaţa la cartea 
Însemnări de căpătâi a curtezanei Sei Şōnagon – „împrumutase într-un proces abrupt 

întreaga structură politică şi administrativă a statului chinez, copiind sistematic formele 

unei civilizaţii superioare şi mult mai vechi decât a sa, de la organizarea curţii până la 
universitatea imperială, de la proprietatea asupra pământului până la calendar, 

arhitectură, sistem poştal şi articole vestimentare”. 

 
Fireşte, de la acest atotcuprinzător proces de imitaţie nu se putea sustrage Heiankyo 

(capitala liniştii şi păcii), care a fost construit începând cu sfârşitul secolului al VIII-lea şi 

în final s-a vădit a fi “o copie de dimensiuni reduse a Ciangan-ului, oraşul de scaun al 
Chinei în epoca Tang” (S. Cionca). Iar la curtea imperială, dincolo de luptele din interiorul 

clanului Fugiwara, Sei Şōnagon (“sfetnic mic”) în calitate de doamnă de onoare a 

împărătesei Sadako, ne înlesneşte pătrunderea în intimitatea aristocraţiei strânsă în jurul 
unui împărat-copil: un împărat care se joacă cu mâţa şi o nobilime parazitară, care dacă nu 

dovedeşte nici o tragere de inimă la abordarea şi rezolvarea problemelor de stat, în schimb 

se arată foarte pasionată de joc, conversaţii galante, poezie şi arte precum muzica 
(autoarea, la auzul muzicii în palat, este în stare să sară din aşternut chiar şi la miezul 

nopţii) şi dansul (la curte se dansa după moda chinezească şi coreeană). Dar preocupările 

de căpetenie ale acestei societăţi se îndreaptă spre îmbrăcăminte şi, mai cu seamă, spre 
literatură. Textul Însemnărilor de căpătâi acordă mult spaţiu descrierilor vestimentare, 

întrucât în acel veac în care gustul ales devenise supremul criteriu de valoare, combinaţia 

culorilor avea o atare importanţă, încât cea mai mică greşeală în potrivirea cămăşilor şi 
rochiilor (aşezate una peste alta precum foile de varză), putea pune în grav pericol 

reputaţia unei doamne. 

  
Remarcabilă este atenţia acordată poeziei şi povestirilor de către această societate. Poezia 

era practicată de toată lumea, încât nu numai că ea devenise o etapă obligatorie în orice 

intrigă amoroasă, dar devenise totodată un adevărat vehicul al comunicării de la un palat la 
altul.  Nivelul literar atins de povestiri (monogatari) în secolul al X-lea se explică pe de o 

parte prin influenţa exercitată de nuvelistica epocii Tang, pe de altă parte prin introducerea 

scrierii kana (silabică). Iar proza vremii a ajuns să fie predominant feminină prin 
curtezanele Murasaki Shikibu, Sei Şōnagon şi Izumi Shikibu, tocmai datorită scrierii kana, 

scriere folosită mai ales de femei, deoarece bărbaţii continuau să scrie chinezeşte, aceasta 

fiind limba utilizată în actele oficiale. 
  

Stanca Cionca ne mai spune şi cărui fapt se datorează importanţa pe care Însemnările de 

căpătâi o deţin în literatura japoneză: „Până astăzi numele autoarei e pomenit alături de al 
doamnei Murasaki, creatoarea capodoperei necontestate a prozei clasice, Genji, iar textul 

Însemnărilor, model de stil şi de limbă curată, aproape lipsită de sinisme, este locul clasic 

al multor imagini poetice încorporate de-a lungul secolelor în tradiţie, canonizate de 
tehnica haiku-urilor, rămase vii până în ziua de astăzi”. 

 

 Cu toate că urmează secţia de limbă şi literatură engleză atât la colegiu 
(perioada 1917-1920), cât şi la facultate (1920-1924) şi cu toate că în perioada sa 

modernistă de pe la începutul anilor ’30 (în calitatea de reprezentant al mişcării noului 
senzualism) a permis pătrunderea în proza sa a tehnicilor moderne (cubism, futurism, 

expresionism, dadaism, impresionism propriu esteticii haiku-urilor), precum şi a 

influenţelor occidentale (s-a simţit puternic atras de Dostoievski şi a publicat traduceri din 
Cehov şi Galsworthy), totuşi – parcă pentru a confirma zicala: Sângele apă nu se face – 

Yasunari Kawabata rămâne un scriitor tipic japonez. 

 
Ceea ce înseamnă că proza sa (o proză de lungimi diferite, greu de asimilat cu schiţa, 

nuvela sau romanul) urmează coordonatele fundamentale ale prozei japoneze, stabilite în 

urmă cu mai bine de un mileniu în Jurnalul curtezanei Izumi Shikibu, în Povestirile despre 
Genji ale doamnei Murasaki Shikibu şi în Însemnările de căpătâi ale lui Sei Şōnagon. 

După părerea Stancăi Cionca, scrierile lui Yasunari Kawabata rulează pe două coordonate 

majore ale prozei clasice: “sentimentul acut al naturii” şi “afirmarea senină a vieţii, dublată 
discret de recunoaşterea perisabilităţii tuturor lucrurilor, de familiaritatea uimitoare cu 

moartea”. 

Dacă sentimentul plenar al naturii îl însoţeşte pe bătrânul Eguchi, personajul principal din 
Frumoasele adormite, atât în amintire şi în vis (aflat în luna de miere, el “găsise o floare ca 

o dalie roşie care înflorise mare în faţa casei”, iar la Kyoto admirase “cameliile în plină 

floare”), cât şi în stare de trezie (întins în pat lângă trupurile fetelor adormite, Eguchi aude 
zgomotul valurilor din apropiere ca venind de departe), în romanul Vuietul muntelui 

natura este o însoţitoare permanentă, cel puţin pentru bătrânul Ogata Shingo, prin florile 

de cireş (“Shingo contempla cireşii înfloriţi din grădină”), prin crinii negri pe care Kikuko, 
nora lui Shingo, îi aranjează în vază, prin copacul din vechiul parc imperial “spre care 

Shingo se simţi atras”, prin murmurul valurilor şi conturul arborilor care “desenau în aer 

mici munţi” în nopţile cu lună plină, dar mai ales prin vuietul micului munte, de fapt “o 
colină ce pornea din curtea casei”. În Autobiografie literară, Kawabata prezintă viaţa ca 

“un vânt şi un curent al apei pe care plutim”. În consecinţă, completează Stanca Cionca, 

“evenimentele se succed molcom în povestirile sale, se aneantizează într-o pasivitate 

atotcuprinzătoare, refuzând să se constituie în conflicte”. 
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De altminteri, întrucât în toate scrierile lui Kawabata lipseşte elementul surpriză 

pentru cititor, căci povestirile lui se derulează liniar, se poate vorbi de 

incapacitatea specific japoneză “de a construi o proză pe un nucleu de acţiune” 
(S. Cionca). Dar chiar dacă scrierile lui Kawabata se caracterizează printr-un 

spaţiu epic aproape gol (acţiunea redusă la cîteva date ia chipul non-acţiunii!), fapt 

care deplasează centrul de greutate înspre detaliu, lipsa lor de forţă epică nu 
exclude viaţa intensă, astfel că în Ţara zăpezilor, de pildă, viaţa este o trăire fără 

finalitate, cu momente închise în ele însele, care au capacitatea de iradiere proprie 

haiku-urilor. De altfel haiku-ul, această formă fixă de poezie formată din 17 silabe 
dispuse în trei versuri (5-7-5), este mereu prezent în proza lui Kawabata, 

îndeosebi în tulburătorul poem Frumoasele adormite, unde succesiunea rapidă a 

propoziţiilor conferă textului cadenţa specifică versurilor japoneze, lipsite de ritm 
şi rimă: “Fata dormea cu spatele la el. Nu sforăia, dar avea o răsuflare de somn 

adânc. Părea că are un corp bine făcut”... 

  
De precizat că două din instrumentele utilizate cu multă măiestrie de scriitorul 

nostru – simbolistica insistentă a lucrurilor şi fragilitatea  – sunt de fapt derivate 

din haiku-uri. Astfel, pentru Kikuji, personajul principal din Stol de păsări albe 
(Sembazuru), lumea obiectelor se transformă într-un univers de simboluri şi 

semne, care îl ajută să cunoască trecutul tatălui său, un trecut încărcat de incitanta 

sa iubire pentru doamna Ōta. O mare încărcătură de simboluri, taine şi amintiri 
înceţoşate revine perechii de ceşti Ryonyû – una neagră, cealaltă roşie. Privindu-

le, lui Kikuji i se   pare că ele întruchipează sufletele celor doi îndrăgostiţi: ceaşca 

neagră sufletul tatălui său, cea roşie sufletul doamnei Ōta. 
 

Fragilitatea este însuşirea cu care de regulă Kawabata îşi înzestrează personajele 

feminine. Dar nu fragilitatea singură, ci asociată fie cu tandreţea, aşa ca în cazul 
doamnei Ōta, unul din cele mai reuşite personaje feminine ale scriitorului, fie 

asociată cu nevinovăţia şi o nemărginită capacitate de îndurare, amestec din care 

în Vuietul muntelui se conturează modesta şi preasupusa Kikuko, cea care aduce 
cu sine o adiere de poezie şi prospeţime în acest roman al totalei nerealizări. 

Având parfumul şi strălucirea zâmbitoare a unei flori, iată motivul pentru care 

sensibilul Shingo îşi iubeşte nora mai mult decât propria fiică, şi nici prin cap nu-i 
trece măcar s-o dojenească pentru avortul provocat, atâta timp cât îl consideră pe 

fiul său Suichi “o fiinţă nemernică”, totalmente corupt (umblă beat şi are metresă) 

după războiul din care de-abia scăpase cu viaţă. 
 

Dragostea şi moartea sunt cele două teme predilecte ale lui Yasunari Kawabata, de 

unde sporul de intensitate al trăirii imediate din opera sa, transmis de sentimentul 
permanent şi inexorabil al morţii. Dar nici urmă de nelinişte sau teamă occidentală 

în faţa morţii! Dimpotrivă, în spirit autentic japonez, Kawabata drapează moartea 

într-o aură poetică. Asta şi datorită faptului că încă din fragedă copilărie, moartea 
îi devenise cutremurător de familiară: mai întâi îi mor ambii părinţi, apoi bunicul 

şi sora, aşa încât la vârsta de 16 ani rămâne complet singur. În aceste condiţii, nu-i 

de mirare că înainte de-a cunoaşte dragostea el a făcut cunoştinţă cu resemnarea 
budistă, stare mental-spirituală care cu siguranţă l-a ajutat să treacă peste toate 

încercările vieţii, să cunoască gloria literară şi să atingă vârsta de 73 de ani, vârstă 

la care (era anul 1972) se sinucide într-o vilă de lângă Tokio. La vârsta de 19 ani, 
într-o călătorie întreprinsă la Izu împreună cu o trupă de muzicanţi itineranţi, 

Yasunari Kawabata simte primii fiori ai dragostei pentru o dansatoare de numai 

14 ani, experienţă erotică înfăţişată în povestirea Dansatoarea din Izu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Şi moartea sunt prezente şi în Sembazuru. După moartea domnului Mitami, 
doamna Ōta îşi prelungeşte dragostea în legătura inclusiv trupească cu Kikuji, fiul 

defunctului, apoi – cuprinsă de remuşcări, ori poate din teamă pentru iubirea pe 

care nu şi-o poate înăbuşi – ea se sinucide. Dragostea doamnei Ōta pentru tată şi 
fiu aminteşte de tragica pasiune a poetei şi curtezanei Izumi Shikibu pentru prinţul 

Tametaka, iar după moartea prinţului (înfruntând toate bârfele şi acuzele) pentru 

fratele mai mic al acestuia. Dar apogeul artistic în tratarea celor două subiecte este 
atins de Kawabata în Frumoasele adormite, carte târzie (apărută în anul 1961), 

care prin aroma de fantastic degajată prin toţi porii ei, ne duce de îndată cu gândul 

la cunoscuta nuvelă La ţigănci a compatriotului nostru Mircea Eliade. 
  

Pentru bătrânii care vizitează această pensiune, mai bine zis această casă bizară, 

frumoasele adormite întruchipează pretexte pentru visări şi reîntoarceri în vechi 
amintiri. Astfel, bătrânul Eguchi în cele cinci nopţi petrecute în pat, la început cu 

o singură fată, apoi cu două, are la îndemână cadrul adecvat ca să-şi revadă prima 

lui dragoste – acea fată cu care admirase din tren curcubeele. Dar fata cu curcubee 
este moartă de zece ani, el însuşi ajuns aproape septuagenar se gândeşte ba la 

moarte, ba la sinucidere, mai ales când în dimineaţa de după ultima noapte 

petrecută la pensiune, el descoperă că una din cele două frumoase murise în somn, 
moarte care vine după aceea a unui bătrân client. 

--------------------------------------- 
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MEZZOSOPRANA MIHAELA 

BINDER-UNGUREANU 

LA FESTIVALUL 

INTERNAŢIONAL DE OPERĂ, 

OPERETĂ ŞI BALET  

– BRAŞOV 2012 

 
Numele celebrei mezzosoprane Mihaela Ungureanu-Binder este deja cunoscut atât 

publicului internaţional, cât şi celui românesc. A X-a ediţie jubiliară a avut-o ca invitată pe 

braşoveanca Mihaela Ungureanu-Binder care ne mărturiseşte că „reântâlnirea cu publicul 
din România este întotdeauna emoţionantă”. 

 

Corina KISS: Ce a însemnat pentru tine acest gen de spectacol – concert pe  scena de 

„acasă”? 
 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: O mare bucurie! Doresc să le mulţumesc braşovenilor şi 
nu în ultimul rând domnului Ovidiu Mezei, cel care a făcut o reuşită din acest eveniment 

„Marea Gală – Concert” la Opera din Braşov. Desigur, pentru mine posibilitatea de a cânta 

pentru prima dată „acasă” pe scena acestui teatru a fost extrem de emoţionantă. Oriunde este 
mai uşor să treci peste o apariţie scenică decât acasă, unde eşti aşteptat de prieteni, părinţi, 

fraţi şi de publicul care te ştie de mic copil. Ei aşteaptă de la tine mai mult decât ai fost, 

doresc să vadă performanţa şi evoluţia carierei tale. 
 

Corina KISS: Eşti plecată din România la mijlocul anilor ’90 la Opera de Stat din 

Viena unde ai făcut o carieră valoroasă demnă de respectat. Cum a fost prima 

colaborare cu orchestra Operei din Braşov care l-a avut la pupitrul dirijoral pe cel mai 

„longeviv” dirijor Dorel Munteanu? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Sunt sentimente care nu le putem descrie, deorece 

cuvântul e prea mic. Însă, nu pot trece peste calităţile maestrului Dorel Munteanu care a 

dovedit nu numai o amplă experienţă dirijorală, ci şi un rafinament şi o delicateţe uimitoare 
cu care lucrează fiind mereu alături de interpretarea solistului. Orchestra a fost stimulată şi a 

ştiut să se ţină la înălţimea cerinţelor creindu-se o energie magică între orchestră, dirijor şi 

solist. 
 

Corina KISS: Ce amintiri te leagă de scena din Braşov? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Prin natura lucrurilor şi prin felul în care a început 

cariera mea artistică a fost la 15 ani când am urcat pentru prima dată pe scenă alături de 

Filarmonica din Braşov ca şi pianistă – concertistă, avându-l alături pe dirijorul I. Ionescu – 
Galaţi. Cu un an mai târziu (la 16 ani) am fost prima elevă din istoria Liceului de Muzică din 

Braşov care am adus un premiu internaţional la pian şi anume din Llangollen, Ţara Galilor – 

Anglia. Desigur, aceste evenimente au fost momente importante în viaţa mea şi în formarea 
mea artistică. Vocea mea s-a dezvoltat încetul cu încetul în corul „Camerata Infatis” a 

profesorului Nicolae Bica, conturându-se o voce cu armonice şi o culoare deosebită, cu 

sunete grave care arătau încă din copilărie că voi fi cu siguranţă mezzosoprană. 
 

Corina KISS: Ai fi urmat o carieră pianistică dacă nu ai fi ascultat sfatul strălucitei 

mezzosoprane Marta Kessler - solista Filarmonicii din Bucureşti? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Dacă o întrebaţi pe profesoara mea de pian de atunci,  

Stela Drăgulin o să spună cu certitudine: DA. Şi îi înţeleg alegerea! Eu eram „copilul 
minune” la vremea aceea, iar Stela Drăgulin o tânără profesoară cu mari ambiţii şi foarte 

talentată pe plan pedagogic, o combinaţie extraordinară între elev şi profesor. Însă eu, am fost 

cea care a ales “drumul” cântului, instrumentul de neînlocuit pentru mine, deoarece vocea 
umană este cea care poate să transmită cele mai rafinate culori şi emoţii. 

Ca şi pianist trebuie să te obişnuiesti să fi de cele mai multe ori singur cu lumea muzicii 

adâncit ore întregi în studiu pentru descoperirea şi redescoperirea ei. Pe când ca şi cântăreţ 
după ce ţi-ai învăţat rolul eşti direct în legatură cu universul muzicii. Repetiţiile la scenă şi 

spectacolele îţi dau posibilitatea să descoperi mai repede frumosul şi emoţiile unice care nu 
se repetă niciodată. Acelaşi rol cântat pe diferite scene ale lumii cu dirijori şi orchestre 

diferite aduc mereu alte emoţii, alte sentimente, alte trăiri. Chiar dimensiunile scenelor, ideile 

diferite despre aceeaşi arie a unui regizor nou, schimbă total viziunea şi părerea ta despre un 
rol. Acest lucru m-a fascinat de la început şi m-a făcut din tinereţe să-mi doresc acest drum. 

Curiozitatea de a deschide uşa universului operei alături de o muzică care rămâne mereu 

aceiaşi, dar care e în acelaşi timp mereu nouă încărcată de emoţii noi m-a atras din ce în ce 
mai mult. 

 

Corina KISS: Despre profesoara Stela Drăgulin s-au auzit lucruri controversate în 

ultimii ani, ai o părere personală? 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Sigur că am o părere personală care s-a conturat de-a 

lungul timpului, cunoscând-o pe profesoara Stela Dragulin de când eram copil şi în preajma 
căreia mi-am deyvoltat avut „cariera” mea pianistică. Am cunoscut-o chiar de la începutul 

carierei sale, ca tânară profesoară la Liceul de Muzică din Braşov. Toţi tinerii aduc o energie, 

un puls nou cu ei, iar spiritul ambiţios al doamnei Stela Drăgulin era de a descoperii talente şi 

de a le forma. Sigur, a face performanţe cu copiii nu este tocmai uşor deoarece cere o mare 

disciplină, seriozitate şi multe ore de lucru. 

 



 

16  Talentul e un mănunchi de însuşiri (pe care mulţi părinţi nu le înţeleg), iar Stela Drăgulin a 

fost profesorul multirateral implicat în viaţa „micului artist”, aceasta însemnând nu numai ore 

de pian, ci şi acţiunea managerială. Există copii foarte talentaţi, dar fără aceşti profesori care 
să se implice şi să caute în lăuntrul copilului pentru a-l scoate la lumină, nu s-ar ajunge la 

performanţă. Fără tenacitate, perseverenţă, muncă asiduă şi preocuparea de a forma dintr-un 

copil talentat un „mic artist” care să stea pe o scenă profesionistă, nu s-ar vorbi astăzi de 
vârfuri. La Braşov, profesoara Stela Dragulin a păstorit şi a crescut copiii care au dorit să 

descopere muzica, mai cu seamă pianul, cu pasiune şi fiecare din aceste mici talente s-a 

dezvoltat după datele naturale care le-a avut. Unii au dorit performanţa pianistică, alţii şi-au 
dezvoltat orizontul muzical în alte ramuri artistice unde baza pianului le-au fost de un ajutor 

major, sau cei care interior nu au putut ţine pasul spre perfecţiune şi au rămas admiratorii de 

pe scaunul spectatorului. Într-un cuvânt Stela Drăgulin este şi a fost profesorul pe care ar 
trebui să ni-l dorim dacă vrem ceva serios şi performant.  

 

Corina KISS: Se spune că orele de instrument şi relaţia cu profesorul trebuie să fie o 

plăcere, nu o tensiune. Cum au decurs orele de instrument (pian şi mai apoi canto) în 

perioada ta de formare? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Ca elevă la pian am fost mult mai docilă şi mai 

asculătoare, am acumulat ca un „burete” tot ce mi se spunea şi îmi plăceau orele de pian, mă 

simţeam în elementul meu. Doresc să cred că şi profesoarele mele: Stela Drăgulin şi Cristina 
Georgescu,  profesoara de la Liceul de Muzică din Bucureşti, au aceiaşi părere. Nici una din 

profesoarele mele nu au fost altfel decât generoase cu mine conducându-mă fără forţă sau 

brutalitate spre succes! Pentru a face performaţă, nu însemană intimidare psihică, ci 
generozitate din partea profesorului pentru a putea scoate un talent la lumină. La canto însă, 

lucrurile au stat altfel. M-am remarcat profesorilor datorită timbrului meu special cu dorinţe 

şi pretenţii mari. Ştiam că am o bază muzicală solidă datorită pianului şi a şcolii de muzică, 
dar nu am ştiut că posibilităţile tehnice de am folosi vocea şi de a transmite emoţiile pe care 

le doream, nu erau la acelaşi nivel. De aceea, cred că am fost precum „un caluţ nărăvaş şi 

nerăbdător” pe care profesorii trebuiau să-l ţină în frâu să nu-şi rupă gâtul. Toţi aceşti ani de 
facultate în care se impunea o formare cu multă muncă, trudă, lacrimi şi deznădejdii nu au 

fost uşori, însă le port respect şi iubire profesorilor mei care şi-au adus contribuţia: Marta 

Kessler, Iulia Buciuceanu, Gheorghe Roşu, Ana Manciulea şi Lucia Stănescu. 
 

Corina KISS: Crezi în fraza că „performaţa cere sacrificii”? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Oh, da! Mari sacrificii! Cuvântul e scurt la figurat, dar 

amplu în realitate. Sacrificiile sunt din partea multora: a părinţilor, a profesorului şi a 

elevului. A face muzică într-un mod profesionist, care să reziste timpului, înseamnă 
implicarea fizică şi psihică din partea acestor trei părţi. Trebuie să mărturisesc că în copilărie 

nu am ştiut ce înseamnă „sărbători”, cum am mai spus deja, studiul pianului cere un 

antrenament permanent şi neîntrerupt, dar mie mi-a făcut plăcere acest ritm de viaţă, m-a 
învăţat de mic copil că pentru a ajunge „în vârf” trebuie să fi mereu disciplinat, iar atât 

părinţii mei, cât şi profesoarele mele de pian, Stela Drăgulin şi Cristina Georgescu, cereau 

profesionalism.  
 

Corina KISS: Ce te-a legat în copilărie de cariera pianistică şi ce te leagă acum de cea a 

cântului? 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Faptul că amândouă carierele le-am făcut din ambiţia 

mea într-o atmosferă serioasă. Apoi, frumuseţea şi emoţia pe care o poate da muzica: 

universul sunetelor în faţa căreia  toţi suntem egali. 
 

Corina KISS: Se ştie că apariţiile tale au fost pe scene renumite internaţionale şi mai 

ales pe cele din Austria şi Germania. Cum ai găsit schimbarea cu scena de „acasă”? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Trebuie să dezvălui un secret: eu cânt cu aceeaşi dăruire 
şi plăcere pe orice scenă din lume însă, cum spuneam, acasă e cel mai greu. Reîntâlnirea cu 

publicul din România e întotdeauna emoţionantă. Emoţiile sunt mult mai puternice şi oamenii 

din public mult mai cunoscuţi. 

 

Corina KISS: Ultima ta colaborare cu Placido Domingo a fost tot într-un astfel de Gală 

– Concert la Viena. Ce ne poţi spune despre artiştii braşoveni alături de care ai cântat 

acum? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Colaborarea mea cu Placido Domingo a fost de mai 
multe feluri şi nu într-o gală – concert, ci într-un matineu de prezentare a unei premiere ce 

urma să aibe loc la Opera de stat din Viena şi apoi multe alte spectacole. Colegii mei 

braşoveni Carmen Oprişan şi Dorin Mara sunt cântăreţi şi artişti minunaţi, cu voci deosebite, 
care au străbătut scenele lumii datorită calităţilor şi cu care am avut o deosebită plăcere să mă 

reîntâlnesc pe scena de la Braşov. Trebuie să amintesc că, pe Dorin Mara îl ştiu decând eram 

elevi, el la fagot iar eu la pian în Braşov, iar pe Carmen Oprişan am cunoscut-o la Cluj când 
ea era deja solistă la Opera Română, iar eu studentă. Începutul meu ca solistă la Opera din 

Cluj i se datorează într-un fel, deoarece a trebuit să cânt rolul Prinţului Orlovsky din opereta 

Liliacul înlocuind-o pe Carmen. Cu acest spectacol a avut loc şi primul meu turneu în Italia şi 
prima mea ieşire ca solistă în străinatate împreună cu Opera Română din Cluj. 

Corina KISS: Cariera ta de mare anvergură pe scenele mari din Europa şi Asia au 

făcut să devii un nume de rezonanţă atât în străinătate, cât şi în România. Ce sfat poţi 

să dai tinerilor care sunt la început de drum? 

 

Mihaela UNGUREANU-BINDER: Oh, greu de spus azi un sfat potrivit! În orice caz pe 

lângă o pregătire bună care le va da siguranţă şi plăcere pe scenă, le doresc noroc pe drumul 

cântului să poată cânta, ca şi mine, pe scenele mari ale lumii şi chiar acasă. 

 

 
 

 

... Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu 
tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. 

Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă. După cum şi Fiul 

Omului n-a venit să i se slujească, ci ca să slujească El şi să- Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi”. (Matei 20, 25-28)  

 

 - Unde sunt Ierarhii noştri? 
 

Influenţa exercitată de intelectualii laici, cei care şi-au tăiat rădăcinile religioase 

ale spiritului divino-străbun, a sporit continuu în ultimele două secole. De fapt, 

factorul esenţial care a creat lumea modernă l-a constituit afirmarea 

intelectualităţii laice.    Însuşirile lor iniţiale de luminători, de depozitari ai unor 

culturi hieratice, le-a creat premiza şi pretenţia de a dirija societatea. Intelectualul 
laic s-a format dincolo de canoanele morale dar influenţat de doctrinele 

ideologice, împlinindu-şi ipostaza de optimist sau sceptic, de umanist sau 

fundamentalist, de marxist sau tradiţionalist, de deist sau ateu. 
 

Îndârjit în cunoaşterea sa era (este) pregătit să divulge oricând misterul fericirii 

omenirii.  Consecvent în devoţiunea sa promite fidelitate în rezolvarea tuturor 
intereselor necesare lumii. Înflăcărat de călăuzirea spre progres a popoarelor, 

consideră dogma sa superioară Cultului, pe care şi-o asumă ca pe o îndatorire 

evanghelică. Nefiind legat de Dumnezeu şi de Naţie, nefiind dator Tradiţiei şi 
Cultului Strămoşilor, nefiind legatarul testamentar al moştenirii ancestrale, nefiind 

păstrătorul de taină al tuturor codurilor prescriptive, nefiind hotar Vetrii Străbune, 

toate aceste noi responsabilităţi de cunoscător, de călăuzitor şi răscumpărător şi 
le autoasumă net radical comparativ cu Clerul autoritar al Bisericii luptătoare.  

 

Sceptrul puterii intelectualului laic înclină fie spre respingerea totală a moştenirii 

spirituale, fie spre păstrarea unei părţi a acestei moştenirii, care trebuie selectată, 

ajustată, adusă la zi şi apoi urmată cu discreţie. Cu tupeu şi cutezanţă crescândă 

intelectualul devine supraom, noul-zeu, diagnosticând răul, vindecând rănile, 
născocind şanse noi şi fundamentale pentru om, pentru progresul omenirii. 

Ardoarea cu care supuneau şi supun unei critici vehemente Biserica este una din 

cele mai remarcabile caracteristici ale telectualului. Această trăsătură esenţială a 
condus de fapt la declinul autorităţii şi apusul puterii Clerului în secolul al XVIII-

lea, secolul luminilor, punând în scenă un nou tip de mentor (cel al întunericului). 

 
Riscul de a cădea în mrejele intelectualului este permanent şi foarte mare. De 

aceea s-ar impune o grabnică încreştinare a creştinilor, după cum a remarcat şi 

marele teolog al lumii şi al luminii, Părintele Stăniloae: Fiecare în jurul lui să 
facă ceva: întâi să se creeze o solidaritate creştină ortodoxă a tineretului, să se 

pornească cu scrisul şi în vorbire, în altare. (Atitudini, nr. 10- Martie 2010, 

pag.15). Ortodoxia care este Legea noastră strămoşească ne cere această nouă 
încreştinare. Iisus Hristos este permanenţa Noului Model, ce nu poate fi depăşit 

niciodată. El e veşnic Nou, şi în această noutate continuă, Îi descoperim 

dumnezeirea, bunătatea, sfinţenia, omenia, suferinţa, răbdarea, jertfa, credinţa, 
dăruirea, iertarea, biruinţa, dragostea, veşnicia. 

  

În toate aceste însuşiri divine, omul se redescoperă, devine mai nou ca oricând, 
urcând spre desăvârşire. A descoperi ceva nou, spun occidentalii e dovadă de 

inteligenţă, dar a afla ceva Bun spunem noi ortodocşii este semnul înţelepciunii. 
Ahtiat după mirajul noului, Occidentul calcă în picioare toate rânduielile, toate 

dogmele şi normele morale, toate datinile şi obiceiurile spirituale. Promovând 

toate nebuniile ca noutăţi, occidentalii nu fac altceva decât să-şi împletească 
propria lor măsură. Ca să dăm un exemplu reprezentativ de intelectual laic apelăm 

tot la Părintele nostru drag, Dumitru Stăniloae: Cioran şi-a permis chiar să spună 

că îi admiră pe evrei pentru faptul că l-au ucis pe Hristos, că au dat dovadă de 
inteligenţă... (Atitudini, nr. 10- Martie 2010,pag.17).   

 

Creştinii trebuie să caute permanent înălţarea, spre adâncimea şi înălţimea lui 
Hristos, nu căderea, coborârea, prăpastia căscată de intelectualul laic. Numai 

creştinii mărturisitori sunt cei care consolidează viaţa bisericească şi cultura Naţiei 

păstrând echilibrul duhovnicesc în Ortodoxia luptătoare. Faptul că marea dihonie 
a Nihilismului a contribuit paradoxal la umplerea cerului de martiri şi sfinţi, atleţii 

globalizării au găsit înlocuirea, noutatea mişcării ecumenice (marea înşelare), care 

propăvăduieşte o pace şi o prosperitate falsă, o amăgire mondialistă, ceea ce de 
fapt ar motiva şi ar justifica tăcerea, amorţirea, încremenirea celor mari. 

 

Gheorghe Constantin NISTOROIU 
Profesor-Teolog 

 

 

UNDE SUNT IERARHII 

BISERICII ORTODOXE ROMÂNE?! 

(2) 

 



 

 

Preotul (spune Părintele Justin Gheorghe Pârvu) din faţa altarului nu vorbeşte nimic; tălmăceşte acolo un fragmant 

evanghelic şi încolo nimic, la cât ar fi nevoie, cu câte ne confruntăm cu greutăţile şi cu câte necazuri care vin asupra 
noastră; credinciosului i se explică prea puţin cum să se lupte în lumea de azi şi astfel intră în derută. Tocmai asta este 

esenţial în taina duhovniciei, ca omului să îi spui atunci când are nevoie, să răspunzi la nevoile lui, nu numai aşa să dai 

nişte sfaturi reci din cărţi. Dacă îi oferi o limpezire a lucrurilor, atunci poţi să îl ţii legat de Biserică, dar dacă mai mult îi 
tulburi înţelegerea, atunci el se îndepărtează. Oricum la noi, la români, tăcerea este o calitate veche în rândul clerului; 

dacă mai vorbesc aşa sporadic, pe ici colo...Dacă înainte era ateismul comunist, să nu credem că acum nu mai este acelaşi 

ateism; ateismul acum este manifestat prin frica de a nu mărturisi, prin tăcere... Asta urmăresc ei acum- să schimbe 
structura Ortodoxiei, şi structura firii umane. (Atitudini, nr. 10- Martie 2010, p.21). 

 

Actualmente, ne găsim la începutul unui mileniu aflat tot sub hegemonie ateistă, care prin atacurile-i generoase şi 
înverşunate îşi propune să stingă Rugul Aprins din sufletul spiritualităţii Neamului nostru creştin, stârpindu-i Vatra, şi lăsând 

în locul focului, cenuşa ce-i acoperă identitatea. Cum rănile adânci din timpul stăpânirii ateiste nu s-au cicatrizat încă, 

trebuie ca întreaga Biserică, absolut toţi, ierarhi, clerici şi mireni, să grăbim vindecarea Trupului Bisericii printr-o putere 
supremă şi o râvnă neîncetată a mărturisirii Suferinţei şi Jertfei Mântuitorului, actualizată prin Suferinţa şi Jertfa Noilor 

Mucenici şi Martiri ai regimurilor totalitare din secolul XX, precum şi a acelora, de altfel foarte mulţi, care n-au pretenţia de 

a râvni la Sinaxare. 
 

Ar trebui ca şi în afara Duminicilor şi a Sărbătorilor (din păcate mărturisirile nu sunt generalizate) să se vorbească explicit şi 

convingător prin Conferinţe, Simpozioane, Congrese şi Seminarii, prin mass-mediile locale, etc., din orice oraş, municipiu, 
eparhie, cu participarea supravieţuitorilor, ierarhilor, teologilor, istoricilor, politicienilor, jurnaliştilor integri, despre 

Suferinţa şi Jertfa creştinilor din închisori, despre Suferinţa şi Jertfa creştinilor din afara închisorilor, precum şi despre 

urmările şi consecinţele Suferinţelor şi Jertfelor nemărturisite, în contextul politico-social, intern şi extern de astăzi.  
 

În acest fel ierarhii nu s-ar mai conserva în turnurile lor de fildeş, n-ar mai umbla brambura prin tot felul de delegaţii 

neesenţiale pentru cauza raţională, ci ar întreţine Flacăra Ortodoxiei în sânul Naţiei, ar aduce linişte, mângâiere şi 
prosperitate poporului, ar aduce slavă şi iubire lui Dumnezeu prin cunoaşterea şi cinstirea Noilor Mucenici şi Martiri, iar 

preoţii ar deveni din distanţii rugători, rugăciunile de foc ale inimilor credincioşilor. În această perioadă (deja, epocă 

instaurată neoatee) se cere imperios o nouă convertire a creştinilor, o convertire însetată şi flămândă după Adevăr, după 
Suferinţă, după Dreptate, după Jertfă, după Dragoste, după Biruinţă, o convertire axiologică în dimensiunea Crucii lui Iisus 

Hristos şi Crucea Naţiunii noastre daco-române, multimilenare şi în mod expres Golgota secolului XX. Clerul trebuie să 

intensifice catehizarea în rândul copiilor, a adulţilor şi a bătrânilor, prin mărturisirea Suferinţei şi a Jertfei creştinilor în 
Apocalipsa secolului ateu prin excelenţă.  

 

Dar toată această propăvăduire a Crucii Mântuitorului şi a Crucii Neamului, a biruinţei Dumnezeului-Om şi a biruinţei 
Naţiei, trebuie întrupată în pildele celor care o seamănă, a semănătorilor. Sunt convins că la această măreaţă chemare toţi 

creştinii ar sări să o îndeplinească. Dar nenorocirea e că nu mai bat clopotele chemării sau nu se mai aud. Această activitate 

(spunea părintele Stăniloae) ar fi bine să fie stimulată şi supravegheată de episcopii înşişi. Ar fi un mare bine dacă aceştia 
ar reveni la modul vieţuirii Apostolilor ai căror urmaşi deplini sunt, mod de viaţă la care unii au rămas în toate timpurile. 

Ar fi bine să nu se uite că la bază sunt călugări, care au dat votul smereniei şi al sărăciei. Ar fi minunat să umble cu 

simplitate tot timpul printre credincioşi, ca Apostolii, să se afle ca fiecare într-o parohie, aşa cum episcopul din primele 
veacuri era parohul principal al fiecărei parohii, parohul(preotul) fiind numai locţiitorul lui. (Atitudini, nr. 10- Martie 

2010, p. 10). 

 
Acesta ar trebui să fie testamentul creştinilor ortodocşi ai Bisericii lui Hristos. Cred că marea meteahnă a ierarhilor noştri 

constă în intelectualitatea lor, goana după telect..., cum spune românul hâtru. Clerul în general nu mai confirmă lumina 

taborică a Cultului orodox, nu mai slujeşte focului liturgic mărturisitor, ci devine slujbaş al intelectului, al intelectualităţii, 
intelectualitate care a întors spatele credinţei, nădejdii şi iubirii poporului nostru creştin, intelectualitate care a şters şi şterge 

curăţenia, căldura, răbdarea, blândeţea, fineţea, omenia, comunicarea, dăruirea, curajul, lupta, suferinţa şi jertfa Străbunilor 

noştrii. 
 

 - Unde sunt Ierahii noştri ? 

 

 Poate atunci când dorinţele sunt atât de arzătoare acolo, în lumea superioară a clerului, nu Aici, jos în pulberea valahă, 

atunci când în piepturile lor necuprinsul bate în cuprins,  atunci când în inimile lor nădejdea depăşeşte măsura, poate doar 
atunci visurile lor se îndeplinesc. Poate că acolo, nu Aici, nu Acasă, mâinile creştinilor n-au atins culmea gândurilor şi 

visurilor arhipăstorilor. Poate că Aici şi nu acolo se află misterul de neînţeles a unei uimiri şi a unei mirări veşnice. Poate că 

dorinţa lor de putere a venit pe lume odată cu ei sau poate chiar cu mult mai înainte. Poate că această dorinţă a fost legănată 
dar neînplinită multe veacuri în inima vreunui zelos strămoş. Şi cum ar putea această dorinţă atât de înfocată, să treacă atât 

de smerită şi neobservată? Poate că trăirea visului la o incandescenţă foarte ridicată, să îmbrace toate formele şi atributele 

realităţii. Poate să nu rămână simple năzuinţe, desigur, energiile inefabilului din lumea materială cu aspiraţiile, gândurile şi 
pasiunile ispititoare?! 

  

Practic de ce ne mirăm?! Nu trăim oare într-o lume de paradis şi abisuri edenice cu acumulări şi puteri nesfârşite? Câţi dintre 
oamenii muritori ating aceste fastuoase clarităţi? Câţi dintre majoritari trăiesc în tenebrele ambiguităţii sau plutesc în 

slinoasa deversare a obscenităţilor? În câţi din cei rămaşi consecvenţi credinţei şi adevărului stau de veghe intuiţiile şi 

presimţirile? Dincolo de greşelile, de căderile şi de păcatele românilor, ei rămân pe un loc fruntaş între popoarele lumii! S-ar 
putea răspunde la întrebarea: „ Un ierarh nu poate sau nu trebuie să refuze banii şi onorurile?” Un posibil răspuns ar putea 

fi acesta: „Înaltul sau Preasimţitul trebuie să asude în aşa fel încât nimeni să nu se gândească a-i oferi personal ceva, 

deoarece toată lucrarea sa este legată de votul sărăciei!” Sau dacă acest fapt se întâmplă totuşi, trebuie considerat şi asumat 
ca un păcat celest şi astfel, sancţiunea poate deveni chiar şi o recompensă binemeritată. Deseori acolo, onoarea unora dintre 

ierarhi nu constă în meritul refuzului, ci în ne-refuzul ne-meritului. 

  
În labirinturile contradicţiilor lor, în sălaşul iubirii de sine şi al mândriei, cu caractere şi vieţi diferite, teologul din mine 

crede că mulţi dintre ierarhi n-au conştientizat şi nu conştientizează pasiunea lor pentru slava deşartă a deşertăciunii lumeşti. 

În groaznica lor muţenie celestă, marii păstori, constat cu durere că trăiesc într-o teribilă indiferenţă. Aproape singurul lucru 
pe care îl au în comun este faptul că fiecare se vrea mai mare decât celălalt. În goana lor după mărire (putere şi bogăţie), 

fiecare face greşeli peste greşeli, fiecare suferă şi se chinuie, fiecare tânjeşte după mai mult, fiecare nedreptăţeşte pe mulţi, 

fiecare sapă la temelia Bisericii, nu după Sfintele Moaşte, ci ca buldozerul bolşevic pentru dărâmare, fiecare se aruncă în 

luptă cu tot arsenalul lor politico-ocult, dar niciunul, absolut niciunul nu renunţă la slava aceasta deşartă, totalitară, dar 

trecătoare. Paradoxul constă în faptul că ierarhii sunt muţi doar la vaietele noastre, nu şi la cerinţele lor.  

 
Şi totuşi cum s-a ajuns şi cum s-ar explica această sacră muţenie? Departe de a fi o putere ignorată, ierarhii îşi găsesc 

mijlocul de înseninare, comunicând doar cu sinele lor. Numirea în jilţurile pricopsite ale puterii imanente şi nu alegerea de 
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... între solilocvial şi colocvial, revelaţia... 

 

 

Eugen EVU 

Despre IOV şi CONDIŢIA 

umană a Fiindului 
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ICHIM 

 

Psaltirea apocrifă a 

dreptului Iov – Poeme 

Editura Eikon Cluj 

Napoca, 2012, 

 189 pagini 

 

 

         Un eminent scientolog al  marilor religii ale 

lumii şi al creştinismului, comparatistul 
domeniului, Constantin Dupu, ne poate fi ghid în 

reînţelegerea, dincolo de dialectica ce încă 

funcţiona post- comunism,  cel puţin în anul 
apariţiei studiului său, 1995, (Editura Gnosis, 

Bucureşti), a cel puţin două cărţi extraordinare, în 

tema IOV, Universul durerii - Cartea lui Iov, de 
Remus Valeriu Giorgioni, din Banat, despre care 

sper să aflu răgazul a scrie şi cea recent înmânată 

mie de Muguraş Maria Petrescu, (după periplul 
american în diaspora) a românului rezident în 

Canada, preotul- scriitor Dumitru Ichim, Psaltirea 
apocrifă a dreptului Iov, prefaţată  lapidar de Aurel 

Sasu. Negreşit, cei ce au organon pentru o 

abordare exegetică, o fac şi o vor face mai bine 
decât câteva opinii ale lecturii noastre la una dintre 

cele mai tulburătoare (întru limpezire) – coduri 

biblice ale creştinismului. Preot român din Canada, 
Dumitru Ichim ne oferă în modalitatea 

evangheliilor apocrife de la Marea Moartă şi Nad 

Hammadi (parcă 33 la număr), un volum poetic 
remarcabil cu ţintă de misionariat (post-apostolic), 

mizând pe inspiraţia  autentic harică, revelatorie 

implicit cartezian- pascalian, cartea de faţă fiind, 

aşadar, obiect cultic, în noua paradigmă a 

creştinismului şi lucrării sale soteriologice, pe 

meridiane. Tot ce ni se dăruie prin carte este, sub 
semnul convibrant al exprimării într-o limbă 

română de impecabilă simţire şi nerv semiotic,  

nota bene, necoruptă în exilul fericitei Canade. 
IOV cel din Scripturi  (ne) este unul dintre cei mai 

obsedante personaje- cheie al Condiţiei Omului 

faţă cu Divinitatea: ,,Psaltirea apocrifă a dreptului 
Iov, a părintelui Dumitru Ichim este o tulburătoare, 

splendidă pledoarie lirică pentru deschiderea 

omului spre desăvârşirea, veşnicia şi deplinătatea „ 
cjipului şi asemănării (lui) cu Dumnezeu”. Preotul 

poet reuşeşte sub pretextul „ apocrific”, o 

evanghelie în registru liric postmodern, (prefer 
transmodernist) – anume prin ceea ce aş numi 

„psihedelismul prin logosferă”- (sau holistic), în 

manieră ( timbru) ludens,  esenţializînd 

semnificaţia, cum ar spune Hugo Friedrich, prin 

fuziunea dintre semn şi semnificaţie re-ligio, 

alegoria Ioviană, într-o viziune de fapt neo- 
existenţialistă, preluînd „didactic” sintagme biblice 

ca „dezbrăcarea de trup”, prin „putrezirea rănilor”, 

cum spune Ioan Scărarul şi prin contemplarea 
„Treimii revelate...”, metaforic „îngenunchierea în 

cuvânt şi râvna locuirii în propria iubire...” 

          Dumitru Ichim ştie că, prin însăşi esenţa sa 
originară, poezia este „poiesis” – aşadar creaţie - 

Imitatio Dei, şi că ea a fost şi continuă a fi  în sine  

gesticulaţie psalmodică,  cu noimă cultuală,  Sasu o 
consideră,  discutabil, deopotrivă „o tragic 

inefabilă îngemănare de vise, căderi, aripi şi 

eternităţi” (citat). Cum îmi spuse mai anţărţ (...) 
cronicarul, mie aproape mi se „sparie gândul” faţă 

de cutremurările semiotice induse de o astfel de 

carte, însă consider că în chiar această facere prin 

cuvântul inspirat, Ichim îşi asumă înţelesul 

superior al parabolei Ioviene, faţă de alţi numeroşi 

„apocrifici” ai temei, mai ales un Ioan Alexandru. 

 



 

 

De aceea, mă rezum aici, la fulguraţia „scânteiilor lui”, (metafora plutirii în inefabilul Flăcării divine, prin poezia ichimiană, elevată, în mensura ce ne-o dăruie, cu Har, 

(etimonul Hărniciei româneşti) – preotul – poet Dumitru Ichim. Cum inspirat scrie şi Remus V. Giorgioni, Codul Iov, ne saltă în „lumile paralele”, inefabile, imponderabile, 

ale pluridimensiunii, însă prin vămile triadice, treimice, ale Creştinismului. Astfel, cartea se cere şi poate fi primită, cuminecant-comunicant, nu apocrific şi neo- 
evanghelic, în sensul înnoitor al eternei reîntoarceri, ca duh paracletic. Ichim este teolog şi teosof în egală măsură, altundeva unul şi apocastazic. 

 
         Din asta rezidă sintagma noastră parafrazică de „Codul Iov”, – cod esenţial al Fiindului Fiinţei - Viului transcedental, din uman, în 

ACUM-ul – Spaţiu continuum. Şi cred, afirm şi ştiu (!), că acea Singurătate cumva şi în Duh (paraclet) al Sinelui-Sinei..., anume a 

„îngenunchierii în Cuvânt” este „re- gemelară”, este Dempreunare, este – anume a scrierii cărţii, a însufleţirii ei ca vietate, cerînd 
coparticiparea afectivă, prin patos, prin empatie divină, ca sămânţă încuvîntătoare şi lectura însingurării prin „dezbrăcarea de trup”, pentru a 

avea efectul eventual îndumnezeitor (...), al Cuminecării. . Dumitru Ichim, prin respectuos – estetica-i carte, asta face: ne cheamă la cetire în 

interioritatea „extracorporală”, din omul-templu sieşi, omul pulsatoriu, în etern-revelatoria (hierofanică!) – înfruptare mistică din Misterul 
devenirii. Cumva, atemporale, oricum, nediferenţiată la durata vieţuirii noastre. „Vino cu mine/ repede, te rog/ (nu spune de aceasta 

nimănui!’’) şi pe aici sunt urme de la mersul Lui/ deschide palmele/ şi urmează-mă în zbor!” (p. 86). Oarecum tresar la acest apel-cheie al 

„îngenunchierii” (cu tâmplele-capul-naosul-purtat-chivotul) – în stranietatea re-ligio (...), dacă nu a rostirii paradoxiste (!) – anume „nu spune 
de aceasta nimănui!”... Prin aceea că scrierea şi încredinţarea Cărţii-apocrifice, este chiar spunere! Iar vis-à-vis de teribila parabolă-cod a lui 

Iov , ca „univers al durerii”- îmi rămâne a mă opri „înainte de a începe”, îndemnând totuşi la lectură în „singurătate”, pe cel ce caută 

învăţătură şi dinspre alţii, în condiţionalul existenţial al fiecăruia, ca miriade de părţi din Unul... Întru „cunoaştere de Creator al tău”, teză  

 esenţială a învăturii creştine.        

 Poemul cheie pare a fi, globalizare: ,,Deasupra mormântului au zidit o biserică,/ deasupra bisericii au zidit o sinagogă,/ deasupra sinagogii au zidit o moschee,/ deasupra 

moscheei au construit un spital,/ deasupra spitalului au construit un zid,/ deasupra zidului au construit o şosea” (etc). Uluitor, poate, acest poem, cheie de boltă (şi prag al 
îngenunchierii în logos) – altfel spus această Ars Poetica (noetica!)... Întru ce? „şi toată populaţia globului a intrat în panică/ răspândindu-se vestea/ că, de fapt, mormântul era 

gol”...(fragment, idem). Ci iată Bunavestire, nu ? 

         À propos de conceptul de globalizare, altfel spus o tendinţă a umanului spre comunism (? - Alvin Toffler, futurologul-profet al „valurilor”, are sintagma „interconnection” a 
civilizaţiei actuale, cea de „satul global”... Aluzia poate fi in extenso şi la resurecţia precipitînd tehnologic omenimea (...), al mult mai vechi aprocrife, şi încă mai subtil, la Esenienii 

primei forme de comunism, după unii exegeţi... 

         Poetul Dumitru Ichim este acelaşi cu Preotul Dr. Dumitru Ichim, în deplinătatea îngemănării necesare întru înălţare, înnoire, înviere. Strict rezumând la stilul liric al Preotului 
Dr. Dumitru Ichim, afirm respectuos că este unul impregnat semantic de o tensiune a arderii mai „uşoară” decât iute-stinse „scânteieri”. Iar aceasta este Har şi bine-cultivat, Talant 

(talent aşadar). Cartea se cere a fi cetită în singurătatea iradiantă a creatorului ei. 

 

 

Spaimele orelor … 

 

Între ziduri albe prăbuşite 

fascicule luminoase  
ale gândului 

se amestecă şi apoi se separă 

ca într-o „matematică” 
inventată 

spre a spori spaimele  

orelor 
unde totul devine difuz, 

totul se pierde în unghere 

 întunecate 
unde – teama se ghemuieşte 

asemenea şerpilor cu limbi 

otrăvite 
ce pândesc fascicolul luminos 

al gândului 

gând … ce va deveni victimă 
 a pasului necalculat … 

 

Ţăndări de lumină … 
 
Nu-mi ridicaţi un soclu 

pentru a-mi forţa privirea 

să caute cu îngrijorare 

peste timp … 

 

Eu ştiu … 

dar voi veţi afla – când amurgul 

va aprinde înalte focuri 

ca pentru o ultimă sărbătoare … 

Şi eu … 

voi închide ochii … pentru a doua oară 

şi voi rătăci – suflet singuratic – 

printre poemele mele nescrise … 

 

În vechea călimară 

se mai aude glasul cuvintelor 

ce n-au cunoscut 

înşelătoarea linie a orizontului 

şi … 

dureri nevindecate 

îşi caută cu grijă somnul 

printre … coroane de spini … 

 

Dar voi … 

nu uitaţi de amurg! 

misterioasele flăcări 

să le prefaceţi în cântec 

şi-n versuri albe – ce-şi vor întinde 

aripile ca un ultim zbor 

peste veacuri … 

 

Nu-mi ridicaţi un soclu al tăcerii 

din care nici o lacrimă 

n-o să renască … 

 

    Veţi spune: „fleacuri! fleacuri!” 

 

Din răzvrătirea slovelor nescrise 

- ţăndări de lumină – 

vor aprinde cerul 

când braţe pătimaşe 

şi glasuri fără urmă de vină 

mă vor dezrobi din strânsoarea 

pietrei 

şi mă vor dezlega – de falsul legământ 

făcut cu posteritatea … 

 

Eu ştiu … 

va veni o noapte 

şi pentru cuvintele ce răsar din 

călimări 

în care cerneala 

poartă otrava nepăsării 

nepăsării … 

 

 din ciclul (poeme becartiene) 

 

A TA să fie vrerea 
 

 

Ai vrut... 
– ca slujitor supus – 

cu braţele-mi 

să-ţi îngrijesc 
grădini, 

cu sufletu-mi 

să-ţi cânt izvoare 
şi să clădesc 

din strigăt, 

piramide în deşert... 
 

Şi lumii 

să-i vestesc 
venirea TA – 

naivi, sperând... 

cu trudă 
ridicând altare 

şi, ’ngenuncheaţi, 

rugă de foc – 
spre tine înălţând. 

 

Şi-ai vrut, 
cu mâna-mi 

să zugrăvesc 
o umbră, 

pe-a drumului 

cărare. 
 

Şi ostenit  

de căutare, 
îmbrăţişat cu 

umbra, 

să plâng 
cerându-ţi îndurare! 

 

Ai vrut?! 
A TA să fie vrerea. 

Şi strâng 

în pumni 
ţărâna 

şi nu-nţeleg 

de ce... 
de ce… 

 

 
Birmingham ANGLIA 

 

 

 

VALERIAN CĂLIN 

RECICLARE 

 
Să ne reciclam de sus până jos 

Cu metamorfoza unui cuvant 
         Subtil  

Reumplând nespusele  

dar simţite nelinişti 
 

Păsările să le frângem în două 

Savurîndu-le ermetic inima 
magnetică 

Plină de energie statică 

      Zborul 
 

Colivii aurite cinetic 

Se desprind din opace ziduri 
 

Atâtea ramificatii 

    Depărtările 
Clone 

  

Să mai dezmorţim un pic din 
inimă 

    Un impuls 

Fulger orbitor  
Pedeapsă metalica diurnă 

 

DEZMEMBRÂNDU-NE 

SOMNUL 

 
Şiroind să ne prindem crusta de piatră 
În care să ne împletim amândoi 

Tu poti fi pasărea lichidă albastră 

Eu pot fi cerul curgând în şuvoi 
 

Dezmembrându-ne somnul, visele fine 

Strigătul tainic, neauzit… 
Luna albastră creşte în tine 

Privindu-mi unda înmărmurit 

 
Sălcii cu braţe lungi  languroase 

Îţi mângâie trupul dezmembrat 

Locuindu-ne-n sânge sălcii pletoase 
Peste un mal transfigurat. 

 

Şi îmbinati de o undă târzie 
Să mângâiem nisipul fin 

Desenând constelaţii de ambrozie 

Peste un cer aflat în declin 

 

TAXE ŞI REDUCERI 

  

Ca să traversăm până la colţul străzii 
trebuie sa plătim o taxă de trecere 

 Pe care o vom pune la inimă 

Ca să privim la maiestria unui tablou 
Nu ne costă nimic 

Dar dăruim de la noi 

   O bucată din trup 
 

Uneori rupem o prezenţă în două bucaţi 

egale 
Atârnând-o de colţul privirii 

Şi ferind-o uneori  

De transparenţa 
 

În care ne vom pune inima.... 

 

DESPERECHERE 

 

Ne vom desperechea unii de altii 
   Cu atâtea tăceri de fum 

Focul va deveni o metaforă 

   Iar Prometeu va îmblânzi 
vulturul 

        Apreciindu-şi savoarea cărnii 

. 

IUBIRE 

 

Ne iubim în neorânduială 
     Smulgând din arbori seva aurie 

Inflamându-ne sufletele 

      
În aripa căzută 

    De înger. 
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Cuprins 

 

Despre carte:  

A emana ca zeitate nu are nimic de-a face cu o cultura anume sau un set special de 
credinte. Voi deja emanati. Cand va proiectati imaginea de auto-compatimire nu va 

ganditi ca sunteti implicati intr-o anume cultura; o faceti pur si simplu. Asa ca, incetati 

sa persistati in acest obicei prost... Incepeti sa traiti la inaltimea imensului vostru 

potential." Intalnirea cu Lama Yeshe si invatatura sa despre tantra si transformarea 

dorintei a fost ca o revelatie.  Tocmai terminasem formarea mea de coach si trainer in 
comunicare si relatii umane, entuziasmata de felul in care puteau fi sprijiniti oamenii in 

a face schimbari pozitive in viata pentru a-si atinge potentialul. Citind Introducere in 

Tantra, am dobandit insa claritatea faptului ca micile sau marile schimbari care se 
puteau petrece, gestionarea emotiilor si relatiilor, antrenarea pentru performanta, succes 

si excelenta, rezolvau doar partial si provizoriu problemele umane cotidiene. In curtea 

Institutului Lama Tzong Khapa din Pomaia, Italia (fondat de Lama Yeshe in 1977) unde 
ma aflam, il ascultam pe Lama Yeshe transmitand, prin intermediul expunerilor din 

Introducere selectate de editor, un ocean de intelepciune si compasiune. Mai mult chiar, 

erau lucruri care puteau fi aplicate practic, in viata de zi cu zi, cel putin ca metoda de a-
ti echilibra viata interioara, castigand o mai mare libertate fata de conjuncturile 

exterioare. 

Ce putea fi mai incitant, nu doar la nivel personal, dar si profesional? Nu era vorba de 

religie, traditii culturale sau practici exotice, cum si-ar putea imagina multi dintre cei 

care au preluat intelegeri deformate despre tantra buddhista. Pe un ton simplu, direct si 
clar, Lama impartasea despre transformarea mintii care duce la realizarea potentialului 

uman cel mai inalt. Chiar daca pentru adevarata practica a tantrei sunt indispensabile 

indrumarea unui maestru calificat si urmarea caii printr-o linie de transmisie autentica a 
traditiei buddhiste, profunzimea pe care am intalnit-o in compania invataturii din 

Introducere oferea pretioase pietre de hotar pentru intelegerea si transformarea propriei 

minti si construirea unei vieti mai implinite, in beneficiul propriu si al celorlalti, 
indiferent de optiunile intelectuale, religioase sau spirituale. 

Daniela Andreescu 

Multi oameni au conceptii gresite despre tantra. Explicatiile lucide si precise ale lui 

Lama Yeshe, urmare a multor ani de studiu si practica personala, le risipesc pe toate.  
 

Thubten Chodron, autoarea cartii Buddhism pentru incepatori 

* 
Cea mai buna lucrare introductiva despre tantra buddhista tibetana care este disponibila. 

Janet Gyatso, Universitatea Harvard 

* 
Nici un alt membru al traditiei nu a vorbit despre tantra cu o astfel de claritate, coerenta 

si simplitate, cum face Lama Yeshe aici, si nimeni nu a sumarizat esenta tantrei la fel de 
bine. 

Revista de Studii Religioase 

 

 

 

 

 Lama Yeshe (1935-1984), larg recunoscut ca 

unul dintre cei mai inovativi si insufletitori 

maestri buddhisti tibetani care au predat in 

Occident, a intemeiat Manastirea Kopan (1969) 

si Fundatia pentru Pastrarea Traditiei Mahayana 

(1975). 

A inceput sa predea in 1970, la Manastirea 

Kopan, in Nepal, impreuna cu Lama Zopa 

Rinpoche, discipolul sau favorit, in prezent 

directorul spiritual al Fundatiei pentru Pastrarea 

Traditiei Mahayana . Colectia invataturilor celor 

doi lama, inregistrate si intr-o buna parte 

transcrise, se afla in Lama Yeshe Wisdom 

Archive , iar prin intermediul Wisdom 

Publications invataturile au devenit disponibile 

publicului larg.  
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La doar 14 ani, o copilă creştină, născută sub Steaua harică a Betleemului 

(în ebraică, bet lehem, "casa pâinii") ne armonizează sufletele. 

Ea, Handra Paula-Diana,de un real talent, vine la noi cu daruri Hristice tocmai din 

zona de obârşie a Georgetei Resteman. Să-i lecturăm smeriţi creaţiile! 

                    N.N.Negulescu  

 

MOŞ CRĂCIUN, EU 

VREAU SĂ-ŢI SPUN 

 
Moş Crăciun, eu vreau să-ţi spun  

Ştiu că tu eşti tare bun 

Te rog, la anul, când mai vii 

Să nu-mi aduci jucării. 

 

Dar să-mi aduci pentru mămica 

Un sac plin cu sănătate  

Să poată să ne crească-n pace 

În linişte, s-avem de toate. 

 

Mie, de poţi, să-mi aduci minte 

Şi să îl rogi pe Dumnezeu 

Să fiu isteaţă şi cuminte 

Să mă-nsoţească El mereu. 

 

Eşti aici cu-adevărat!   

Când ai apărut în prag ? 

Minunat, nu m-ai uitat! 

Te iubesc şi îmi eşti drag. 

 

 
ACASĂ,  

ÎN CĂSUŢA MEA... 

 
În căsuţa mea frumoasă 

Dintr-un sat de munte 

Lângă păduricea deasă 

Trăiesc doruri multe. 

 

Focul arde calm în sobă 

Tare-i cald şi e bine! 

Iar masă sunt bucate 

Mama-i lângă mine. 

 

Bunicul şi bunicuţa 

Şi al meu frate drag 

S-au ivit cu voioşie 

Veseli, calzi, în prag. 

 

Afară ninge şi-i zăpadă 

Ne vin colindători 

Îi aşteptam cu nuci şi mere 

Colindă până-n zori. 

 

Acum în toiul iernii  

Ne-au colindat de Moş 

Sărbătorind Crăciunul 

Din moşi şi din strămoşi. 

 

În casă i-am poftit 

La masă i-am servit 

Frumos le-am mulţumit 

Şi am sărbătorit. 

 

Şi-n miez de noapte apoi 

Prin mii de luminiţe 

Apare moşul bun 

Cu-n sac şi cu punguţe. 

 

Iată-l, darurile-mparte 

Din sacu-i îndestulat 

Şi cu atâta bucurie 

El de nimeni n-a uitat. 

 

Vai, aveam emoţii multe 

Când pe Moş îl aşteptam 

Că n-am fost aşa cuminte 

Dar el vine, an de an. 

 

Când priveam cu bucurie, 

Cum în noaptea de Crăciun 

Ne-adunam cu toţi la masă, 

Căutând sub bradul bun 

 

Darurile minunate 

Aşteptate de demult, 

O tristeţe mă cuprinde 

Pentru cei sărmani din prund. 

 

Sunt copii fără lumină 

Fără daruri, fără pâine… 

Voi pleca la dimineaţă,  

Să le dăruiesc, că-i bine. 

 

Dulciuri, fructe, jucării 

Să le-aducem bucurii. 

 

 ŞOAPTELE INIMII 

 
Să ne lăsăm purtaţi de magia Crăciunului 

nostalgia şi farmecul măreţei sărbători 

inocenţa şi bucuria senină 

atmosferă divină 

trăind adevărate spovedanii sufleteşti. 

  

Când Îngeri de Lumină pornesc colinde 

şi printre stele apare duhul cel bun 

nostalgic se aprind 

zeci de stele în brad 

cu aura din povestea lui Moş Crăciun. 

 

În clinchetul dulce de clopoţei  

şi-mbietor miros de cozonac 

mă simt întotdeauna copilul de altădată 

plutesc într-o lume vrăjită 

trăind într-un vis fără somn. 

 

SEARA DE CRĂCIUN ÎN 

SAT DE MUNTE 

 
În satul meu de munte e seara de Crăciun 

Din munţi coboară iarna şi alb presară-n jur. 

Şi fulgii de zăpadă pătrund până în suflet 

În cântul de colinde şi bucurii divine. 

 

Vin îngeri să colinde în casă şi în gând 

Îi aşteptăm în taină cu zâmbet de copil 

Şi printre îngeri tainici, pe care nu-i vedem 

Colindă copilaşii, cu drag îi ascultăm. 

 

Privesc magia serii, văd mirifice clipe 

Din aburiri polare şi străluciri de-argint 

Iar vise şi speranţe încerc să mi le culc 

În gândurile-astrale şi murmur de colinde. 

 

Şi-n casă lângă mine, în seara de Crăciun, 

Coboară câte-un înger în suflet cald şi bun. 

Se furişează-n taină, prin hornul cel de sus 

Vesteşte bucuria, Naşterea lui Iisus. 

 

Iar stelele pe cer se-adună toate, toate, 

Ele trimit speranţă la fiecare-n parte. 

Şi-n sănii de argint alunecă-n grădină 

Minunea cea divină şi plină de lumină. 

 
SUFLET DE COLINTĂTOR 

 
A mai trecut un an şi mă întorc acasă 

Cu fluturi de zăpadă şi cu trăiri divine 

Cu suflet de colindător şi cetină pe masă 

Măicuţă dragă astăzi colind venind la tine. 

 

Din fulgii din zăpadă ţi l-am cules mereu 

Rămas ascuns pe fila de calendar târzie 

Scăldat în frumuseţe sub braţ de Dumnezeu 

Colindul sfânt ne-aduce-a Crăciunului magie. 

 

Plutesc în seara sfântă vrăjită de genunea  

Luminilor de vis pe geamuri aburinde 

Coruri de îngeri veseli ce preamăresc 

minunea  

În taine ferecată şi-ncep să te colind. 

 

Şi în culori şoptite ecou sublim răsună 

Din plânsetul de cetini şi zâmbetul fetiţei 

Colind cu toată fiinţa când picuri de lumină 

Pun tandru nemurirea în sufletul măicuţei. 

 

NOAPTE DE 

POVESTE-N 

AJUN DE CRĂCIUN 

 
Ger, zăpadă, vânt, colinde… 

Este seara de Ajun 

Şi se coc cozonăceii 

Pentru seara de Crăciun. 

 

Puf, mănuşi, fular, botine, 

Mă îmbrac, mi-e tare drag 

Ca să plec cu copilaşii 

Să colind în prag. 

 

Brazi, ghirlande, globuleţe, 

Casa-i toată în beteală 

Cu lumini ce strălucesc 

Totu-i armonie. 

 

Daruri, cântec, veselie 

Sunt în toată casa 

Tot felul de bunătăţi 

Ce-acoperă masa. 

               

Noaptea Sfântă de Crăciun 

Noapte de poveste 

Fiindcă  Moşul Bun apare 

Făr-a-mi da de veste. 

 

Şi cu drag eu îl aştept 

Sunt nerăbdătoare, 

Teamă mi-e să nu adorm 

Că-s fetiţă mare. 

 

Moşul trece-n sănioară 

Şi la casa noastră 

Sub brăduţ aşează darul 

În seara măiastră. 

        

Iată vine dimineaţa 

Şi  în pijama,  

Fără a mă spăla pe faţă, 

Merg a căuta. 

 

Sub brăduţul ce-n lumină 

Tainic străluceşte 

Moş Crăciun cu daruri 

multe 

Iar mă fericeşte. 

 

Şi-n minunea sărbătorii 

Îl văd pe Iisus, 

Ce-mi zâmbeşte din icoana 

Atârnată sus. 

 

 

COLINDÂND ÎN LUMEA CUVINTELOR CU PAULA-DIANA HANDRA – POET 

ŞI PROZATOR LA NUMAI 14 ANI! 
 

„Cu toţii păstrăm amintirea copilăriei ca pe cea mai de preţ avere. Atunci lumea ţi se deschide frumos, ca o carte, şi 

descoperi minunile care te înconjoară, tu le dai sensuri noi şi le transformi în basme cu cai albi şi zâne înaripate. Să 

fii copil înseamnă să fii tu însuţi, să-ţi gângureşti cuvintele, să iubeşti, să speri, să fii fericit. Toţi ştim că sufletul unui 

copil este fărâmă de frumos din cartea deschisă a copilăriei.”- sunt cuvinte care aparţin unei copile.. (Paula-Diana 

Handra, „Pas cu pas prin anii copilăriei”, Editura David Press Print Timişoara, 2011)   

 

„Am o finuţă de numai 14 ani care scrie poezii şi care îţi citeşte scrierile, pe unde le găseşte, oare nu ai putea să stai 

un pic de vorbă cu ea?”- acesta era conţinutul unui un mesaj ce l-am găsit în căsuţa de e-mail spre sfârşit de 

noiembrie 2012, semnat de o verişoară de-a mea de la Timişoara. Fireşte că de-abia aşteptam să vorbesc cu o copilă 

care scrie, mai ales că aflasem că are rădăcinile sănătoase şi înfipte în locul meu de baştină; după câteva zile am şi 

fost contactată de tânăra mea colegă în ale scrisului… 

 

Trei zile am răsfoit poeziile şi textele în proză ce purtau aceeaşi semnătură: Paula-Diana Handra, citind şi gustând din 

fiecare fărâmă de suflet aşezată cuminte în scrierile tinerei autoare, dar şi minunându-mă de biografia ei, găsită în 

prefaţa uneia dintre cărţile tipărite în acest an. Da, spun „cărţile” pentru că Paula-Diana Handra este autoarea mai 

multor cărţi tipărite din 2008 încoace.  
 

Dar să facem cunoştinţă cu copila talentată de care eu, personal, mărturisesc că m-am îndrăgostit. S-a născut „în prag 

de toamnă, la sfârşit de vară, în data de 17 septembrie 1998, la Cluj Napoca”, după cum mărturiseşte Diana într-o 

scurtă prezentare, într-o familie de ardeleni originari din zona Huedinului. Primii ani din viaţă şi-i petrece în 

localitatea Călăţele, acolo unde Apusenii îşi pleacă frunţile spre Depresiunea Huedinului, într-o dulce îmbrăţişare cu 

dealurile ce mărginesc poalele Vlădesei, masivul care străjuieşte cu Pietrele lui Albe şi Cetăţile Ponorului poarta de 

intrare spre inegalabila Ţară a Moţilor. Este crescută de bunicii din partea mamei, “măicuţa” şi “tătuţu”, pentru care 

cei doi nepoţei, fraţii Diana şi Paul (mai mare cu patru ani decât surioara lui), înseamnă totul, constituie universul în 

jurul căruia se învârte viaţa celor doi harnici şi buni ardeleni de la poalele Vlădesei.  

 

Nu întâmplător copila a deschis ochii asupra lumii în aceste locuri binecuvântate, pentru că de acolo şi-a extras seva 
cunoaşterii, a sensibilităţii impresionante de care dă dovadă. De-acolo şi-a luat tainul de doruri şi dragoste de oameni, 

de locuri, de frumos şi de bine, acolo şi-a ascuţit condeiul în lacrima caldă a mamei şi a crescut în braţele ostenite de-

atâta muncă ale bunicilor. Iată cum descrie satul copilăriei tânăra autoare, spunând despre Călăţele: ,,un sat de munte 

plin de splendoare şi mister, un sat melancolic cu ochi de izvoare, cu păr stufos de codri deşi, cu căsuţe, zâmbind 

îndrăzneţ spre seninătatea cerului, iar cel mai minunat tablou purtat în sufletul meu, este pictat cu nuanţe de nemurire, 

în căsuţa de la sat, de unde puteam privi pretutindeni în jur, loc privilegiat, din care îl simt pe Dumnezeu aproape. De 

locul copilăriei mă leagă aproape totul: începutul vieţii mele, a primilor paşi... aici am rostit întâia oară cuvântul 

,,mamă”, am văzut feeria şi magia răsăritului şi a apusului de soare. Aici am trăit anii de la grădiniţă şi pot spune că 

este o părticică din mine, acest crâmpei din viaţa mea care rămâne pentru totdeauna ca o pată de lumină şi culoare, de 

care mă leagă atâtea amintiri, care mă cheamă.şi îmi redă imaginea fetiţei Diana” 

 
Avea numai trei anişori când tatăl său a luat drumul străinătăţii… şi dus a fost! Dar cum Dumnezeu a lăsat şi bucuriile 

şi necazurile ca să fie trăite cum numai El ne rânduieşte fiecăruia dintre noi, familia micuţei Diana se stabileşte la 

Timişoara, unde mama luptă din răsputeri pentru a asigura puişorilor ei condiţii optime de pregătire pentru viaţa ce li 

se deschidea înainte ca o carte plină de necunoscut şi mister. Aici Diana începe să dezlege taina scrisului şi a cititului 

şi se îndrăgosteşte de-a binelea de tot ceea ce implică ŞCOALA! Acum este elevă în clasa a VIII-a a Şcolii Generale 

nr.18 din localitate, este şefa clasei şi premianta I dintotdeauna, învaţă foarte bine, este responsabilă, cu o gândire 

matură şi sănătoasă. Îşi doreşte să urmeze Liceul Pedagogic, deşi i s-a spus că ar trebui să ţintească mai sus! Unde mai 

sus, întreb eu, neavizata, pentru că, la fel ca Diana, consider că a munci cu, pentru şi alături de copii este un lucru 

nobil, măreţ, este minunat ca prin dăruire să formezi generaţii noi, să îndrumi, să veghezi, să creşti şi să trăieşti 

mereu, mereu în fierbinţeala sufletelor pure şi neobosite ale copiilor?!  În unul din mesajele ei, Diana îmi scria: “Sunt 

în clasa a VIII-a, sunt premiantă cu premiul I şi şefa clasei, Vreau să mă îndrept spre Liceul Pedagogic, cu toate că 

mulţi îmi spun că pot mai mult, dar simt că asta mi-e chemarea, iubind mult copii şi păstrându-mi sufletul de copil. 
Poate cu timpul o să-mi deschid o grădiniţă particulară, la care să vină copii cu drag, încât nici să nu le mai vină să 

plece. Pot să-mi continui facultatea de Jurnalism în timp ce profesez. Rămâne de văzut.”  

 

Deşi locuieşte în Timişoara, Paula Diana Handra nu ratează nicio ocazie de a-şi petrece vacanţa în satul copilăriei. Îmi 

scria într-un alt mesaj, chiar zilele trecute, că de-abia aşteaptă să vină vacanţa şi să plece la bunica la Călăţele, acolo 

se va bucura de zăpadă, de splendoarea sărbătorilor tradiţionale, de colinde şi de aerul acela pur şi plin de poezie şi 

curăţime, pentru că acolo Dumnezeu a revărsat mult har şi binecuvântare, şi vă mărturisesc, aşa este! Cu siguranţă, 

Diana este una dintre minunile lăsate de Creator ca să se formeze şi să crească din frumuseţea şi semeţia Apusenilor, 

din sufletul ei ţâşnind, ca un izvor de frumuseţe şi puritate, o puzderie de cuvinte încuminţite în duioşia versului sau 

ţesute în neasemuite pânze de poveste. 

 
Prima ei poezie se intitulează “Dia şi gădiniţa” şi este scrisă în 2007:  “Uite, mamă, grădiniţa, / Frumoasă ca un castel, 

/ Merg și eu cu a mea gentuţă, / Și cu frățiorul meu. / Hai, Paul să ne grăbim, / Prima-n grupă vreau să fiu, / Nu vreau 

alţii să mă-ntreacă, / Hai, că e târziu! / Mă aşteaptă păpuşica, / Şi-ursulețul minunat, Vreau să le servesc friptura / În 

sosul de muștar...” Tot atunci se naşte şi primul text în proză, purtând titlul “Eu şi educatoarea” din care redau un 
fragment : “Şi în amintirile mele am regăsit comoara ce dă farmec copilăriei... educatoarea mea. O întâlnesc pe 

doamna mea educatoare de fiecare dată când plec în satul meu natal şi nu pot să vă descriu bucuria ochilor! 

 

Şi parcă acum mi se ntâmplă... să stau pe scăunelul din grupa mea... în semicerc... să mă uit cu ochii mei plini de 

uimire la doamna... şi să-i ascult glasul tandru spunându-ne povestea copilăriei... aceeaşi, dar mereu alta. Iar eu, fetiţa 

de altădată cu săndăluţe roşii, o port mereu cu drag în inimă şi în amintirea anilor de copil şi îi promit că o să se 

mândrească cu mine, precum mă mândresc şi eu cu fosta mea educatoare.” 

 

Începe să-şi publice scrierile în anul 2008, copila de  numai 10 ani tipărind prima revistă intitulată “Pagini de iarnă”. 

În acelaşi registru al anotimpurilor copilăriei, continuă cu “Pagini de primăvară” în 2009 şi apoi cu “Pagini de 

toamnă”, reviste conţinând poezii, povestiri, glume, ilustrate. Anul 2011 adaugă în palmaresul publicistic al micuţei 

autoare încă trei cărţi, apărute prin Editura David Press Print Timișoara: ,,Pas cu pas prin anii copilăriei”, ,,Gânduri şi 
rugăciuni cu aripi de îngeraş” şi ,,Crăciunul în suflet de fetiţă”, conţinând poezii şi povestiri însoţite de ilustrate, 

creaţiile şi prezentarea grafică aparţinându-i în totalitate. 

 

Paula Diana Handra participă la mai multe concursuri de creaţie literară, talentul şi dăruirea fiindu-i răsplătite cu 

premii binemeritate: 

-Premiul SPECIAL - Concursul judeţean de creaţie literar-religioasă ,,Rolul icoanei în educarea tinerilor”, Ediţia a 

VI-a, 2011; 

-Premiul I - Concursul Naţional ,,Vin sărbătorile”, Ediţia a II-a,  2011-2012, secţiunea Proză; 

-Premiul I - Simpozionul Internaţional ,,Deschide-ţi inima, creştine”, Ediţia I, 2012, secţiunea Scrisori; 
-Premiul I - Concursul Naţional ,,Muguri de viaţă în lumina Învierii”, Ediţia I 2012, secţiunea Creaţie Literară; 

-Premiul III - Concursul Internaţional ,,Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre”, Ediţia III-a, 2012, secţiunea 

Proză; 

-Premiul I - Concursul Internaţional ,,Sărbătoarea Învierii - Lumina sufletelor noastre ”, Ediţia III-a, 2012, secţiunea 

Poezie. 

 

Cred că aceste realizări din activitatea scriitoricească a micuţei prinţese din lumea mirifică a cuvintelor spun totul 

despre tânăra autoare de azi şi crează premizele convingerii noastre că Paula Diana Handra are toate şansele să devină 

un nume în rândul scriitorilor români contemporani. Felicitări, copil drag şi sensibil, felicitări celor ce ţi-au oferit 

crâmpeie din viaţă şi s-au străduit să-ţi asigure mediul propice creaţiei, mult succes în tot ceea ce faci, inspiraţie 

divină şi realizarea năzuinţelor şi viselor tale frumoase şi-atât de pure! Sunt convinsă că Dumnezeu îţi va lumina 
drumul, te va dărui cu har în continuare, iar prin muncă şi neobosită strădanie, cu siguranţă vei reuşi!  

 

Mi-ar plăcea să fac o prezentare completă şi complexă a scrierilor Dianei Handra, însă fiindcă suntem în pragul 

Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului Iisus Hristos, CRĂCIUNUL, haideţi să ne bucurăm împreună de poezia ei, 

plină de har şi sensibilitate, dedicată acestui moment important din an. 

 

Georgeta RESTEMAN 

Limassol, Cipru 

decembrie 2012 

 

MAGIA 

CRĂCIUNULUI 
 
Se lasă noaptea peste casa 

mea 

E noaptea Magică, de Sfânt 

Crăciun, 

Miros de cozonac şi ce 

minuni 

În brad lucind culoare-

acestei lumi. 

 

Trăiesc ca-ntr-o poveste de 

demult 

Când pragu-mi calcă un 

colindător 

Îmi amintesc, fetiţa de-

odinioară 

Şi-mpart vise curate uitate 

în pridvor. 

 

Trăiesc magia-n fiecare an 

Mă-nvălui în sublime 

amintiri 

Şi clipe ferecate din cetina 

de brad 

Sub mângâieri divine şi 

raza din priviri. 

 

 



 

 

 

CONTINENTELE SE 

PLIMBĂ 
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Prezentând la o conferinţă în 1912 teoria derivei continentelor, pe care a 
publicat-o apoi în 1915, Alfred Wegener, geograf german, a susţinut că în urmă cu 

200 milioane de ani,  Pământul avea un singur continent denumit de el Pangaea, de la 

grecescul „tot pământul”, din care acum 100 milioane de ani (la sfârşitul erei 
Mezozoice) s-au desprins: Eurasia şi Africa pe de o parte, de cele două Americi, 

formându-se treptat, Oceanul Atlantic.  Această idee deşi se baza nu numai pe 

asemănarea frapantă dintre contururile celor două ţărmuri ale acestui ocean (fig.1), 
dar şi pe similitudinea plantelor şi animalelor fosile din timpul Cretacicului 

descoperite în America de sud şi Africa, pe identitatea structurilor geologice din 

nord-vestul Africii cu cele din Nord-estul Americii de sud, care se prezintă ca fiind 
una şi aceiaşi, ruptă  în două şi despărţită (fig.2). Wegener a invocat de asemenea 

faptul că depozitele cu cărbuni şi alte minerale din Europa şi America de Nord 

situate în munţi de aceiaşi vârstă (hercinică) sugerează de asemenea ca fiind rupte 
din aceiaşi catenă muntoasă. Deşi bine fundamentată pentru acele timpuri, această 

teorie a fost respinsă şi chiar ridiculizată în forurile ştiinţifice până după cel de al 

doilea război mondial. 

 

 

  

 
Datările radiometrice făcute după al doilea război mondial pe rocile 

extrase prin forare din fundul Atlanticului, arată că cele mai vechi roci ale acestuia 

au o vârstă de 200 Ma (prima perioadă – Triasică din era mezozoică), ceia ce 

dovedeşte că fundul Atlanticului nu este nicăieri mai vechi, dar pe măsură ce ne 

apropiem de dorsala medio-atlantică rocile sunt din ce în ce mai noi (fig.3). Rezultă 
clar că fundul oceanului este in continuă expansiune. Aceiaşi situaţie s-a constatat 

ulterior şi în celelalte oceane, prin cercetări geofizice sau prin foraje, executate pe 

aliniamente transversale. 
Constituţia tuturor oceanelor, net diferită de cea a continentelor, ca şi 

relieful aparte, au condus la acceptarea faptului că fundul oceanic are o evoluţie 

particulară.  Această concluzie s-a impus relativ brusc după 1959, când a 
apărut ipoteza expansiunii fundului oceanic. Unităţile structurale tipice, active de 

pe fundul oceanic identificate, sunt: 

 Dorsalele, care reprezintă forme de relief pozitive, de forma unor lanţuri 
muntoase submarine, cu o poziţie medio-oceanică. Ele sunt constituite în principal 

din material bazaltic care iese la suprafaţă pe axa acestra, printr-o vale de rift, care 
reprezintă zona de ieşire din mantaua fierbinte de sub crusta terestră, a magmei 

incandescente (fig.4).  

In zona dorsalelor mai există unele fracturi dezvoltate mai mult 

sau mai puţin perpendicular pe acestea, care determină deplasări pe 

orizontală în placa oceanică cu viteze mai mari sau mai mici, în funcţie de 

poziţia pe sfera pământească, denumite falii transformante. 
 
 

ÎNCONJURATĂ DE 

LUMINĂ 

 
E seara Sfântă de Crăciun 

O creştinească sărbătoare 

Colindă pruncii până-n zori 

La steaua ce răsare. 

 

Imensă bucurie port 

În suflet, vise mă cuprind 

Sunt doar copilă, pregătesc 

Cu drag un tainic, scump 

colind. 

 

Zglobii, în seara de Crăciun 

Pufoşii nori aştern omăt 

Cu fulgi mirifici mă gătesc 

De alb de nea acum mă-mbăt. 

 

Şi tot visez că sunt fetiţa 

Micuţa cea de altădată 

Şi-aştept copii să mă colinde  

Cu vocea caldă, minunată. 

 

Şi îmi răsar tainic în minte 

Arome vechi, nicicând uitate, 

De brad şi cozonac cu nucă 

Dulci amintiri, ce nestemate! 

 

Simt astăzi peste tot miresme 

Înconjurată-s de lumină 

Lumina care răspândeşte 

Crăciunu-n suflet şi-n inimă. 

 

DE CRĂCIUN, ÎN 

SATUL MEU 

 
În Cluj-Napoca m-am născut 

La Călăţele am crescut 

Printre ape, munţi şi văi 

Cu drag, lângă bunicii mei. 

 

Aici petrec mereu Crăciunul 

Doar în credinţă şi iubire 

Aici împodobesc brăduţul 

Şi Moşul vine, sclipesc de 

fericire. 

 

Aici peste suflet feerie s-aşterne  

Şi aripi de îngeri coboară agale 

Mirific, Crăciunul în taină se 

cerne 

Şi stelele-ncep să-mi răsară în 

cale. 

 

Prin cetini de brad lucirea 

steluţei 

Se scurg gânduri calde din minţi 

de copil 

Când stau lângă foc în poala 

măicuţei 

Lumina divină apare tiptil. 

 

Privirea-mi se ţese-n dantele de 

gheaţă 

Speranţe şi vise răsfirate-n şirag 

Când simt mângâierea lui Iisus 

pe faţă 

În satul în care revin cu mult 

drag. 

 
STEAUA MAGICĂ 

 
Diana-n casă stă cuminte, 

În Sfânta noapte de Crăciun 

Aşteptă-n prag colindătorii 

Cu toţi ai ei, cei buni. 

 

Copila-i tare cuminţică 

Şi amintiri o năpădesc, 

De când era micuţă tare 

Trăind ca în poveşti. 

 

Sosesc pe rând colindători 

Aduc vestea cea mare 

Pe cer de gheaţă şi senin 

Stea magică răsare. 

 

Căci steaua chiar le-a arătat 

Şi Magilor minunea 

Şi calea către cel de Sus 

Născut în iesle-acuma. 

 

În noapte Sfântă de Crăciun 

Când s-a nascut Iisus 

Să devenim mai calmi, mai 

buni 

Pentru Domnul de Sus! 

 

MOŞ CRĂCIUN 

 
Moş Crăciun, darnic şi 

bun,  

Când va fi seara de-

Ajun 

Printre fulgii jucăuşi 

Şi steluţe, spiriduşi, 

 

Printre broderii de 

gheaţă 

Şi fulgi reci topiţi pe 

faţă, 

Prin culoare şi lumină  

Clopoţeii în surdină 

 

Suntem copilaşi, doar 

doi  

Te-aşteptăm să vii la 

noi 

Să te aşezi pe lânga foc 

Să te prindem la 

mijloc. 

 

Noi, să ştii c-am fost 

cuminţi 

Când ne-am mai adus 

aminte. 

Astăzi stăm ca nişte 

sfinţi 

Şi-am rămas fără 

cuvinte                                                                                                            

 

Aşteptându-te pe tine. 

Te rugăm, nu ne certa  

Nu ne pedepsi, în 

lume, 

Ce copil n-o mai 

zburda? 

 

Ne-ai iertat până acum 

An de an, cu bunătate 

N-ai făcut atâta drum 

Să ne cerţi azi pentru 

toate! 

 

Ce noroc cu poezia! 

Ştim s-o spunem toată, 

toată 

Şi mai ştim şi 

cântecelul 

Pentru noaptea 

fermecată. 

 

 

Cunoscându-te pe tine 

Moş Crăciun cu suflet 

bun  

Ştiu că ne aduci de 

toate 

Şi le-aşezi în Sfânta 

noapte  

Chiar sub bradul de 

Crăciun. 

 

SUFLET DE 

COPIL 
 

Sosit-a din nou iarna 

Prilej de bucurii 

Cu sărbători frumoase 

Şi amintiri ce-s vii. 

 

Împodobesc brăduţul 

În seara de Crăciun 

Şi printre globuleţe 

L-aştept pe Moşul Bun. 

 

La geam cu flori de 

gheaţă 

Şi fulguşori zglobii 

În casă-i sărbătoare 

Suflete de copii. 

 

Suntem cu toţii-n casă 

E veselie multă 

Ne aşezăm la masă 

Se râde şi se cântă. 

 

Prof.dr. BUCURIA UNUI 

COLIND 

 
Sub un palton şi un fular,  

Mănuşi, căciulă şi botine 

Diana prin zăpadă merge 

Cu greu balansu-şi poate ţine. 

 

De sub căciula-nfrigurată 

Abia se zăresc ochişorii 

Iar faţa fetei zmeurată 

Se zgribuleşte ca şi norii. 

 

Ea a plecat la colindat 

Cu sufletul senin şi cald. 

Primeşte mere, nuci, bineţe 

Ca drept răsplată-n frumuseţe. 

 

Iar frăţiorul o-nsoţeşte 

Şi Paul... tare o iubeşte 

Colindă-n seara de Crăciun 

Vecinilor darnici şi buni. 

 

Se-opresc smeriţi la prima uşă 

Fetiţa e ca o păpuşă 

Colindu-l cântă cu mult drag 

De ies smeriţi vecinii-n prag. 

 

Hai, spune tu, că eşti mai mică! 

Se-ndreaptă Paul spre Diana 

-Ba tu, că mie mi-este puţin 

frică 

Te-a învăţat bunica, mama! 

 

Diana-i gata să colinde 

Din nou, lui Paul face semne 

Brăduţul tare străluceşte 

Fioru-i curge lin prin gene. 

 

Şi scutură, încet, zăpada 

Ce o albise toată, toată  

Emoţia ce-o gâtuise 

Dispare, parcă, dintr-o dată. 

 

La geamul casei o bătrână  

Se uită înspre ei vrăjită 

Ascultă calm colinda sfântă 

Şi-n lacrimi izbucni, uimită. 

 

Curge din suflet frumuseţe  

Bătrâna nu se poate-abţine 

Ea îi pofteşte cu bineţe 

În casa plină de suspine. 

 

Şi-atunci le spune printre şoapte 

“V-am aşteptat cu mare drag!” 

Cu vocea lină, calmă, blândă 

Colinda să le-asculte-n prag. 

 

Diana, tare curioasă, 

O-ntreabă lin, încetişor 

Dacă a mai primit colinda 

Copiilor, sosiţi în zori. 

 

Iubita mea, fetiţă dragă, 

Chiar nimeni nu m-a colindat 

Căci ştiu că-s tare singurică  

Şi-atât de greu cobor din pat. 

 

Şi-atunci fetiţa dragă, scumpă 

Mângâie tandru bătrânica  

Şi-i mai colindă înc-odată 

De plânge-n hohote bunica. 

 

Şi-atât de bine ea se simte 

Şi-i tare, tare bucuroasă 

Când p colindă nepoţeii 

Minunea e la ea în casă. 

 

M-aţi făcut tare fericită 

În Sfânta noapte de Crăciun 

Pesemne, Domnul mă iubeşte 

Iisus cel darnic, blând şi bun.  

 

Apoi plecat-au mai departe  

Şi cu iubirea lor cea mare 

Bătut-au şi la alte case 

Cântând colinzi nemuritoare. 

 

 



 

 Geofizicienii au descoperit că 
mecanismul de împingere a scoarţei marine 

de o parte şi de alta a dorsalei îl reprezintă 

curenţii de convecţie care, ca şi cei calzi din 
atmosferă, capătă o mişcare de rotaţie, 

ascendenţi cu material fierbinte şi 

descendenţi cu material răcit. 

             *Fosele oceanice reprezintă nişte 

depresiuni alungite pe mii de km şi cu 

adâncimi de peste 6000 m (Tonga, 
Filipinelor, Marianelor, Kurile etc) care se 

dezvoltă la contactul dintre plăcile tectonice, 

acolo unde are loc împingerea scoarţei 
oceanice sub scoarţa terestră, fenomen 

denumit subducţie sau peste scoarţa terestră 

denumit obducţie. 

 

 Subducţia este confirmată de faptul că în fosele oceanice se constată 

cutremure a căror adâncime de producere (hipocentre) se înscriu pe o linie 

înclinată spre continent numită plan Benioff (fig.5). Pe planul Benioff se 

înscrie şi perturbaţiile geotermelor (linii de egală temperatură), care 

marchează creşterea temperaturii cu adâncimea.  

 

 

 
Teoria placilor litosferice susţine deci, pe baza argumentelor 

menţionate pe scurt, că acestea sunt regiuni stabile nedeformabile raportate la o scara 

geologică de zeci de Ma.  

La scara planetară au fost delimitate şapte placi (fig.6) încadrate 
ca plăci majore : Eurasiatică, Pacifică, Africană, Indo-Australiană, Nord-Americană 

(inclusiv o mică placă a Caraibelor), Sud-Americană (inclusiv micile plăci Nasca şi 

Cocos) şi Antarctica. 
Deschiderea oceanelor actuale, s-a realizat în dauna altora existente anterior 

în alte poziţii, care s-au închis.  

O revoluţie în gândirea geologică despre mişcarea continentelor a 
realizat-o descoperirea paleomagnetismului rocilor ferifere, exprimat prin păstrarea 

orientării câmpului magnetic terestru din timpul formării lor. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Aşa cum se ştie, acul magnetic stă 

perpendicular pe ecuator, înclinat pe măsură ce ne 
apropiem de un pol şi vertical în regiunea polară 

(fig.7). Rezultă că roci ferifere existente azi în 

regiunea polară, cu orientarea magnetică tipică 
pentru regiunea ecuatorială, nu s-au format la pol şi 

la ecuator.Cunoştinţele menţionate anterior, ca şi 

existenţa unor depozite marine în vârful munţilor, a 
unei flore tipic ecuatoriale în zona polară sau 

depozite de morenă depuse de gheţari în zone 

situate între cele două tropice, etc. sunt  

 demonstrate ca fiind formate la latitudini corespunzătoare condiţiilor de formare şi nu la 
cele actuale, cum este cazul morenelor paleozoice din Sahara (fig.8).S-a putut astfel 

reconstitui poziţia maselor continentale şi oceanelor de la era paleozoică (primară) până 

în prezent.  

Să încercăm să arătăm pe scurt, cum s-au „plimbat” de-a lungul erelor 

geologice masele continentale şi oceanele (C. Enache, 2003). 

 

 

 
În Paleozoicul inferior exista la ecuator trei mase continentale: Laurenţia 

(care cuprindea teritoriul canadian), Baltica, Siberia şi Kazakstania, un mic continent 
China la nord de paralela 45 de grade şi un mare continent Gondwana, între ecuator şi 

polul sud, care erau înconjurate de un ocean planetar Japetus. În Paleozoicul superior, a 

avut loc ridicarea unor catene muntoase prin închiderea progresivă a oceanului dintre 
anumite mase continentale, astfel încât mai întâi s-au unit Laurenţia cu Baltica şi s-a 

apropiat de ele Siberia şi Kazahstania. Până la sfârşitul erei Paleozoice în orogeneza 

hercinică, s-a produs alipirea Laurasiei (termen care denumeşte masa continentală 
existentă în emisfera nordică, la care până la urmă s-a alipit şi China) cu Gondwana, 

formându-se un uriaş continent unic denumit Pangaea, ce se întindea între cei doi poli.  

În era următoare, Mezozoică, elementul paleogeografic major l-a constituit 

dezmembrarea continentului unic Pangaea. Zonele de subducţie erau dispuse în această 

nouă eră, după două direcţii principale: cvasi-latitudinală a domeniului alpino-carpato-

himalaian şi o direcţie meridiană, a cordilierelor nord-americană şi sud-americană.  
Elementul de schimbare principal l-a constituit deschiderea treptată, până la sfârşitul 

Cretacicului a oceanului Atlantic de Sud şi apoi a Atlanticului de Nord. Deschiderea 

Atlanticului de nord a dus la despărţirea Americii de Nord de Europa, care era acoperită 
de o mare continentală în partea sa vestică, cu numeroase insule (dintre care cea de la 

Haţeg, cu dinozauri de talie mică). Atlanticul de Sud, cel mai extins, avea la sfârşitul 

erei mezozoice o lăţime de 3000 km.  
În epoca de început a erei neozoice (perioada paleogenă), a avut loc 

retragerea semnificativă a mărilor epicontinentale din Europa. Africa a început să se 

apropie de Europa, marea Thetis dintre ele îngustându-se treptat. India s-a desprins de 
Gondwana şi a început călătoria spre nord. Tot atunci s-a desprins şi insula Madagascar,  

iar Australia s-a despărţit de Antarctica, poziţionându-se între Tropicul Capricornului şi 

Ecuator. Lanţul muntos longitudinal din vestul celor două Americi a fost puternic 
încreţit şi ridicat, iar lanţul alpino-carpato-himalaian, a ieşit în partea europeană din 

domeniul marin şi fiind împins pe o latitudine mai nordică cu o circumferinţă mai mică, 

s-a fragmentat şi contorsionat. În Neozoicul superior (perioada neogenă) lanţul alpino-

carpatic a ieşit definitiv din ocean, a cărei ape au format două mări de o parte şi de alta 

a acestui lanţ muntos, Parathetis la nord şi Thetis la sud, din care în Pliocen (ultimul 

etaj al Neogenului) va rămâne Marea Mediterană la sud şi Lacurile: Panonic, Dacic, 
Pontic şi Caspic la nord. De acest lanţ muntos. Acum are loc alipirea Indiei la Asia şi 

printr-o subducţie puternică, depozitele de pe placa oceanică au fost puternic încreţite, 

fragmentate şi ridicate continuu până în zilele noastre, cu o viteză mai mare în perioada 
cuaternară. Concomitent cu deschiderea Oceanului Indian, s-a  ridicat din ape 

Indonezia, peninsula Malacca, Kalimantan, Sumatra, Noua Guinee şi toate insulele 

Pacificului de vest. Erupţiile vulcanice intensificate la sfârşitul Neogenului, au dus la 
apariţia insulelor Japoneze şi Curile (şi a insulei Santorin din Marea Mediterană).  

Dar „plimbarea” continentelor nu a încetat nici în prezent. Tendinţa este de 
lărgire în continuare a Atlanticului de Sud, a Oceanului Indian, a Golfului Persic  şi de 

închidere a Oceanului Pacific. Dacă privim mai atent harta Pacificului de Sud, 

observăm încreţirea existentă pe fundul acestuia la marginea sa vestică (fig.9), situaţie 
care indică o ridicare foarte posibilă a unui lanţ muntos în viitoarele mii de ani.  
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Amprenta genetică a intrat de acum în vocabularul nostru de 

zi cu zi. 

Pe baza amprentei genetice se poate astăzi spune cu 

siguranţă: 

-Cine este tatăl tău!  

Ceea ce ne scuteşte de a saluta toţi vecinii. 

-Dacă ÖTZI ( omul preistoric al gheţarilor) are urmaşi în 

zilele noastre? 

După cum se poartă unii, se pare că are. 

-Cine a omorât acum 20 de ani două prostituate în 

Frankfurt am Main. 

Norocul e că crima nu se prescrie. 

-Că gorjanul Marcel Tundrea care a fost condamnat în 

1993 la 25 de ani închisoare pentru violarea şi uciderea 

unei fete de 13 ani, a stat 12 ani degeaba în puşcărie. 

Dreptul şi dreptatea nu au părinţi comuni.  

-Că hipopotamul nu are strămoşi comuni cu porcul, ci 

surpriză, cu balena. 

Deci porcul rămâne un porc şi nu devine hipopotam.  

Şi multe, multe, alte lucruri interesante. 

Şi toate astea pentru că …..................... 

 

Dar să o luăm de la început deci cu ADN-ul. 

Corpul nostru este format din 100 de bilioane de celule. 

În fiecare celulă (cu excepţia globulelor roşii) se găseşte un 

nucleu. 

Fiecare nucleu conţine 46 de perechi de cromozomi. 

Cei doi cromozomi ai unei perechi sunt unul de la tata şi 

unul de la mama. 

Fiecare cromozom conţine mai multe lanţuri ADN. 

ADN-Acidul dezoxiribonucleic, este materialul genetic al 

organismelor celulare. 

O moleculă ADN este compusă din două lanţuri  legate între 

ele, care au forma unei scări lungi care se învârte într-o 

spirală (Fig1). 

 

 

 

 

Fig 1 Lanţ ADN 

 Cele două lanţuri ale 

scării sunt formate 

din grupe de fosfaţi 

şi grupe de desoxy-

ribose (S) ( zahăr cu 

5 atomi de carbon). 

Treptele sunt 

formate din grupe de 

câte două baze care 

se leagă de 

moleculele de zahăr. 

Cele patru baze din 

care sunt formate 

treptele sunt:  

 

care sunt răspunzători pentru, înfăţi-şarea 

noastră ( ochi, păr, culoarea pielii, grupa 

sanguină şi aşa mai departe) 

 Deci în afară de gemenii născuţi din 

acelaşi sac amiotic , nu există doi oameni 

care să fie identici din punct de vedere 

genetic.  

Să vedem ce este o amprentă genetică. 

Se porneşte de la o probă care conţine 

celule (piele, păr, sânge, etc). 

Din celulă se separă lanţuri ADN, care se 

taie cu ajutorul unor enzime, apoi 

fragmentele se pun pe o suprafaţă 

gelatinoasă. La capetele suprafeţei se leagă 

doi electrozi, un + si un – prin masa 

gelatinoasă trece curent (procedeul se 

numeşte electroforeză). Fragmentele ADN 

sunt negativ încărcate deci vor  migra spre 

de electrodul pozitiv. Cele mai uşoare mai 

repede, cele mai grele mai încet. Astfel se 

obţine o „secvenţă ADN”. Aceasta este 

făcută vizibilă cu Raze X şi apare sub 

forma unor bare pe film, aşa numita 

amprentă genetică. (Fig 2). 

 

 

Adenin – Thymin – Guanin – Cytosin 

Există şi nişte reguli de legătură deci, Adeninul se poate lega 

doar de Tymin iar  Guaninul doar de Cytosin, deci o treaptă 

poate să aibă una din următoarele compoziţii: S-A-T-S; S-T-

A-S; S-G-C-S; S-C-G-S. 

ADN-ul uman conţine  cam trei miliarde de astfel de trepte. 

Şi acum încă puţin şi am terminat cu ştiinţa. 

Lanţul se taie  şi se formează o nucleotidă compusă din 

fosfaţi, zahăr şi o bază. 

Genele la rândul lor sunt formate din grupări de nucleotide 

şi livrează codul pentru crearea enzimelor şi aminoacizilor,  

 

 

Fig 2. Amprente genetice 

 Pentru această metodă numită „Metoda 

enzimei de restricţie” este necesară o 

cantitate suficientă de ADN.  

În cazul când avem o singură moleculă de 

ADN se foloseşte metoda „ reacţiei în lanţ 

a polimerazei” pe scurt PCR care constă în 

amplificarea în vitro a secvenţelor ADN şi 

extinderea lor cu polimerază. 

La sfârşitul anilor 80 englezul Alex 

Jeffreys părintele amprentei genetice 

dezvoltă o metodă pentru folosirea ei în 

criminalistică.  

Pe scurt: 

-Se iau probe care conţin material genetic 

de la locul faptei şi de la victimă. 

-Se construiesc amprentele genetice 

corespunzătoare. 

-Toate probele care au amprenta genetică 

identică cu amprenta genetică a victimei 

sunt eliminate. 

-Cele rămase se compară cu amprentele 

genetice ale persoanelor suspecte. 

-Dacă două amprente genetice coincid 

înseamnă că persoana respectivă s-a aflat 

la locul faptei. 

Important este: 

-Ca probele să nu fie „infectate”. De 

aceia la recoltarea probelor se lucrează 

cu mănuşi şi costume de protecţie. 

-Condiţiile în care se construieşte amprenta 

genetică pentru acelaşi caz, să fie absolut 

identice. 

 

 

Amprenta genetică 

Materialul genetic de la “Proba la locul faptei ” şi de la Persoana 2 

corespund în proporţie de 97,7%, deci cu o siguranţă de 97,7%,  se 

poate spune că Persoana 2 a fost la locul faptei. 

În 1987 amprenta genetică a fost admisă pentru 

prima dată într-un proces de omucidere ca 

probă cu valoare juridică. 

In oraşul Bristol un necunoscut a intrat într-o 

casă prin efracţie. Aici se afla o femeie tânără 

dar handicapată. Necunoscutul a violat femeia, 

apoi a furat bijuteriile şi a dispărut. La poliţie, 

femeia  îl identifică pe necunoscut ca fiind un 

anume Robert Melias. Amprenta genetică 

obţinută din sperma aflată pe hainele victimei  a 

corespuns în proporţie de 98,7% cu amprenta 

genetică obţinută din proba luată de la Robert 

Melias deci el şi numai el, putea să fie 

necunoscutul. 

Profesorul Jeffreys arată că probabilitatea ca 

două persoane care nu sunt înrudite să aibă 

aceeaşi amprentă genetică este de 1 la 1030, 

cifră care este de câteva miliarde de ori mai 

mare decât populaţia actuală a globului. 

Sau creat bănci de date ADN în 20 de ţări 

europene. 

Cea mai mare bancă de date ADN este în 

Anglia unde ajunge un simplu furt pentru ca 

amprenta ta genetică să ajungă în această bancă 

de date. În Germania trebuie distrusă proba care 

a stat la baza amprentei genetice. 

Problema care se pune, este cum pot fi folosite 

aceste bănci de date şi pe cine cuprind ele, astfel 

ca să nu se lezeze drepturile individului. 

Pentru aceasta s-au dat legi care precizează cine 

poate fi cuprins în aceste bănci de date, cine are 

acces la ele şi pe ce perioadă au voie să fie 

păstrate aceste date. 

Cum este respectată această legislaţie, care este 

foarte flexibilă când intervin aşa zisele „interese 

naţionale”,  muritorului de rând îi rămâne doar 

să spere că nu se fac abuzuri. 

La ora actuală în cazurile în care poliţia nu 

reuşeşte prin metodele clasice să găsească o 

„urmă fierbinte”, se fac teste ADN în masă, 

dacă e vorba de crimă sau abuz sexual. Aceste 

teste sunt benevole, nimeni nefiind obligat să ia 

parte la ele, iar probele  care au stat la baza 

construcţiei amprentei genetice se distrug dacă 

se constată că ea, nu corespunde cu cea 

rezultată din proba luată de la locul faptei.  

Cei care se sustrag testului intră automat în 

cercul celor bănuiţi şi de aici până la a găsi 

indicii care să-l inculpe pe respectivul nu e 

decât un pas. 



 

24 Din momentul acela proba ADN nu mai este benevolă 

ci devine obligatorie.  

Şi deoarece crima nu se prescrie, unele din cazurile de 

omucidere nerezolvate din trecut îşi găsesc astfel 

rezolvarea. 

De exemplu la un test ADN efectuat asupra a 300 de 

persoane, în legătură cu un viol asupra unei minore, a 

fost luată o probă de la un oarecare Lutz Kecke de 41 

de ani. În urma stabilirii amprentei genetice s-a 

constatat că acesta nu avea nimic de-a face cu violul, 

dar era răspunzător de violarea şi uciderea a două eleve 

de 16 ani din Limburg în anul 1985. Deci cu ajutorul 

amprentei genetice cazul a putut fi rezolvat după 16 

ani. 

Doi bărbaţi sunt arestaţi pentru o spargere la un chioşc 

de răcoritoare, li se face amprenta genetică, pentru a fi  

introdusă în banca de date ADN şi.. surpriză. 

Amprentele sunt identice cu cele ale necunoscuţilor 

care în perioada 1996/1997 au spart în zona Rein-Main 

mai multe bănci şi au furat peste 1 milion de DM. 

Un alt caz care ne dovedeşte importanţa amprentei 

genetice, în criminalistica modernă s-a petrecut în 

1994. 

Un fir de păr găsit într-o maşină, în care a fost omorâtă 

o prostituată în Cehia a dus la un oarecare Jack 

Unterweger - ziarist, eliberat de doi ani din închisoare 

ca fiind resocializat. Fusese condamnat pentru un omor 

comis asupra unei prostituate. Urmărindu-se deplasările 

acestuia din ultimii doi ani şi pe baza amprentei 

genetice, s-a dovedit că în această perioadă de timp, el 

a comis 11 crime a căror victime au fost toate 

prostituate. Aria în care şi-a desfăşurat „activitatea” 

este aşa de extinsă încât fără amprenta genetică nu  i s-

ar fi putut dovedi nimic. Tragicul bilanţ cuprinde: 4 

crime în Los Angeles, 3 crime în Viena, 2 crime în 

Elveţia şi 1 în Cehia.  

Un alt caz interesant s-a petrecut în anul 1977.  

Într-o peşteră din Somerset (Anglia) a fost găsit craniul 

unui om preistoric. Cercetătorii au vrut să afle pe baza 

amprentei genetice dacă mai există urmaşi ai acestui 

om al peşterilor. La test au participat copii din şcolile 

aflate în regiunea din jurul peşterii. Nici unul din copii 

nu  era urmaşul omului peşterilor, dar un profesor care 

a participa la test doar pentru a încuraja copii a aflat cu 

uimire, că el este urmaşul omului preistoric. 

Dacă un laborator nu lucrează ”curat” respectând toate 

condiţiile impuse  sau un medic legist interpretează 

greşit rezultatele se pot întâmpla în realitate scenarii 

care îşi au locul doar într-un film de groază. Astfel 

Joice Gilchrist, una din „starurile” medicinii  legale din 

SUA, care a întocmit peste 3000 de expertize a adus 

după gratii pe baza unor amprente genetice greşite sute 

de persoane nevinovate, dintre care 23 de persoane în 

celula morţii, 11 dintre aceştia fiind executaţi, cum se 

presupune la ora actuală, din greşeală!!!  

În România primul laborator de analiză genetică care 

funcţionează în cadrul Institutului Criminalistic al IGP, 

a fost inaugurat la 25.11.2003. Primul istoric român 

care a folosit analiza ADN, pentru determinarea exactă 

a linei genealogice, este cunoscutul arheolog Adrian 

Bătrâna, a cărui lucrare fundamentată ştiinţific, 

Genealogia domnitorilor Moldovei din secolul al XIV –

lea a apărut de curând. 

Pe baza analizei ADN, în ziua de azi, se poate face 

portretul robot al unui răufăcător, fără a fi nevoie de un 

martor ocular. Aceste portrete robot au o cotă  de 

asemănare cu originalul, de până la 98%. 

Crima are şi astăzi ca şi acum o sută de ani, sau o mie 

de ani aceleaşi motive, dar cota de cazuri corect 

rezolvate, de la introducerea amprentei genetice, ca o 

dovadă acceptată de justiţie, nu a scăzut numărul 

crimelor, dar a scăzut decisiv numărul criminalilor care 

comit „crima perfectă”, adică cea nedescoperită. 

 

  

Iubite, tu n-auzi cum strigă bruma? 
 

Iubite, tu n-auzi cum strigă bruma 

Cum frunze arse-şi plâng în pumni 
rugina 

Cum printre ramuri goale ţipă ciuma 

Când noaptea-n dans de iele-şi toarnă 
vina? 

 

Nu simţi în tâmple şoapta clipei mute  
Închisă-n cerc de foc, arzând sentinţe 

Cu tălpi de nori frizând scântei durute 

Şi scăpărând nepământeşti dorinţe? 
 

Când trup de vânt culca mătasea ierbii 

Îţi aminteşti? - mai sângerau petunii 
Spre râu fugeau ca să se-adape cerbii 

Iar noi stăteam, cuminţi, la sânul lunii 

 
Răceala-i stranie o simţeam dogoare 

Străini de temeri, ne înfruptam sălbatic 

Din vise, cufundaţi în rugi de floare 
Ţi-aduci aminte? Astăzi, singuratic, 

 

Păşind tăcut pe-alei de-aramă ninse 
Nu simţi, nu vezi şi rătăceşti întruna 

Ţi-e gându-ascuns în felinare stinse 

Iubite, tu n-auzi cum strigă bruma? 

 

Limassol, Cipru 

 

ascult romanţa unui vis... 
 

ascult romanţa toamnei 

romanţa unui vis 
sub gutuiu-n care plânge 

pe verdele-ostenit de arşiţă, rugina... 

coroana-i răvăşită de vânt uscat  

şi praf filigranat de stele 

din ceruri se prelinge 

peste tărâmul blestemat  
cu zei amorfi 

dansând în nopţi cu iele 

mi-e sufletul deschis... 
 

visez, zăresc lumina 

şi ochii tăi ca marea 
scântei de dor adună  

îţi simt acum chemarea 

când scripca veche-mi cântă 
romanţa ta pe-o strună 

şi-un greier rătăcit  

prin ierburi gălbejite 
încă se mai alintă 

a dragoste suspină 

e toamnă iar şi-i răguşit... 

 

eu, încă rătăcind printre ruine 

te-ascult, şi-n vis îmi spui 
că mă iubeşti 

mă iei timid de mână  

m-apropii lin, de tine 
şi amândoi păşim cuminţi 

peste dureri ce-au amorţit demult 

pe-un aşternut albit de-atâta brumă... 
 

romanţa noastră a-nceput 

în dulcea toamnă aurie... 
îţi aminteşti? ...parc-a fost ieri 

când ai cules cu buzele arzând 

din palma mea o lacrimă târzie 
şi ai oprit furtuna 

ce biciuise lutul meu durut... 

 

se scutur’ iarăşi galbene gutui 

dar ce departe-mi eşti... 

eu te visez cu mine 
visez că-mi spui 

aşa ca-ntotdeauna 

că mă iubeşti  
de se-nfioară luna 

când şoaptele-ţi fierbinţi 

mă-nvăluie cu tine 
 

să cred că nu mă minţi? 

 
 

De poezie-i vinovată toamna... 

 

De poezie-i vinovată toamna... 
Trecând fiori prin trupui-i ars de brumă 

Când vântul o dansează-n nori de spumă  

Cu trena-i arămie atinge, doamna, 
 

Cuvântul cel de taină. Măiestreşte 

În jarul ei târziu şi-n must din vie 
Încuminţeşte dor şi-n armonie 

Cu-mpletituri de slove-l arămeşte. 

 
Iubirile - ce dans nebun, sălbatec - 

În toamnă ard pe ruguri şi-n amurg 

Licori de miere peste trupuri curg 
Iar gândul, rătăcind ca un zănatec 

 

Se-opreşte pe un colţ de foaie albă... 
Destramă-se, se-nşiră, se deşiră 

Preface-se-n pian sau poate-n liră 

Şi în cuvinte ninse într-o salbă! 
  

Da, vinovată-i toamna ruginie 

De bucurii şi de tristeţi răzleţe 

De senectute şi de tinereţe 

Şi vina-i toată... înseamnă POEZIE! 

 

 

 

vreau toamna de-

acasă… 

 

cum aştept să-mi 
îmbrăţişez toamna... 

toamna de-acasă, 

din munţi 
ştiu sigur că 

„doamna” mă vrea 

şi Doamne, cât se 
va bucura 

întâmpinându-mă-n 

ruginiul veşmânt 
cu trena mereu 

atârnată de-o stea... 

 
cu picuri de sudoare 

pe frunţi 

moţii mei strânge-
mi-vor mâna 

şi-n jur, sigur, doar 

prospeţime 
ce curge-va lin  

spre flămândul 

pământ 
domni-va Lumina 

de-a pururi  
cu sufletul meu în 

unime... 

 

mi-e dor de tine, 

toamnă de-acasă 

chiar şi de vânturi  
ce spulberă frunze 

pe-alei 

de stropii de ploaie 
curaţi 

de-o coajă de pâine 

coaptă pe vatră 
să fie acolo, pe 

masă 

dar în liniştea fără 
de seamăn 

a dragilor, munţilor 

mei... 
 

nu mai vreau briză, 

nici mare 
nu vânt purtător de 

nisip 

nu uscăciune, nici 
cedrii sau pini 

nu stânci dantelate 

pe maluri 
nu urme de zei, nu 

ruine 

nu, nimic din străini 
măicuţă, vreau 

munţii, grădina 

noastră 
pe tine 

aşteaptă-mă-n 

toamnă 
şi-ascultă-mă bine 

căci vin în curând 

întâmpină-mă, 
dragă măicuţă 

acasă cu pâine şi 

sare! 

 

 

Mi-e dor de o ţară… 

 

Mi-e dor de o ţară, ce mamă îmi este, 
Mai mult decât ieri, mai puţin decât 

mâine 

Mi-e dor de pământ legendar, de 

poveste, 

De macii din holde, de-o coajă de pâine 

 
Coaptă pe vatră, în spuza fierbinte 

Pe-o frunză de varză sfârâind pe tăciuni 

Mi-e dor de bătrânii-nţelepţi, dinainte, 
De ţăranii oneşti, de românii mai buni, 

 

Mi-e dor de-un meleag mângâiat de 
visare 

De Iancu Avram şi de Ştefan, Mihai, 

De munţii Carpaţi, Bărăgan şi de mare 
De-o doină mi-e dor, plânsă-n frunza de 

mai. 

 
Mi-e dor de o ie ţesută din râuri 

Şi spice de grâne sau codrii-nfrunziţi 

De floarea de colţ, de munţii cu brâuri 

Scăldate în lacrimi de nouri zvârliţi 

 
Pe cerul trudind să rămână senin.  

De toate mi-e dor, de-adevăr şi dreptate 

De fraţi prigoniţi peste tot de destin, 
De-o leacă de bine, de frunţi luminate, 

 

Mi-e dor de Coşbuc şi mi-e dor de 
Emin. 

Azi, plânsul mă doare, toţi ducem 

povară 
Când muţi, împietriţi asistăm la declin 

Doamne, mi-e dor de o alfel de ţară 

 
Şi în dar îi aduc doar un ram de măslin! 
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 Cu toate că în mod cert lucrurile sunt conduse 

de legi imuabile, poemul, în cursivitatea lui pare o 

mişcare continuă a întregului în care cuvintele capătă 

forţe energetice, sunt misterioase ca orice corp ceresc, ca 

orice minte omenească, însuşirile unora se transferă 

altora, şi în toată această splendoare încâlcită şi instabilă a 

vieţii, poeta, eul său- de aici și titlul volumului- este de 

fapt paznicul, omul care observă tot şi orânduieşte 

lucrurile după obârşia lor, într-o lume:  

Unde nici o chemare nu are nume 

Nu-şi mai aparţine cuvântului 

Capătă alt sens în toţi oamenii 

Care se potrivesc bine unii cu alţii 

Pentru că n-au nevoie de răgaz şi de straie 

În codurile lumeşti 

Numai cel plecat ţine în mână, adevărul. 

 În mod inedit, cartea este presărată cu 

reproduceri după chipuri de o suavă expresivitate, pictate 

de poetă, aducându-i în acest mod originalitate şi un plus 

de frumuseţe. Cu ultimele sale cărţi de poeme  despre EU: 

Până la găsirea unui alt eu , Din sfera eului păgân și cu 

acest nou volum, Eul, paznic la cuvinte, doamna Calipi 

Dicu a păşit în mod cert în lumea poeziei mileniului trei, 

îmbogăţind zestrea liricii feminine româneşti. 

 

Eliza Roha 

despre 

„Eul, Paznic la cuvinte” de Caliopi Dicu 

 
 

Editura Betta vine, la  început de noiembrie, în faţa cititorilor 

cu un buchet de versuri lirice strânse într-un remarcabil volum 

de poezii Eul, paznic la cuvinte al talentatei  Caliopi Dicu. 
 Dintru început aş spune că poeta se distanţează în 

mod elegant, graţios de specificul sentimental al liricii 

feminine, optând pentru o poezie cerebrală, a profunzimilor şi 
esenţelor cuvântului scris. Acest volum este evident şi un salt 

pe o treaptă superioară a operei poetice a domniei sale. De la 

început la sfârşit, operează cu metafore prinse într-un cod 
încifrat. Nu este o poezie cu uşile larg deschise, poeta glisând 

pe o coordonată a sensibilităţii de mare încărcătură 

emoţională.  
 Odată descifrat acest cod al esenţelor gândirii 

umane, intrăm în lumea conceptului său despre viaţă şi univers 

pe care poeta ni-l dezvăluie cu dărnicie. Nu se fereşte de 
prejudecăţi, etalându-ne cu sinceritate juvenilă convingerile 

sale, cum ar fi, de pildă, credinţa sa în revenirea pe pământ:   

  În noua hartă a visului meu 
Pluteşte pretutindeni, marele cerc. 

Viii şi morţii cunosc deopotrivă  

unde am semănat alt trup, osândit 
să trăiască depărtarea… 

şi trăirile absolut umane, comune, dovedind că este o bună 

cunoscătoare a oamenilor, în acelaşi timp fiind însă 
îngăduitoare, înţelegătoare cu ei: 

Emoţia mea are trei laturi prin care vede 

Oamenii 
Ce-şi beau pe dinăuntru taina 

Cu artificiile ei, uneori, inutile 

Lângă uşa inocenţei 
Unde îngeri coborâţi de pe pod 

Ascund stafiile cu ochii verzi. 

 Poezia doamnei Caliopi Dicu prefigurează viitorul 
ca fiind incert, nu optimist: 

Totul se duce… spune mulţimea 

În jurul focului aşteptăm corăbii, 
Pe care stau răstignite marile întrebări, 

Spate în spate ca o pădure 

Cu picioarele murdare de frunze. 
 Avem de-a face cu o poezie condensată în tâlcuri, 

confesivă, cuprinzând o paletă generoasă de trăiri şi 

simţăminte, dar şi echilibrată, lirica fiind bine ţinută în frâu, 
lăsând adesea dezamăgirea să vorbească de la sine: 

  Nu demult mi-am promis că voi deveni înger 

Dar am notat adresa greşită 
Şi n-am mai ajuns în rai, ci într-o lume 

Poluată cu principii meschine, goale… 

Ideile curg într-un şuvoi bogat, parcă de neoprit, dezvăluindu-
ne tainiţele sufletului său, credinţele sale, îl invocă pe 

Dumnezeu, invocă entităţile îngereşti, superioare, intrând în 

contact mental cu acestea. 
Pun piciorul în pragul îngerului cu ochii trişti 

Foarte albaştri 
Care-mi îndepărtează cu aripa şuviţa de păr 

Pe jumătate însingurată. 

Ideile, gândurile oamenilor, uneori fulgurante, uneori 

încrâncenate sunt prinse de poetă din zboruri de aripi care-i 

dezmiardă sufletul bântuit de incertitudini:  

Înainte să te scap de fluturi 
Alint în palmă nişte clipe albe 

Din care curge lumina, ca o îmbrăţişare. 

 Adesea poezia sa pare un joc de cuvinte juvenil, 
original, vizionar, încriptat în metafore. Nu lipseşte nici uşoara 

ironie: 

Din când în când… strălucesc diamantele 
Nu contează 

Dacă le mai cresc aripi! 

Când moartea cântă la ţambal 
O sonată, 

Toate apele se tulbură de emoţie. 

 În fiecare vers întâlnim subtilităţi ale exprimării, 
poeta mergând la esenţa fenomenelor, intrând în contact cu 

toate categoriile energetice în mod firesc, cuvintele se 

amestecă în mod miraculos cu natura, astfel că sentimentele 
personale iau forme diferite, surprinzătoare, lucrurile sunt 

însufleţite, sentimentul iubirii este discret devoalat: 

 
Dacă aş putea, te-aş iubi până s-ar 

destrăma în mine 

Timpul 

Şi toate cuvintele prinse cu degetul la un 

loc, 

Să ne păstreze rătăcirea 

În nonşalanţa celor dintâi răsărituri. 

 Iubirea este mână în mână cu 

frumuseţea, cu lumina, cu puritatea, 

totul exprimat laconic, în versuri 

memorabile, viaţa raportându-se în mod 

continuu la natură, la misterele şi 

farmecul ei, astfel că: 

Fructul care mă opreşte de la păcat 

E iubirea… 

Aripile imaginaţiei colindă universul 

uman dar şi astral alternând aparent 

gândurile, cuvintele, sensurile şi lumile, 

în fapt încriptând trăiri, simţăminte, 

filosofii în metafore pe cât de originale 

şi surprinzătoare, pe atât de  inteligente 

şi sensibile, creând o nouă armonie 

 a firii. 

Unde se calcă în picioare îngerii, 

Să repete rugăciunea 

Ca un cântec supus luminii 

Pentru toate păsările azvârlite lui 

Dumnezeu 

Într-o mare pendulare a orelor. 

 La Caliopi Dicu sentimentele 

omeneşti pot fi păsări: 

Cu aripi mari cât un viscol 

Unde Dumnezeu 

Întrerupe orice durere 

Care şovăie la piciorul crucii dacă 

trebuie 

Să urce sau să stea nemişcată până bate 

clopotul. 

Deşi pare a fi deasupra realităţii cotidiene, 

descoperim accente grave ale dezamăgirii 

date de haosul social pe care-l percepe în 

mod direct, sancţionându-l fără 

menajamente:  

Chipuri fără viitor fac reguli sterile 

După măsura lor, 

Egalul zării e cuvântul trist 

Cu eul său înalt şi slab 

Care trece doar o singură poartă. 

Întâlnim o nouă orânduială a lucrurilor 

şi fiinţelor, de fapt toate fiind categorii 

ale aceleiaşi energii universale: 

N-am habar de unde să încep rostuirea 

Împăcarea acestei existenţe 

Cu nebunia ordinii care se repetă 

Lângă un eu dospit în oglinda grea, a 

amânărilor. 

 Deşi, mai apoi, recunoaşte 

veşnicia legilor universale:  

În zadar mă depărtez 

Distanţa rămâne aceeaşi 

Şi atotputernicia lui Dumnezeu: 

Înaintea fiecărui cuvânt 

Sufletul toarnă cu încetinitorul zilele 

În oglinda fără chip a acestui pământ 

Unde se ghemuiesc îngerii cu bluzele lor 

subţiri 

 

 

 

 

Ca nişte aripi 

Şi ne fluieră cea mai veche melodie 

Cântată vreodată, de Dumnezeu. 

Pe întinsul ei, lirica este bântuită de nelinişti şi 

contrarietăţi, poeta aflându-se continuu în căutarea 

iubirii şi armoniei. Ea nu-l mai invocă pe iubit, n-o mai 

invocă pe mamă ca în volumele anterioare, de parcă s-

ar fi desprins de matcă şi călătoreşte în univers. Invocă 

îngerii şi Suprema Divinitate, pe Dumnezeu.  

Cuvintele se răzleţesc, caută înţelesuri, altele decât cele 

consacrate. 
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NI SE SPUN ADESEA 

 

Ni se spun adesea,  

Vorbe cu tâlc  

Misterioase şi pline de adevăr 

Le citesc nu au culoare 

Mânjite fiind de falşi scriitori 

 

Şi slove aurite dumnezeieşti par 

a fi 

Dor, moarte, feţe ascunse 

Tablouri pictate într-un ascuns 

visător… 

 

Să vă cred pe cuvânt că vreţi 

Frumuseţea? 

Şi adevărul în lume să-l vestiţi? 

Să vă cred pe voi cei care 

Pătaţi scrisori şi sunteţi “mari 

iubitori”? 

 

Nu îndrăzniţi să aruncaţi zaruri 

Când voi nu ştiţi faţetele lumii 

Creionate de marii noştri 

bocitori 

Îndrăgiţi scriitori… 

 

DE-AŞ ŞTI CĂ NU MAI AM DECÂT 

O ZI 

 

De-aş şti că nu mai am decât o zi, 

Lăsată de Domnul drept favoare - 

Aş călători printre fluturi zâmbind, 

Bezmetic aş călca frunzele-n picioare 

 

Aş risipi ce nu prea mult am strâns 

Aş cere iertare şi o ultimă strigare 

Aş alerga neîncetat măcar un ceas, 

În viaţa asta, etern de trecătoare… 

 

MĂ PRIND ÎNTR-UN 

DANS AL CUVINTELOR 

DE SEARĂ 

 

Mă prind într-un dans al 

cuvintelor de seară 

Un dor mărturisit îngână un 

poet 

Se sparge de un vis şi începe 

să zboare – sau  

de pe-o scară 

cuvinte gândite zadarnic sar 

pe-o coală de caiet… 

 

Se sparge de un ciob de sticlă 

O ramură de suflet atinsă de-

un har 

Mă strânge de mână 

Şi apoi îmi zice: 

“Nu alerga  - totu-i  zadar!” 

 

LACRIMI DE DOR PE AL 

NOSTRU HOTAR 

 

Lacrimi de dor pe al nostru 

hotar 

Se întind nemărginit 

Şi mi se pare 

Cum vântul agale îşi roteşte în 

mână 

Un scut biruitor… 

 
NICI DUREREA 

 

Nici durerea nu-mi vindecă  

Sufletul rănit de un albastru dor 

Rătăcind prinţe flori uscate de 

vreme 

Mă întreb: 

La ce folos toate dacă  

Mor? 

 

MĂ PREFAC 

 

Mă prefac că închid în mine 

clipele nedormirilor 

Mă prefac că mă las pradă 

odihnei şi visului ce-mi 

invadează 

Raţiunea grea de iluziile zilei 

de mâine 

 

Mă las invadată de gânduri 

sihastre 

Dorind să le alung  

Mă răpune amintirea 

dureroasă 

A îngerilor ce-mi tulbură 

simfonia de seară 

 

Vreau să alung orice urmă ce 

ar putea 

Să-mi strivească mărunt 

lacrima mea 

…Cade pe obraz şi-n tăcere 

îmi cere 

Să o las să-şi urmeze căderea 

Fără mângâiere… 

 

ELENA NICULESCU 

O PERDEA DE PLOAIE 

 

O perdea de ploaie  

Mă desparte de drumul lung şi 

obosit 

Prin ploaia de aştri mătur haină 

drumul 

Perdeaua dispare  

Dar eu tot uitată de lume 

Rămân 

MERSUL MEU 

 

Mersul meu devine greu, 

Atârnând de ieri, 

Trist şi gol 

E măturat de vreme… 

 

Doare  gândul departe 

Jefuită de timp , 

Mă arunc în golul  

Unei iluzii deşarte… 

 

 

ÎN VREMEA CÂND 

 

În vremea când ne vor conduce profeţii 

cuprinşi de mâhnire şi durere, 

când secole se vor scrie poveşti 

închinate oamenilor fără glas şi putere 

când toţi vom purta pecetea răului în 

lume 

mă sacrific să găsesc 

SLAVĂ ŞI PUTERE! 

 
E GREU PĂMÂNTUL SUFERIND 

SUB APE 

 

E greu pământul suferind sub ape 

E grea şi pâinea ce-o cerşim 

Cerem speranţă -  vrem lumina, 

Muncim zadarnic într-un colţ 

tremurător, 

Vorbind c-un sihastru c-un înger în zbor 

Mă doare şi trupul  

Răpit îmi e gândul şi sufletul mâhnit în 

decor 

Nu vreau cuvinte deşarte,ascunse, 

Aştept, doar un cântec,o lacrimă adusă 

De voi,dragi fiinţe 

Ţesute şi scrise  

De mii de ani de El 

UNICUL ŞI SINGURUL  

AUTOR! 

 
DE DOR ÎMI SPULBERĂ 

CUVÂNTUL 

 

De dor îmi spulberă cuvântul 

Un om ce abia îl întâlnesc 

Nu-mi vrea nici pacea nici 

iubirea 

Dar dorul său e des şi e firesc 

 

…Calcă-ncet pe frunzele uscate, 

Şi prin codri şi pe lunci 

Simplu cum era atunci 

Adoarme-n gândurile toate 

Spre albele, misterioase lacuri… 

 

 

PENTRU CINE SĂ ÎMPARŢI 

ZÂMBETE,  LACRIMI, FURIE ŞI 

URĂ 

 

Pentru cine să împarţi zâmbete, 

lacrimi,furie şi ură 

Când eşti un biet nemuritor 

Vinzi suflete şi îngâni la alţii silabe 

celeste de zor 

Cerşeşti şi gândul obraznic de dor 

Ce faci tu când soarta te arde - 

Când plângi şi te zbaţi între minciună şi  

Umbrit adevăr…? 

…Cu greu  - tot mai greu te atrage  

O rază de soare  

Şi-un vis trecător… 

 

GÂND DE ROUĂ 

 

Gând de rouă aduc în soare - 

Peste-un cald decor 

Măturând aievea 

Lacrimile-mi care numai 

Mor… 

 

 

 

Livia 

Ciuperca 

IUBIRI TRĂDATE 

 

„Viitorul e o pagină albă... şi e important 

ce vrei să scrii în ea...”  

(Stelian Ţurlea) 

„Marile suferinţe se pregătesc în surdină 

înlăuntrul sufletului...” 

(Sanda Stolojan) 

„Eu, scribul, îmi voi face datoria...  

Faptele vor fi prinse în litere şi închise în 

cuvinte...” 

(Monica Lovinescu) 

 
Nu de puţine ori critica literară se 

întreabă dacă „timpul artei” ar trebui să 
corespundă cu  „timpul realităţii”. Şi-avem 

confirmarea, prin Miguel de Unamuno (1864-

1936) care mărturiseşte că „datoria de a fi 
sinceri ne porunceşte să veghem şi să păzim 

adâncurile sufletelor noastre...”, pentru că în 

grădina naratologicului,  „cuvintele sunt forţe, 
au magnetismul şi vraja lor” (Ion D. Sîrbu). 

„Pagina albă” a viitorului va putea fi completată 

cu mai multă acurateţe doar atunci când, 
stăpânind trecutul, ai forţa să bătătoreşti 

prezentul, întrezărind, întrucâtva, necunoscutul.  

Pentru Stelian Ţurlea, trecutul istoric 
este lacrimă arzândă. Ni-l confirmă recentul 

roman Trei femei *. Un adevărat „exerciţiu de 

dezgolire” (I. D. Sîrbu) de caractere. Nu ni se 
dezvăluie ca un roman puzzle, cum am fi tentaţi 

să credem. În jurul celor trei destine: Anca-

Irina-Vitoria se întreţes cutremurătoare secvenţe, 
adevărate mini-biografii, pe o durată de cel puţin 

jumătate de secol. Cele trei femei nu sunt nişte 

„graţii”, precum cele imaginate de Botticelli, 
dar sigur, zămislitoare de tainice revelaţii, 

răscolitoare faţete ale unor destine, amprentări 

de proletcultism şi de postdecembrism, 
deopotrivă. 

Un suspect accident de automobil 

curmă viaţa Irinei care, involuntar, va frânge 
evoluţia în plan artistic (cooptarea în trupa de 

dans a renumitului Michael Flatley) al fiicei 

sale, Anca, dar care va dezlega misterul vieţii 
mamei sale adoptive, Vitoria, în postumitate. 

Interesantă este abordarea naratologicului, 

simbioză de prezent-trecut-prezent. O metodă 
compoziţională care aminteşte de Joseph Conrad 

(1857-1924) sau de William Faulkner (1897-
1962), prin transpunerea unui adevărat 

anacronism. Nu vom afla niciodată dacă aripile 

de dansator ale Ancăi vor fi fost frânte sau 
dimpotrivă, însă investigaţiile întreprinse de ea, 

se răsucesc înspre trecut, prin evoluţia 

încrucişată a altor destine şi prin coborârea în 
epoci istorice diferite. Toate aceste dezvăluiri 

vor crea un „thaumazo”, învăluind „logos-ul 

într-un deinon - ceva primejdios, plin de forţă 
dezlănţuită...”, după cum  mărturiseşte, într-un 

alt context, Alexandru Dragomir în Cinci 

plecări din prezent (H, 2005, p. 24) 
În această încrengătură triadică de destine, se 

intersectează multe alte personaje şi evenimente. 

Cu Ştefan Pop traversăm istoria Ardealului 
milenar, reamintindu-ne de neamurile care 

convieţuiau de veacuri şi „se împleteau cu 

românii mlădiţe de nemţi, sârbi şi maghiari”, cu 
trimitere şi la Amintirile lui Slavici, educat 

fiind de părinţi întru bună convieţuire: 



 

 „ – Când întâlneşti în calea ta un român..., să-i zici Bună ziua!, dar maghiarului să-i 

zici Jó napot!, iar neamţului Guten Tag! şi treaba fiecăruia dintre dânşii e cum îţi dă 
răspuns. Tu datoria să ţi-o faci şi faţă de cei ce nu şi-o fac pe a lor faţă de tine”. 

Cunoscându-l pe Gheorghe – sculptor în lemn – vom înţelege şi dramatismele artiştilor 

din anii ’50-’60, dacă nu se supuneau vreunei propuneri deşănţate. Iar anii de studenţie 
ai Irinei vor devine un bun prilej pentru descrierea vacanţelor şi a atmosferei pe litoralul 

românesc, la graniţa cu Bulgaria. 

O altă zguduitoare amintire este însă aceea care face referire la cutremurul 
din 4 martie 1977: „Primăvara lui 1977 a izbucnit devreme, cu mâţişori înfloriţi, o 

boare caldă şi păsări care ciripeau dis-de-dimineaţă...” Protagonist este Irina care, 

„într-una dintre seri şi-a propus să treacă prin parc... Deodată i s-a părut că ameţeşte, 
că are halucinaţii, că i se vălureşte pământul sub picioare şi e scuturată zdravăn, a 

căzut în genunchi... a privit speriată în jur, auzea un vuiet ciudat ca de sirenă, un fel de 

uruit care creştea, ca un muget înfundat, pe sub picioarele ei parcă urma să apară o 
vietate neştiută şi oribilă..., stâlpii cu firele electrice se legănau...”, la fel şi zidurile... 

„A văzut pe cer o lumină puternică, ca un arc care mergea de la o zare la alta, ca o 

explozie mare...” Înfiorătoare drama bucureştenilor sufocaţi între ziduri sau zidiţi în 
moloz transpare exemplificată prin cazul lui Cristian Badea – suspendat în „chicineta”, 

unde ar fi urmat să prepare o cafea pentru Tudor... Gestul acela l-a salvat de la moarte. 

Gest salvator... de prieten. În jur, hidoşenia morţii. 
În anii comunismului, indicat ar fi fost să urmezi sfatul înţelept al bătrânului 

Victor Antoniade care a trăit primii ani de teroare stalinistă, şi care-şi îndemna nepotul 

la calm: „Bucură-te de ce ţi-a rămas!... Găseşte-ţi supape să fii fericit... Fii pregătit 
mereu de schimbare...” Disperaţi, mulţi au încercat să emigreze, considerând acest gest 

o soluţie salvatoare. Unii au murit cu această speranţă, alţii au reuşit. Însă nu 

întotdeauna drumul străinătăţii a fost o fericire. Sanda Stolojan mărturiseşte cu tristeţe 
în Amurg senin: „Plătim pentru viaţa noastră în Occident”. Au fost lacrimi de vis, 

adeseori frânte în plină putere creatoare. Şi-un exemplu concludent rămâne Ioan Petru 

Culianu.  
În acest roman, multe sunt trimiterile la istorie (ca un remember): de la 

rugăciunea solemnă de la Alba-Iulia, din 1 Decembrie 1918 la  Atentatul cu bombă de 

la Senat (8 decembrie 1920), de la revoluţia din decembrie 1989 şi până la dezamăgirile 
„Grupului independent de democraţie...” Frământările postdecembriste sunt mult mai 

incisive, culminând cu „Piaţa Universităţii”, „Duminica orbului” şi intervenţia 

minerilor (13-15 iunie 1990). Intuim acea zvârcolindă atmosferă prin Alin Pătraşcu, 
unul dintre reprezentanţii protestatarilor care nu vor să părăsească „Piaţa”, când „frica 

înstăpânită în el... dispăruse”. Dar... prea târziu: „În noaptea dinaintea sfârşitului, mult 

după miezul nopţii, când în Piaţa Universităţii nu mai erau decât puţini protestatari, un 
grup de bărbaţi cu fulare sau eşarfe albe sau deschise la culoare a fost debarcat în 

apropiere dintr-un autobuz, un şir de TAB-uri s-a apropiat cam tot atunci din partea 

opusă şi au început să se audă rafale de mitralieră, la fiecare rafală cădeau patru, 
cinci persoane împuşcate..., un ARO albastru metalizat apărea de fiecare dată şi câţiva 

ridicau cadavrele...”  

Lecturând romanul s-ar putea să ne-ntrebăm ce-am simţit: fascinaţie sau 
apăsătoare povară? Povestea nu se derulează in crescendo. Labirinticul devine cheia 

dezlegătoare de mister. Constatăm întreimi întretăiate de întretăieri  de destin croit din 

linii ambigue, funambuleşti chiar. Prozatorul preferă ca prin Anca Pătraşcu să o 
cunoaştem pe Irina (Pop) Teodoru/Pătraşcu (cheia dezlegătoare de destin) şi apoi pe 

Vitoria Vernescu. Dacă prozatorul ar fi procedat clasic, poate că trăirile noastre n-ar 

mai fi fost atât de palpitante, în stranietatea lor. Şi, posibil, n-am fi gustat din seva 
amărăciunilor unei societăţi, dintr-acel păinjeniş lugubru, când oamenii erau obligaţi să 

„mimeze cu dezinvoltură supunerea la regulile regimului”. 
Scriitorul Stelian Ţurlea ne stimulează recompunând trigonul piramidal al celor trei 

femei, prin care cititorul va întrezări realităţi zguduitoare (iubire-dăruire-gelozie-

trădare), cercul dubios al încorsetatului regim comunist, oglinda unei societate care 
promova o viaţă dublă, artificială, „amestec de yoga şi psihologie dubioasă”, 

picinginea promovării minciunii. Înscrustaţii îndurerate au străbătut timpul. 

Atâtea vieţi vor rămâne „marcate de memoria unei epoci sfâşiate, de o lume 
asasinată... memoria unui timp neisprăvit, decapitat, asasinat de violenţa ucigaşă a 

secolului pe care l-am străbătut...” (Sanda Stolojan – Amurg senin) 

Vrem, nu vrem, ni se deschide fereastra unui mini-studiu de caz, pe care să-l 

punctăm, fiecare, după voia sau concepţiile noastre moraliceşti. Supranumită 

„chirurgul-comisar”, Vitoria Vernescu învăţase meserie de la tatăl său care „cususe 

burţi spintecate, refăcuse capete şi mâini zdrobite...” în plin război mondial, răsplătit cu 
medalii şi de la români, şi de la nemţi, şi de la sovieticii care nu vor pregeta să-l trimită 

apoi în Siberia, de unde nu s-a mai întors. În vremea aceea, Vitoria era încă studentă, 

dar lucra deja într-un spital. Nu era convinsă că este impulsionată de o anume „vocaţie 
a meseriei”, ci doar de faptul că a avut un „model ilustru”, pe tatăl ei. Pentru a 

supravieţui, s-a înscris în partidul comunist, spre dezamăgirea familiei care a renegat-o. 

Salvându-l de la moarte pe Ion Dobre, un şef al securităţii, Vitoria va „deveni atât de 
cunoscută”, încât cerând locuinţă, dorinţa îi va fi pe loc îndeplinită, fără ca ea să-şi 

pună întrebarea dacă se va bucura de confortul unor foşti proprietari recent deportaţi în 

Bărăgan. S-a dovedit ea lucidă aderând la partidul comunist? Ne-o spune tranşant 
naratorul: Durerea pierderii tatălui ei îi prescrie viitorul: „Era în fiecare clipă pregătită 

de luptă, gata să zgârie, să muşte, să lovească...” Stăpâneşte arta disimulării. Înscrierea 

în partidul comunist îi va  oferi „paravanul” ideal. Aşa se explică faptul că: „orice atac 
la adresa ei îl lua drept atac la partid şi riposta ei... socotită riposta partidului 

insultat”.  

Viaţa de chirurg o modelează (sfârtecându-i personalitatea), dăruindu-i acea rigiditate a 

înstrăinării, acţionând ca un robot: „Trăia într-o lume de oameni duri şi dificili” şi de 

aceea nici nu mai are capacitatea să perceapă „realitatea dincolo de porţile spitalului...” 

Aşa se explică reacţia ei (posibil, necugetată), de trădare a unei prietenii sfinte. 

N.N.Negulescu 

REFLEXE EONICE 

 

 

ÎN PEŞTERA TIMPULUI 
 
 
De şapte evuri 
sufletul umed 
şi cald 
prins de gânduri 
trăieşte în peştera 
timpului 
De şapte evuri 
visează adânc 
cu mireasa 
durerii lui 
de pământ mişcător 
la Limbile cerurilor 

LA ADIEREA SEMNELOR 
 
 
Sărută-mi mamă 
din Raiul tău 
izbăvitor 
flacăra cuvântului 
şi sphaira privirii 
cu nemărginire 
albastră 
Deschide porţile 
evlaviei 
la adierea semnelor 
să-mi schimbi doar  
zborul dintre lumi 
pe-o naştere 
măiastră 

LACRIMA 
CUNOAŞTERII 
 
De la naşterea 
sunetului 
se vede pe sine 
raza lacrimei 
cunoaşterii 
domolind furtuna 
sufletelor; 
de la chemarea 
zărilor 
din farmecul 
creaţiei 
mîngâiate de 
aprinderea 
cuvintelor 
zburătoare 
în spaţii; 
de la zumzetul 
nemărginirii 
elementelor... 

 

UN ALT OCHI 
 
 
După toate 
tresăririle 
vieţii 
îmi 
înstrăinez  
durerea 
din flacăra 
văzutului; 
şi fac din 
mine 
un alt Ochi 
Ceresc 
pentru 
sihăstria 
infinită 

 

27 Un acces de gelozie va ucide armonia unei familii, trăinicia unei prietenii. 

Dintr-un impuls maladic, va „umple o pagină întreagă” cu minciuni (a se citi: denunţ), 
în speranţa că va avea acces către o iubire iluzorie. Nici prezenţa ei în casa prietenilor 

tocmai în momentul în care îşi fac apariţia  cei „şase bărbaţi în uniformă, toţi securişti 

cu revolvere în mână...”, nu este întâmplătoare. După arestarea soţilor Mara şi Ştefan 
Pop, în braţe cu micuţa Irina, Vitoria va realiza inutilitatea gestului comis.  

Cum a fost posibil ca o femeie matură, un chirurg de clasă, să nu  realizeze 

că nu ar fi putut, în veci, câştiga iubirea lui Ştefan, printr-o trădare, prin surparea unei 
căsnicii fericite?! Gestul ei de regret a fost ca o boare de vânt: „Ce-am făcut?... N-am 

cum să dau înapoi...” Găseşte alinarea gestului său incalificabil, de falsă auto-apărare: 

„O să fie bine, o să fie bine, o să fie bine...” Nicio triadă din lume nu va putea şterge 
crima comisă. O va creşte pe Irina ca pe propria-i fiică. Doar pentru acest lucru să fim 

pregătiţi a o ierta, având în memorie vorbele lui Ion Vianu care spunea că în perioada 

1945-1990, „mulţi au fost prinşi în menghinile maşinii de zdrobit oameni” (Amor 

intellectualis)?! Nu, pentru că n-am remarcat din partea ei niciun regret că Mara şi 

Ştefan au murit, fără nicio vină, în închisoare. Iar atunci când Irina va dori să cunoască 

adevărul despre părinţii ei biologici, Vitoria o descurajează: „E mai bine să laşi 
lucrurile cum sunt...” Nu poate să-şi recunoască vina, adâncindu-se în minciună: „Şi 

ce-ai să câştigi?” Da, ce-ar fi „câştigat” Irina? Un adevăr, un dureros adevăr. Femeia 

care a crescut-o, femeia pe care o iubea drept „mamă” a ei, era, în fapt, o trădătoare. E 
cumplit de dureros, ca speranţele pe care şi le punea Irina, încercând să consulte 

dosarele la CNSAS, care i-ar fi „liniştit sufletul” să primească din partea Vitoriei un 

enigmatic răspuns: „Şi dacă tot n-ai să-l linişteşti?” În adevăr, în momentul în care 
Irina află adevărul, confruntarea cu „mama” Vitoria nu a mai putut fi posibil... Murise. 

Impresionează două gesturi care surprind, mai întâi, moartea unei armonii 

(„se apropie de fereastră, privi în întunericul care începea să devină cenuşiul 
dimineţii...” unei continuări de viaţă dospind în minciună // p. 206), în paralel cu 

moartea biologică („La doi ani după alegerile din 2000, s-a stins Vitoria, a găsit-o 
privind pe fereastră, doctorul credea că murise de cel puţin o zi”// p. 149) – 

nemărturisire, pecetluire în păcat. 

„Privirea pierdută pe geam” a călăului, posibil, în căutarea victimelor lor 
sau a iertării, naşte întrebarea: au regretat vreodată turnătorii, torţionarii sau securiştii 

gesturile şi faptele lor? Au căutat cumva salvarea sufletelor lor? Şi dac-am afla, ne-am 

linişti sufletul?! Posibil, dacă s-ar mai naşte un episcop cum a fost dr. Elie Miron 
Cristea (1868-1939) care, în faţa poporului dreptcredincios, să rostească o rugăciune 

solemnă de binecuvântare a Neamului Românesc, precum cea din sfânta duminică a 

istoricului 1 Decembrie 1918!... 
Merită a reţine că ceea ce şi-a propus şi a reuşit scriitorul (intuind, după 

titlu) este de a face distincţia între trei secţionări istorice: prin Anca – reprezentanta 

generaţiei doumiste care are posibilitatea de a înflori, profesional, în orice spaţiu 
geografic, în funcţie de preferinţe şi aptitudini; Irina (mama Ancăi) – intelectual care s-

a zbătut o viaţă încorsetată de monstrul comunismului, dar ucisă de reminiscenţele 

acestuia; Vitoria (mama adoptivă a Irinei)– intelectualul care s-a lăsat mutilat de-

acelaşi monstru, trădând o sfântă prietenie şi trăind o viaţă în minciună. 

 

Notă: *Stelian Ţurlea – Trei femei, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2010 

 

TRANSCENDENŢII 
GALACTICI 
 
Mi-am întâlnit viaţa 
pe Sferele Proteilor 
din Oglinda 
Galactică 
Le-am pipăit cu 
ochii 
feţele 
şi învelişul 
sufletelor 
Ei purtau în palme 
Oul Luminii; 
iar eu, doar 
fulgerele 
renaşterii 
cuvintelor 
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 Jean Valery Popovici 
Paris 

STATUI ŞI BUSTURI ALE STRĂMOŞILOR NOŞTRI JEFUITE DE 

ROMANI DUPĂ             

    CUCERIREA DACIEI, EXPUSE ÎN MUZEE ŞI PARCURI DIN  

STRĂINĂTATE                                        

 

    Când am vizitat Muzeul Vaticanului la Roma, am admirat busturile 

dacilor şi în special cel denumit ,,Captivus Dacus”, crezînd că sculptori 

romani, entuziasmaţi de demnitatea, prestanţa şi privirea fermă a acestora, 

ar fi realizat aceste busturi. Adevărul însă, l-am aflat mult mai tîrziu, când 

am citit recenzia făcută de dl. Gabriel Gheorghe la manuscrisul tezei de 

doctorat, pe care a susţinut-o în anul 2000 la Sorbonna dl. Leonard 

Velcescu, cu titlul Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture 

romaine”/ «Barbarii » Dacii în sculptura romană.  

    Meritul autorului cu acestă teză, este că a descoperit un număr 

impresionant de busturi şi statui în toate părţile lumii, în afară de ideea că 

acestea ar fi fost comandate de Traian sculptorilor romani şi ar 

reprezenta un “omagiu”, adus de romani celor mai puternici dintre 

adversarii săi ! 

    S-a intreprins şi un amplu studiu al principalelor materiale utilizate 

pentru sculpturile ,,barbarilor” daci, pentru a permite pe de o parte, nu 

numai identificarea ariei geografice de provenienţa sculpturii în sine, dar şi 

pentru alegerea materialelor pentru restaurarea lor.  

    Pînă în prezent, nu se cunoaşte o lucrare, care să cuprindă repertorierea 

tuturor sculpturilor reprezentând personalităţi ale lumii geto-dacice din 

antichitate. 

    Descoperirea atîtor busturi pune problema provenienţei lor, mai ales 

faptul că romanii nu aveau acest cult «al proslăvirii celor mai puternici 

adversari învinşi».  

    Autorul tezei de doctorat susţine faptul că aceste statui ar fi fost făcute de 

sculptori latini după încheierea primei faze a războiului dintre latini şi geţi 

(daci), la anul 106. 

    În recenzia făcută acestei teze susţinută în lucrare, dl. G. Gheorghe este 

de altă părere, şi anume: « niciodată, în istoria lumii, învingătorii nu i-au 

omagiat pe învinşi şi nu se poate găsi nici un exemplu în acest sens, să 

omagiezi un învins că l-ai putut despuia de bunurile sale, oricît de mare ar 

fi fost jaful făcut asupra învinsului, şi nici să se omagieze şi să se 

complimenteze reciproc ». 

    În sprijinul celor afirmate mai sus de către dl. G.Gheorghe, vin şi 

argumentele unor scriitori recenţi şi din antichitate, unul chiar contemporan 

cu Traian. 

    Alexandru Busuioceanu în cartea ,,Zamolxis sau mitul dacic în istoria 

şi legendele spaniole”, Ed. Meridiane, 1981 scrie despre confruntarea între 

romani şi daci:  

Războiul începe pe viaţă şi pe moarte. Şi lupta e grea. Romanii trebuie să 

cucerească acel pământ palmă cu palmă ... pentru a lua munte cu munte şi 

a urca pe culmi, unde dacii se apără cu înverşunare în fortăreţele lor. 

Sculptorii (Columnei) n-au trecut cu vederea nici o cruzime, fie barbară,  

fie romană. Capetele înfipte în prăjini pe ziduri sunt elemente decorative 

ale acestui război. Într-o scenă, călăreţi romani intră într-un sat părăsit 

(de războinicii daci n.n.). Numai bătrâni se apără cu bâte. Soldaţii ard 

casele, pun foc la fiecare pas. Într-un alt relief, femei dace ard prizonieri 

romani. Îngrozitoare ură, care umple pădurea de oroare... (p. 201). 

Duşmanii desemnaţi de destin nu pot fi aliaţi (p. 202). 

Atrocităţile reprezentate pe Columnă, nu lasă să se întrevadă nici o posibilă 

omagiere reciprocă. 

    De altfel, după moartea lui Traian survenită în anul 117, departe de 

Roma, el n-a mai avut cum să vadă consecinţele dezastruoase ce le-a 

declanşat prin războiul contra dacilor şi îndeplinirea testamentului lăsat 

de Decebal întregului neam getic (vezi Iordanes, Getica, ediţie bilingvă 

latină/română, Fundaţia Gândirea, 2001, p. XVIII-XXXIV): cucerirea şi 

jefuirea Romei de către Alaric, căderea ei sub Odoacru (sfîrşitul 

Imperiului roman de apus), instalarea unui rege get la Ravena etc. 

    Explicaţia existenţei atîtor statui şi busturi de daci în străinătate o 

găsim şi la Cicero (În Verem): solii care ajungeau la Roma (soli veniţi din 

provinciile cucerite n.n.) vedeau expuse în Forul roman (!!) statui luate 

din casele, din templele, din oraşele lor; solii se închinau în for la statuile 

zeilor ridicate din templele lor şi, recunoscînd şi alte statui şi podoabe, 

 se uitau la ele, în diferite locuri, cu ochii în lacrimi. ... nimeni nu are un 

 motiv să se îndoiască de pieirea aliaţilor şi prietenilor de vreme ce în forul 

roman, unde altădată erau acuzaţi şi condamnaţi cei ce săvîrşiseră vreo 

nedreptate împotriva aliaţilor, sînt aşezate acum, în ochii tuturor, obiectele 

luate de la aliaţi şi prieteni. 

    Unul din motivele pentru care romanii erau urîţi în provincii îl constituiau şi 

jafurile săvîrşite de soldaţii romani (Istoria literaturii latine, EDP, fără an, p. 

425)  

    În continuare, vă relatăm ce au afirmat şi alţi scriitori despre jafurile 

romanilor în teritoriile cucerite. 

    Caius Crispus Sallustius (86-34 î.Hr., în Epistula Mithridatis, 23, ap. Istoria 

României, 1960, vol.I, p. 346: romanii erau numiţi de populaţiile supuse 

latrones gentium (jefuitorii popoarelor). 

    În studiul lui Merle Severy din “National Geografic”, mai 1977, p. 607, 

găsim scris: 

    Cæsar now proceeded, in eight years of campaigns, to “pacify” Gaul, making 

the desert Roman called peace. The self-styled saviour of Rome fought some 30 

battles, took more than 800 towns, killed by his own count 1.192.000 men, 

women and children. / În opt ani, Cezar a continuat să pacifice Galia, realizând 

pustiul roman numit pace. În stilul propriu de mântuitor al Romei, a dat circa 30 

de bătălii, a cucerit peste 800 de oraşe şi a ucis pe seama sa 1.192.000 de 

bărbaţi, femei şi copii (pildă semnificativă despre cruzimea romanilor, fapt 

reluat de Traian mai tîrziu în războiul cu dacii n.n.). 

    Tacitus (către 55-către 120 d.Hr.), istoric roman, scrie în Anale, C.XV, § 44 : 

Roma e mocirla tuturor ticăloşiilor şi păcatelor. 

    Toate acestea, dar şi prin propriile sale constatări, l-au făcut pe logicianul şi 

filozoful Anton Dumitriu să scrie : Romanii nu aveau însă decît politica lor 

imperialistă drept ideal. Dacă grecii n-ar fi cucerit spiritual pe romani, 

Imperiul Roman ar fi fost pentru Europa ceea ce a fost, mai târziu, Imperiul 

Mongolic al lui Gingis Han. Numai că, de data aceasta, barbarii ar fi venit de 

la vest, şi nu de la est (Orient şi Occident, p. 26).  

    V-am expus toate aceste mărturii, pentru a vă convinge că, în nici-un caz 

statuile şi busturile dacilor n-au fost făurite de romani ci de proprii noştri 

strămoşi sculptori. 

    După cum se ştie, scrierile lui Criton, medicul lui Traian, prezent la 

campania lui Traian în Dacia au dispărut complet. Ne-au mai rămas cîteva 

fragmente de la Dio Cassius care a fost în posesia acestor scrieri, dar care nu 

amintesc nimic de aceste statui. 

    De aici, greutatea justificării adevărului istoric din scripte. 

    O sursă care nu poate fi neglijată, ar fi şi plăcile găsite la săpăturile pentru 

Castelul de la Sinaia unde, pe una din plăcile turnate în plumb se află un 

magnific castel al regilor daci (placa cu nr. 21). În acest edificiu al regilor daci 

nu puteau lipsi statui sau busturi ale regilor daci, a clasei Sarabilor, din care se 

alegeau regii şi scerdoţii Geţilor (v. Iordanes, De origine actibusque Getarum, § 

40), ale căror busturi şi statui împînzesc astăzi muzeele şi grădinile din 

străinătate. Traian şi Criton probabil, prezenţi la distrugerea palatelor şi 

sanctuarelor Sarmizegetusei, au considerat că aceste sculpturi reprezintă zeităţile 

neamului dac şi odată cu dispariţia lor din Dacia, va dispare şi forţa poporului 

daco-român.  

    În antichitate, se credea că forţa şi puterea unui popor, a unei cetăţi, stă în 

forţa zeităţilor adorate de populaţiile respective, iar prin dispariţia lor se pierdea 

şi puterea poporului respectiv. 

    În cazul de faţă, statuile n-au fost zeităţi, ci nobili daci, sau persoane 

importante, iar neamul nostru n-a dispărut, în schimb Roma împăraţilor 

romani, după mai bine de trei sute de ani (106-476) de la cucerirea Daciei, 

şi-a încetat existenţa.  
    Traian ar fi dispus implantarea tuturor statuilor şi busturilor în Forum. Este 

foarte probabil ca la dislocarea statuilor la Sarmizegetusa, să fi fost distruse 

anumite părţi, sau la transportul lor, fapt care a făcut ca, ajunse la Roma, să fie 

depozitate în vederea restaurării lor. 

    Faptul că se găsesc atîtea statui şi busturi în lume, nu se explică decît că, fie 

au fost furate cu ocazia jafurilor din Roma în anul 410, pe vremea regelui 

vizigoţilor Alaric (c. 370-410), fie sustrase din depozitele unde erau depozitate. 

În subsolurile Vaticanului mai există frînturi din statui sau busturi ale 

strămoşilor noştri nerestaurate.                                                                                                                                                                                   

 



 

  

Muzeul Vaticanului      Două statui ale strămoşilor noştri, din cele opt care      

  Sala Braccio Nuovo      Împodobesc Arcul de triumf al lui Constantin Cel                            

   Bust de tarabostes           Mare din Roma, una a unui tarabostes şi alta a           

                                                                               unui pileat                                                

 

   
  Statui ale strămoşilor noştri în grădina Borgheze din Roma 

 

  
Statui ale strămoşilor noştri – Muzeul Louvre 

Paris-Franţa 

  
Statui ale strămoşilor noştri 

Muzeul Ermitaj St. Petersburg-Rusia 

 

  
Alte două statui  – Muzeul Ermitaj 

Sankt Petersburg-Rusia 

     Toate aceste mândre priviri ale statuilor strămoşilor noştri, se îndreaptă către locul unde au fost făurite, România de astăzi, în aşteptarea repatrierii 

lor. 

    După relatările domnului L.Velcescu, rezultă că aceste statui de daci ar fi fost făcute de romani, în perioada lui Traian, pentru Forul de la Roma. Conform 

restituirilor Forului lui Traian făcute de italieni şi, ceva mai recent de către americani, se presupune că au fost la origine în jur de o sută de statui de daci. În 

curtea principală a Forului, aceste statui se aflau la înălţime, deasupra porticurilor (galeriilor) care înconjurau piaţa principală a acestui for, cam în dreptul 

fiecărei coloane care susţinea porticul. Acestor statui din marmură trebuie să li se adauge şi  statuile din porfir roşu-vişiniu care au făcut parte din faimosul 

portic din porfir al Forului. Nu se poate şti exact cîte statui de daci au făcut parte din acest portic, menţionat de mai multe ori în antichitate. De altfel, aşa s-a 

aflat de existenţa lui, din scrieri, căci deocamdată arheologii nu au găsit nimic şi nu au reuşit să-l localizeze în complexul Forului. De ce nu s-a mai găsit nici o 

urmă ? Pentru că toate complexurile monumentale din Roma au fost « jefuite », materialele au fost descompletate, luate şi reutilizate la construcţii, mai ales în 

timpul Renaşterii. Şi cum Forurile Imperiale erau garnisite cu diferite marmuri colorate de toate tipurile şi nuanţele, aşa se poate explica de ce acest portic a 

dispărut complet: era  construit din porfir roşu, material de construcţie deosebit de căutat în Renaştere şi Baroc. Şi acest portic din porfir se pare că a existat cu 

adevărat, căci au fost găsite 5 statui de daci din porfir roşu-vişiniu. Două se află la Luvru, trei la Florenţa, iar cîteva fragmente în rezervele Forului lui Traian. 

    Nu este exclus ca odată cu statuile să fi fost demontat şi porticul, şi, transportate împreună cu statuile şi busturile la Roma. 

    Argumentul în sprijinul acestei teze, provine şi din admiraţia pe care Paul MacKendrick a avut-o, vizitând urmele Sanctuarului de la Căscioarele – 

aparţinînd Culturii Gumelniţa (A2), (datate în carte între 2700-2000 î.Hr., în realitate 3600-3400 î.Hr.) şi alte descoperiri arheologice, în cartea Pietrele dacilor 

vorbesc, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică-Buc., 1978, unde la pag.13 scrie : ,,Sanctuarele cu acoperişurile în două ape, împodobite cu ornamente (acreteria) pe 

coamă şi la marginile frontonului, prezintă un rafinament arhitectonic pe care templele greceşti (de unde romanii s-au inspirat mult mai tîrziu n.n.) îl vor atinge 

după mai bine de o mie două sute de ani ( 2100 de ani n.n.)”                                                                                                                                                              

    Dar Roma şi Florenţa, nu sînt singurele care ascund aceste comori aparţinînd patrimoniului naţional al românilor. Alte statui se găsesc şi la Napoli. 

    În afara Italiei, statui ale strămoşilor noştri se găsesc şi în muzee şi colecţii private: la Oxford, Berlin, la Paris (Luvru), Madrid, la Praga, la Toulouse, 

Bruxelles, Sankt Petersburg (Ermitaj), Copenhaga, Smyrna, Atena, la New York, în Israël, pentru a nu cita decît acestea.  

    Nu pretindem astăzi Romei: aurul, podoabele, vitele şi grînele jefuite în perioada ocupaţiei romane. Dar ceea ce face parte din patrimoniul nostru naţional 

înstrăinat, trebuie să ne revină din nou în ţară.  

    Rolul guvernanţilor din ţară, în special Ministerului Culturii, le revine responsabilitatea de a începe cu repertorierea tuturor acestor statui şi busturi, studierea 

texturilor lor, pentru a proba că sînt din materiale unde strămoşii noştri stăpîneau teritorii în antichitate, cu mult înainte de Burebista. A nu se pleca de la premiza 

că statuile au fost făcute din cariere din Italia şi alte părţi ale lumii, ci din teritoriile dacilor ante-Burebista. Cu regret constatăm că, premizele de la care dl. 

L.Velcescu a plecat în teza sa, susţinînd că latinii au realizat statuile, a căutat texturile din care au fost făurite în alte părţi ale Imperiului roman şi nu în Spaţiul 

în care au locuit şi stăpînit în străvechime strămoşii noştri. Ne fiind în posesia tezei domniei sale s-ar putea să ne înşelăm, dar cele evocate de Pliniu ne conduce 

la concluzia că avem dreptate. 

   Faptul că strămoşii noştri sculptau statui din marmură, încă dinaintea epocii troiane, ne-o evocă Pliniu (61-114), citat de N. Densuşianu în Dacia preistorică 

ed. Arhetip, Bucureşti, 2002, în care la pag. 98 scrie : Din o insulă a Mării Negre (este vorba de insula din lacul Letea n.n.), numită Apolonia, situată spre sud 

de gurile Istrului, Romanii luară una din cele mai venerate imagini a zeului Apollo, o statuie colosală înaltă de 30 de colţi (cca. 20 m.) şi o aşezară în 

Capitoliu sub numele de Apollo Capitolinus. 
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30 Cheltuielile acestei antice şi 

magnifice opere de sculptură 

au fost, după cum ne spune 

Pliniu, de 500 de talanţi ... 

adică mai mult decît adunase 

Grecii (300 de talanţi) pentru 

reconstruirea templului din 

Delphi, incendiat în  a. 548.   

    A nu se uita că, lucrările de 

apărare, sanctuarele şi poate 

chiar palatele de la 

Sarmizegetusa s-au făurit cu 

mult înaintea lui Burebista ... 

pe terasa IX-a a 

Complexului s-au găsit 

seminţe de grîne datate din 

mileniul al III-lea î.Hr.! Şi 

chiar statuile să fi fost 

făurite de sculptori 

autohtoni mult mai înainte 

de domnia regilor Burebista 

şi Decebal. 

    Tot N. Densuşianu, în 

Dacia Preistorică, la p. 101 ne 

relatează următoarele privind 

cercetările arheologice din 

insula Leuce (Letea): În 

mijlocul platoului acestei 

insule s-au găsit în anul 1823 

ruinele unui templu de o 

întindere extraordinar de 

mare. În unele locuri zidurile 

acestei clădiri (Templul lui 

Apollo) mai aveau încă o 

înălţime de o archină şi 

jumătate (1 m 661/2 cm.). 

Construirea acestui templu, 

după cum ne spune Koehler 

(în Memoires sur les îles et la 

course consacrée à l’Achille, 

în Mémoires de l’Académie de 

St. Petersbourg, Tome X, 

1825, p.604), se reduce la 

epoca arhitecturii primitive 

sau ciclopice. (s.n.) 

    Avem deci dovezi clare, în 

primul rînd că strămoşii noştri 

sculptau în marmură statui de 

mari dimensiuni – enorme am 

putea zice – încă din mileniul 

II î. Hr. (epoca troiană), şi 

poate chiar mai înainte; iar în 

al doilea rînd faptul, 

consemnat şi de Cicero (106-

43 î.Hr.), că romanii 

demontau statuile zeităţilor 

şi le transportau la Roma. 

    Nu este exclus ca cele patru 

statui de tarabostes, cît şi cele 

patru de nobili daci care 

ornează Arcul lui Constantin 

de la Roma, să fi fost jefuite 

de Traian, expuse şi ele în 

Forul roman şi apoi, 

Constantin să-şi împodobească 

Arcul cu ele. 

    În încheiere, facem apel la 

toţi românii care vor citi 

aceste rînduri, să lupte din 

toate puterile, prin orice 

mijloace, pentru repatrierea 

statuilor strămoşilor noştri. 

ANEXE 
                         FORUMUL  LUI  TRAIAN 
                             reconstituire virtuală 

 
Diorame realizate de: Martin Chrestel cu largul concurs al 

bunului şi vechiului său prieten Radu Schill 

 
 

Bazilica Ulpia, intrarea principală

 
Bazilica Ulpia, intrare principală

 

Privind imaginile de mai sus, se constată că statuile care se găsesc deasupra stîlpilor şi cornişei, seamănă cu statuile dacilor, 

expuse în grădinile din Roma. 

    De asemeni, un detaliu evident este poziţia mâinilor ţinute în faţă, una peste alta, obicei specific ţăranului român, 

obicei multimilenar. 

    Am mai adăuga faptul că sarcofagul în care se află înmormântată Sfînta Elena, mama împăratului Constantin Cel 

Mare – sarcofag „mutat” de cruciaţii celei de a IV-a Cruciade de la Constantinopol la Roma (astăzi în Muzeul 

Vaticanului) cu ocazia distrugerii complete a Bizanţului începînd cu anul 1204, este confecţionat din porfir vişiniu la 

fel ca unele coloane din Biserica Sfînta Sofia din Constantinopol, acelaşi porfir din care au fost confecţionate coloanele 

şi statuile Forumului lui Traian. 

    Prezenţa porfirului în Bizanţ în anii 300 d.Hr., vine să întărească faptul că atît coloanele Forumului lui Traian cît şi 

statuile strămoşilor noştri au fost create din porfirul ce se găsea la vremea aceea, fie în Munţii Măcinului fie în Munţii 

Balcani. 

    Menţionăm faptul că între anii 1204 şi 1270, perioadă când Imperiul Roman de răsărit a fost condus de Împăraţi 

catolici acreditaţi de Biserica Catolică din Roma, toate obiectele preţioase din fostul Bizanţ distrus şi din bisericile – 

incluzând şi Sfînta Sofia –din întregul Imperiu roman de răsărit au fost „luate şi duse în Peninsula italică”. Aceste 

obiecte de cult din aur şi metale preţioase se pot găsi astăzi fie în colecţii particulare, fie în anumite biserici sau 

catedrale, precum astăzi, tronează pe Bazilica din Piaţa San Marco din Veneţia, carul cu patru cai din aur! 

 

     Notă       Vezi şi http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=ee63vt2sg74r0 

 

Diffusion immédiate                                                                                                                                                                                                                             Bruxelles 13 décembre 2012 

 
Musiques de Roumanie aux Plaisirs d’Hiver à Bruxelles 

 
Quelques jours avant Noël, le groupe Sweet Bucovina de Roumanie est invité au Marché de Noël de Bruxelles, Place Sainte-Catherine, dans le cadre d’un projet 

soutenu par l’Institut culturel roumain à Bruxelles . 

 

Venus du Nord Est de la Roumanie, de Bucovina (Pays des hêtres ou Ţara Fagilor en Roumain, Bukowina ou Bucheland en Allemand), les musiciens réunis 

autour du projet Sweet Bucovina ont parcouru plus de 2200 km pour apporter au Marché de Noël à Bruxelles un véritable trésor musical roumain. 

 

Les musiques traditionnelles de Roumanie, des mélodies de danse, des chants lyriques, rituels ainsi que des chants de Noël et les costumes traditionnels ne 

manqueront pas de charmer le public Place Sainte Catherine, du 20 au 23 décembre, à Bruxelles. 

 

Membres des différents orchestres locaux, ils sont omniprésents dans les fêtes des villages, les mariages, les bals et les festivals en plein air. Il s’agit des jeunes 

instrumentistes Doru Cotos (violon), Nicu Voitineanu (accordéon), Grigoras Daniel (trompette), Chira Petru (flûte), Juravle Vasile (cobza) et  Ana-Maria 

Popescu (voix).  

 

Le projet Sweet Bucovina est organisé par l’Institut culturel roumain à Bruxelles en partenariat avec Balkan Trafik et l’Association 1001 valises. 

 

- fin - 

 

Note pour les journalistes: informations supplémentaires et demandes d’interviews à ICR Bruxelles: bruxelles@icr.ro; www.icr.ro/bruxelles  

 

http://www.youtube.com/watch?v=w0ZAfXFiQes  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lmd33A2FojY
http://www.plaisirsdhiver.be/
http://www.icr.ro/bruxelles_/
http://www.icr.ro/bruxelles_/
mailto:bruxelles@icr.ro
http://www.icr.ro/bruxelles
http://www.youtube.com/watch?v=w0ZAfXFiQes


 

 Al. Florin Ţene 

 
PETRU BIRĂU 

sau 

policromia ca modulul expresivităţii ideilor 

 

Abordarea personalităţii artistice a pictorului Petru Birou, pictor şi scriitor, de 

către Dumitru Velea, un excelent eseist, a făcut ca albumul PETRU BIRĂU arta ca 

reînceput şi adăpost, apărut la Editura Fundaţiei Culturale “Ion D. Sîrbu“, Petroşani, 

2012, să fie o îmbinare între cercetarea fenomenului cultural, din unghiul original al 

pictorului, cu speculaţia filosofică a fondului spiritual pe care aceasta îl presupune. 

Albumul având următoarele capitole: I - Cumpăna muntenului, II - “Firul vieţii“, 

III - Locuri privilegiate istoric, IV - Cimitirul Vesel de la Săpânţa şi “Ţapiul isăşitor“, 

V - Peisajul ca reînceput al lumii, VI - Portretul auroral, VII - Natura statică, VIII - 

Cartea ca început şi oglindă, - 1 - Linie şi cuvânt, 2 - Culoare şi poveste, 3 – 

„Eclaboussures de soleil” şi oglinda, IX - Mama şi matricea arhaică şi X - Fişă 

biografică Petru Birău, cuprinde un întreg evantai despre viaţa şi opera artistului. 

În acest frumos Album, cuprinzând toate datele biobibliografice necesare pentru a 

evidenţia portretul unui artist ajuns la maturitate, Dumitru Velea glisează între critica de 

artă şi hermeneutica filologică, fiindcă ambiţiile eseistului ţintesc către o viziune 

coerentă şi globală asupra dinamicii spirituale prefigurate în opera pictorului abordat. 

Autorul abordează pictura lui Petru Birău din punctual de vedere al rădăcinii sale, 

exprimată, ”prin întreaga sa familie, în această matrice stilistică, restrânsă genetic la 

omul de munte, geographic la Cimpa, aşezare pe partea de nord a Jiului Estic, din 

Munţii Dacilor.“ (p. 8). 

Dumitru Velea ştie să se ridice uşor deasupra operei lui Petru Birău, investigând-o 

şi analizând-o în şiruri de conexiuni care iluminează o personalitate în conexiunile ei; 

având înzestrarea analogiei rapide şi a scenariului de idei, plonjează uşor în mitologie şi 

religie, iubind coerenţa şi armonia teoretică. Toate acestea datorită picturilor studiate. 

Opera plastică a lui Petru Birău îi dă posibilitatea autorului să se exprime în 

concepte, astfel că precizia formulării, plasticitatea stilului, proprietatea expresiei îl 

ajută să contureze cu precizie lucrările de pictură ale celui care semnează expresivul 

tablou Nunta momârlească (executat în 1992, ulei pe carton, 70/100 cm). Erudiţia intră 

în discursul său numai în măsura în care serveşte precis şi eficient argumentaţia şi, 

atunci când o face, Dumitru Velea are grijă să meargă cu argumente la rădăcinile operei 

lui Petru Birău, la semnificaţia originară a acesteia. 

Având zece expoziţii personale, 15 de grup, şi alte câteva în străinătate, precum şi 

şapte cărţi publicate, prezent în mai multe Dicţionare, Petru Birău este o personalitate 

ce stă sub semnul plastic al arhaităţii şi al zodiei intelectului. 

Albumul sugerează efortul sintetic şi totalitar al artistului plastic, criticul făcând o 

lucrare de ordonare şi consolidare raţională pe o operă inefabilă, subtilă prin chiar 

esenţa ei misterioasă. Preocuparea pictorului este de a nu lăsa „actele” artistice într-un 

tipar încremenit, întrucât simţul său artistic se exprimă cu claritate în limbajul culorilor 

rupte din mediul în care creează. Iar dicţiunea ideilor din eseul lui Dumitru Velea e un 

mod de expresivitate a intelectului. Inteligenţa sa critică se consumă în nenumărate 

ceremonii ale investigaţiei şi interpretării, în formulări eseistice care prind memorabil 

esenţa evoluţiei artistului. Cercetând picturile lui Petru Birău, Dumitru Velea face, în 

acelaşi timp, şi un efort spiritual de a sesiza subtextul filosofic al practicii artistice. 

Distincţiile au subtilitate, disocierile dau la iveală un simţ foarte fin al nuanţei, iar 

siguranţa tonului conturează cu precizie portretul artistului abordat. Studiul despre 

Petru Birău luminează o „tradiţie” prinsă în actul metamorfozei spirituale. Efortul 

cristalizării de la origini până la artist, prin trecerea de la psihologia înaintaşilor la 

pictorul Petru Birău, coagularea sacral-filosofică prin consolidarea ecclesiocratică, 

formă de explorare a totalităţii prin pictură şi text, ne conduc spre un portret al artistului 

plastic cât mai valid şi coerent în fundamente.  

Prin acest Album, ne comunică despre temeiurile noastre româneşti doi artişti, ai 

condeiului şi penelului, deosebiţi, personalităţi ce ne-au dat prilejul de încântare şi de 

iluminare culturală. 

 

 

                 

         Ochiul-frunză, ochiul-clepsidră... 

                       (O de-scriere/ vedenie a Timpului) 

 

Lui Constantin BRÂNCUŞI, Titanul,  

şi lui Ion ŢUCULESCU  

 

 

 Moto: Jalea de a fi uitat că noi suntem Europa Veche... 

 
Milenii la rând  

- mugind soldăţeşte  
unul în spatele altuia 

ori în lanţ de trăgători -, 

milioane de ani, 
miriade – precum stelele-n cer –, 

păsările nu făceau ouă, 

ci  
clepsidrau clepsidre... 

 

Până atunci, lumea  
se întemeiase pe sfere, 

apoi pe turtite, eliptice ere... 

 
Dar iată, nepoate, cum vedeau  

Zalmoxis  
şi Marele Lup Alb  

clepsidra: 

 
...SUS – trecutul negru, viforos, 

împietrit vulcan răsturnat,  

rareori noroios -, 
 

LA MIJLOC – gâtul strâmt de cocor 

vremelnic jertfit triunghiului călător, 
preastrâmtul crater al prezentului, 

fragilă tulpină, lăcrimândă, de păpădie, 

ţeavă de nai  

picurând jalea din doine în rai,  

deschizând porţi neştiute, 

inorogi în galop, regesc alai..., 
 

JOS – viitorul, nebulosul, 

imprevizibilul viitor, 
zadarnic încercând să reînvie-n trecut, 

prin gâtul de lebădă mut, 

prin care curg doar clipe  
sub scut durut, 

buzdugan cu peceţi sângerânde, 

zvârlit de zmeul zmeilor de purpură 
în porţi ferecate de dor, 

plăpânde... 

 
...Milioane, miriade de ani, 

- Golgotă a mărgelelor năzdrăvane 

din negrăita poveste -, 

păsările năşteau clepsidre... 

 

De la basmul străbun încoace 
- vatră vrăjită din care răsar  

minunile, sorii  – 

şi de la BRÂNCUŞI, cioplitorul 
de himere, cu aură-mângâiere, 

cel ce a sculptat cu lumina 

şi încă dăltuieşte direct în piatră 
Pogorârea Duhului Sfânt, 

vuiet de suflare de vânt 

peste ucenicii Mântuitorului  
adunaţi în cetatea răstignirii 

pe crucea: tainic cuvânt, 
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de la BRÂNCUŞI,  

cel ce sculptează Înălţarea, 

nerostit legământ, 
Pasărea Măiastră aduce pe lume 

aburoase, de aur elipse, 

de aripa îngerului atinse, 
orhidee de foc, ninse, 

în care pulsează 

infinitate de sfere, 
puzderie de ochi însoriţi – 

izvoare ale lumii, 

matricea Domnului 
nostru Iisus: 

Calea, Adevărul şi Viaţa, 

Mielul lui Dumnezeu, Mirele, 
răstignitul 

pe cheia împărătească, 

lemn dulce, cruce divină, 
fluviu de jar, 

Deltă în devenire şi har, 

părelnică, îndumnezeită lăstărire 
a cojii timpului. 

 

Năzărire...  
 

...Coaja timpului  

în veşnică năpârlire 

precum şarpele Casei  

Dorului de dor virginal, 

primordial,  
nemistuitul dor alb, 

întors în sine cocor, 

dor... - rod şi odor, 
dor în bejenia din sine-mi... 

 

Şi în armonia celestă din 
Do-Mi-Sol-Do... 

 

Dor de Începutul Lumii, 
răsădit din apa Lunii 

şi-nndoit cu plânsul humii 

în spirala de foc a furtunii: 
Oul dintâi, Oul elipsă – 

Timp în spaţiu, vibraţie, undă, 

Lumină impuls, veşnicie-secundă, 

Oul străluminat de eclipsă, 

nadir în zenit – apocalipsă... 

 
...Vino, Clipă magică, 

ochi-frunză, clepsidră, 

fulger şi tunet din mitică hidră, 
şi strigă-mă, 

Alfa şi Omega,  
o dată măcar, pe nume mă strigă 

!... 

 
Pajură-cap sau rigă ?... 

 

 



 

 
Pentru că omul simte uneori nevoia să aşeze în talerele balanţei 

datul cel trăit, dar şi pe cel adăpostit de tainiţele sufletului său şi să facă un 

bilanţ, cel mai potrivit este ca să tragă linie atunci când mai urcă o treaptă în 

necruţătoarea trecere a timpului, la cumpăna dintre ani. Iată că la acest prag 

fac şi eu un popas acum, căci numai măsurând bine faptele din trecut poţi să 

alcătuieşti tiparul după care să le poţi croi, mai apoi, pe cele ce le vrei 

împlinite. Privirea pe care o aruncăm asupra vieţii este, de fapt, privirea care 

se îndreaptă spre noi înşine; uitându-ne în jur, vom găsi întotdeauna ce 

căutăm, fie lumina, fie umbra şi luându-le ca reper, pornind de la acestea, vom 

construi pilonii noilor fapte de viaţă. Anii senectuţii m-au învăţat să mă bucur 

de viaţă, să mă sprijin pe tot ce este frumos şi bun şi, pe cât posibil, să extrag 

esenţa. Firea mea optimistă îmi aduce în faţă, mai întâi împliniri şi frumuseţi, 

asemenea apelor care curg de la înălţime, unele de la Înălţimea Proniei 

Cereşti. De aceea, privesc anul care a trecut cu sufletul, iar pe cel care vine cu 

ochii minţii, dar şi cu aripi de vis. 

  O realizare importantă pentru mine a acestui nou an, este aceea că 

el îmi va rotunji vârsta la 80 de ani. Pentru frumoasa vârstă, marcată de o cifră 

alcătuită din două numere creionate numai din rotunjimi nu e meritul meu, ci 

mai de grabă al părinţilor şi Divinităţii, cărora le aduc cuvinte de caldă 

mulţumire; eu, doar am mai vegheat să nu cumva să se deterioreze darul cu 

care m-au înzestrat. Întâmpin această vârstă cu bucurie şi străduindu-mă, atâta 

cât îmi stă în putinţă, să nu renunţ la urcuş, oricât de lent ar fi el. Toată lumea 

ştie că e mai bine să priveşti lumea de un delusor mai sus, decât de sub el.   

   Pentru mine, deluşorul acesta a însemnat în anul care se încheie 

apariţia celei de a şasea cărţi, din şirul celor tipărite de-a lungul activităţii 

literare începute la vârsta de 70 de ani. S-a întâmplat în urmă cu 10 ani, cu 

sprijinul revistei "Observatorul" din Toronto căreia îi datorez debutul literar, 

şi mai apoi primind suportul regretatului cărturar Artur Silvestri. Le închin un 

gând de recunoştinţă  

   Tot în acest an aniversar am cules roadele strădaniei celor 10 ani de 

peregrinări pe tărâmul creaţiei, din buchete de cuvinte aşezate cumpanit, în 

scrieri prin care am încercat să reclădesc adevăruri ale vieţii din petice de 

culori şi forme diferite. Mai concret, este vorba de comentarii de critică 

literară, câteva emisiuni la radio şi televiziune, texte publicate în mai multe 

reviste răspândite prin lume, apariţii în dicţionare ale scriitorilor şi în diverse 

antologii, mai multe premii şi diplome, dintre care amintesc două, primite în 

ţara de adopţie şi semnate de Prim-ministrul Canadei, Stephen Harper şi Prim-

ministrul provinciei Ontario, Dalton McGuinty. 

Ce mi-aş putea dori mai mult ?! Ca să-mi îmbrac optimismul în cele 

mai calde culori, încerc să îmi închipui… cum ar fi peste câţiva ani dacă s-ar 

adeveri urarea făcută de o prietenă dragă mie: "Îţi doresc ca la împlinirea 

celor 100 de ani să primeşti diploma de la Regina Angliei!" 

 Dar iată că din toată paleta complexă a aspectelor vieţii, eu am ales 

să vorbesc acum doar despre cel al creaţiei, scrisul, lumea în care vieţuiesc 

rostindu-mă pe dinăuntru şi în care fac să se împlinească şi neîmplinirile, 

lumea aspiraţiilor animate de un optimism febril, plină de căldura şi lumina 

care facilitează accesul omului la puritatea esenţelor dintâi. 

Ce-mi mai doresc pentru anul care vine? Doresc ca spiritul meu 

deschis să intre într-o relaţie şi mai bună şi mai armonioasă cu oamenii, cu 

natura, cu locurile mai importante ale lumii în posibile călătorii, în relaţia cu 

Divinitatea. Îmi doresc să pot păşi înainte măcar ca până acum pe acelaşi 

drum, să pot călători în lumea revelatoare a cuvintelor ca într-un spectacol al 

lumii, să găsesc acele cuvinte care cuprind viaţa în cupele lor. Mi-aş dori ca 

scrierile mele de suflet să ajungă la sufletul românilor, atât de tulburat în 

aceste vremuri, dar şi la inimile canadienilor, fraţii mei adoptivi şi cu mai 

mult noroc... Tuturor celor care îmi citesc scrierile le aduc mulţumiri, chiar şi 

atunci când părerile noastre nu se suprapun, căci diversitatea umană dă 

întotdeauna mai multă culoare vieţii.  

   

În noul an 2013, tuturor vă doresc zile senine, sănătate şi împliniri!  

   

 LA MULŢI ANI !  

 

Toronto, Canada 

 

ÎN PRAG DE ANUL NOU      

-2013- 

 

 

ELENA MITITELU 

 

 Pe Muntele Golgota 
   Pe Muntele Golgota-n sus, 

de aur inima având, 
Crucea de lemn căra Iisus, 

lovit, hulit, din greu oftând... 

  
Sub Crucea grea, dulce 

povară, 

mergea pe calea mântuirii 
tăcut, sub ploaia de ocară, 

ducând păcatul omenirii... 

  
Iar astăzi, plini de vanitate, 

din aur cruci la gât ne-am 

pus, 
purtând păcatul mai departe, 

uităm de Crucea lui Iisus 

  
Şi-L răstignim mereu pe 

cruce, 

în orice zi cuprinşi de rău, 
credinţa de la noi se duce, 

în Iuda eşti şi tu şi eu!! 

 

Sămânţa din suflet 
  

Nu mă încred în albul 

zăpezii este uitare, 

mirosul de viaţă 

pe care îl are 

secunda... 

  

Nu-mi găsesc liniştea 

să pot vedea  

în adâncul din mine... 

Mi-i teamă să nu cad 

în deznădejde şi de cad 

ajută-mă, Doamne, 

să mă ridic  

pentru a mă ţine de 

drum! 

  

Încerc 

să resuscitez înlăuntru-

mi dorinţa de duh 

spre a simţi 

pacea şi bucuria 

ocrotitoare 

în sămânţa din suflet! 
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Bucuria şi frica de 

Dumnezeu 
  

Trăieşte oricare minut 

şi nu uita că timpul 

zboară, 

că se transformă în 

trecut, 

că nu te naşti a doua 

oară. 

  

Să ai frică de Dumnezeu, 

să fii smerit în faţa Sa, 

de când eşti mic, că nu e 

greu, 

să priveghezi la viaţa ta. 

  

Copile, să nu fii trufaş! 

Ne-ncearcă diavolii 

mereu. 

Tu, roagă-te la Îngeraş, 

să te-aibă-n pază 

Dumnezeu. 

  

Te roagă tu, mă rog şi eu, 

părinţii sănătoşi să fie, 

iar bunul nostru 

Dumnezeu 

transformă frica-n 

bucurie! 

 

Un dangăt trist străbate-n unde 

zarea... 
                             ( sonet ) 

  

Un dangăt trist străbate-n unde zarea, 

E semn că terminară-a vieţii artă; 

Pleca-va cine spre o altă hartă, 

Şi-a cui o fi fiind astăzi chemarea!? 

 

Avem toţi pământenii-aceeaşi soartă, 

Nu ştim când programată-i de-

ntruparea, 

Pe satu-ntreg se-aşterne întristarea, 

Că fi-va zăvorâtă altă poartă... 

 

Se va-nălţa spre ceruri lin cântarea, 

Pe calea spre lumină-n dulci fiori, 

Aici nu-i frate nimeni cu-ntronarea. 

 

Când vom pleca, nu vom lua comori, 

Valoarea vieţii va-nfrunta uitarea, 

Fiind prin lume - simpli trecători! 

 

Ave, Fecioară Marie! 
- acrostih – 

  
Ave, Fecioară Marie, 

Venim în genunchi să-Ţi cântăm, 

Extazul din noi, pe vecie, 

Fecioară, prin rugă-Ţi ’nălţăm. 

Edenul în suflete eşti; 

Credinţa în Bunul Iisus, 

Iertarea să ne-o mijloceşti, 

Ofrandă pe cruce S-a pus. 

Ave, Marie Fecioară, 

Rodul din pântec neprihănit, 

Avea din Duh Sfânt să apară, 

Mesia – Pruncuţu-Ţi sfinţit. 

Atotputernică mamă, 

Rugătoare la Dumnezeu, 

Iubirea-ntru Tine ne cheamă, 

Eternă în haru-Ţi mereu! 

 

 

                   Credinţă-n Dumnezeu 

  

  
            Când singur eşti, bolnav şi părăsit, 

            În Casa Domnului ce mâna îţi întinde,  

            Tu intră cu credinţa că ai fi auzit: 

            - Bate chiar acum şi ţi se va deschide; 

  

            Când eşti bătut, hulit, batjocorit, 

            Gândeşte-te la Drumul Crucii în pustiu 

            Iar pentru cei care te supără, şoptit, 

            Să spui: Tu, Doamne, iartă-i că nu ştiu! 

  

            Când eşti flămând, sărac şi obosit, 

            Mereu de Cina cea de taină nu uita, 

            Prin rugăciune, posturi, aplecat smerit, 

            La Domnul cere şi, ţi se va da. 

  

            De eşti bolnav, batjocorit, flămând, 

            Rugându-te, cu siguranţă vei avea, 

            Trăirea creştinească în fapte şi în gând, 

            Credinţa-n Dumnezeu te va salva! 
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Luminita Scotnosis 
-Germania- 

Ecou al eliberării de 

mine 
  

parcă mai ieri 

am trecut prin peştera 

morţii 

până la celălalt capăt 

şi nu am înţeles 

străbătusem  raiul 

sau flăcările cerului 

coborâseră 

să se strângă-n cenuşa-mi 

  

eram acolo 

un copil al polilor 

cu un înger pe umărul 

drept 

care îmi punea în cârcă 

depărtarea umbrelor 

divine 

înfingându-le în tălpi 

cioburi din toate oglinzile 

lumii 

de dinafara  timpului 

  

dar el era fericit 

fredona doina hăului 

căzut pe brânca peşterii 

se mai oprea uneori 

să tragă o gură de timp 

printre răni 

fără sa-i pese că 

Dumnezeu îi picta chipul 

pe o petală de nufăr 

i-am redat zâmbetul 

îl găsisem în piatra unei 

duminici de păcate 

i l-am înapoiat 

cu povara lui cu tot 

  

din muntele sărat 

rupându-mă ca o 

avalanşă 

la aprinderea rugului 

necopt 

adesea muream 

pe urma copilului mereu 

plecat 

prin veacuri lumeşti şi 

flămânde 

trăgându-mi obloanele 

odăilor stranii ale 

(ne)locului 

peste tâmple 

  

până să cad în tăişul 

şoptit 

al pustietăţii din care 

eram 

am stins arşiţa tălpilor 

sângerânde 

cu un potop de iluzii 

dintr-un vis plutitor 

inscripţionat pe un ciob 

de oglindă 

de mult în peştera morţii 

eram 

ecou al eliberării de mine 

copilul mereu plecat 

în viteza sunetului vremii 

pe o mare zbuciumată de 

săruri 

 

 DEBUT 
REZONANŢE CREŞTINE 

  
LAURA MARINAU 

 

 Vrej de timp 

  

de sub cruci să ating văi 

întinse 

cad în umbră de os peste nopţi 

prinsă-n ghem de luminile 

stinse 

ca o  ceaţă banală-ntre porţi 

  

cele de fier cu zăvoare de 

iarnă 

în socoata-ncheierii din toţi 

cei ce vin în  genunchi la 

icoană 

cea de veghe pe umeri de 

morţi 

  

mă absorb printre ciute dihanii 

cu-al meu zbor de furie şi 

trudă 

încolţesc pe sub coastele 

stranii 

vrej de timp cu o inima udă 

  

aleargă şi strigă pe limbă de 

clopot 

rânduiala-n oracolul vremii 

foşnet  pe creier a  orbului 

ropot 

carne in val şi în forfotă 

viermii 

  

către  rai la întoarcerea-n 

matcă 

uneori mă înalţ peste mine 

agăţată în plutire de-o barcă 

ce-ntre praporii lunii mă ţine 

  

ochi deschis în parabola minţii 

frâu legat la un capăt de ger 

seu de ape închisu-mi-a 

 sfinţii 

într-un geamăt vămuit efemer 

  

când de viaţă mă sărută iubire 

până-n răni de sclavie să ard 

înverzesc  în cenuşa albă de 

fire 

o frunză miracol de arbore fad 

 

Obsesia punctului 
  

perdele de clipe coboară 

imagini haotice în sărăcia 

oglinzii 

îmi odihnesc în colţul 

liniştei singurătăţile 

trec orele în Dumnezeu 

niciun sunet din starea 

neagră a nopţii 

nu se desprinde 

aud paşi dincolo de 

durere 

se apropie cerul 

suspinând din toate 

duhurile 

şi nicio privire nu-mi 

cercetează credinţa 

  

livada veşniciei îşi poartă 

rodul în mit 

iarba sacră încolăcită-n 

retină 

creşte neînvinsă brodând 

 razele lunii 

  

sunete de piatră se-nalţă 

din cascadele de aburi 

pământii 

umbre înveşnicite sub 

flăcările drumului liber 

zboruri căzute în albia 

destinului 

raiuri polare 

tăinuiesc trezitele voci 

până la sosirea 

spărgătorului de sare 

şi nu există măsură 

între spaţiile primitive ale 

acrobaţilor 

decât scena ce-şi închide 

aripile 

cu  praful din sticlă în 

pântec 

  

cu o singura deconectare 

de la sursă 

orice emoţie se stinge în 

acelaşi punct 

 

Ploaia desfătării 
  

e clipa când Dumnezeu plânge 

spălând îngerii cu picuri de 

cerneală sfântă pe ochi 

şi albele chipuri se învelesc  

cu armură de sunet 

în spirit secat de râu fluiera 

şopârla verde din toţi solzii 

sub cămaşa zilei umbrele-şi 

pictează tainica atingere 

în rotiri de culori 

şi nu vor trece rumegând 

labirinturi pustii 

păsările de zăpadă 

în oasele macilor 

din zbor către paşii crescuţi 

din visare 

ele-şi întind aripile sub ploile 

mântuirii 

  

vai mie celui scandat de sfinţi 

lumină alungită în ruptura 

spintecătoare a clişeului 

voi putea şopti pace în altarul 

fluturilor 

încercat de poftele întoarse pe 

degetele vicleniei 

voi cuteza sa mă întorc în 

mine 

  

om sărac la suflet 

îţi ţâşnesc de sub limbă 

cuvinte murdare de întuneric 

nu vezi mâna cerului 

înviază pădurea pentru  

braţele tale 

şi nu e ploaie mai albastră 

decât lacrima Lui 

să potolească setea de iubire 

străbătând puntea de ceaţă a 

ultimei nopţi 

tot mai des simt pulsul primei 

tinereţi 

şi nu-i lumină mai zbuciumată 

în carnea inimii 

cum este cea a spărgătorului 

de ploi 

 

                 ZI DE HAR 
 
 
Străin de pofta firii, de orice frământare 

Te-ai scuturat îndată de greaua-ngrijorare 

Şi parcă vezi cum Domnul călcând uşor pe 

mare 

Te cheamă printre îngeri la sacra sărbătoare 

O zi să fii cu Duhul pe Ioan vei înţelege 

Cum harul te ridică mult mai presus de lege 

O zi în har trăită e-un dar din Dumnezeu 

O zi slujindu-ţi fraţii să uiţi de al tău eu 

 

 

Nedefinita putere 
  

putem un ceas să ne petrecem 

clipa 

cea coborâtă-ntâi pe arcuite 

tâmple 

putem să rupem vântului aripa 

şi ultimele ploi albastre de 

cuvinte 

  

putem să-nchidem ochilor 

privirea  

s-o-ntunecăm  deşi ar fi 

devreme 

şi pustiiţi cum azi ne vrea 

pieirea 

să suspinăm muţeşte în poeme 

  

însă ferească-ne lumina 

învierii 

de nu vom da o ultimă 

speranţă 

celor ce au nevoia mângâierii 

căzuţi în hău şi-acum şi-n altă 

viaţă 

  

pe mâini şi sub picioare cu tot 

iadul 

hoinari de fum satanice făpturi 

şi ne-om zori pe creştete cu 

fadul 

teluric zbor pe drum de foc 

mahmuri 

  

putem să-naintăm ca racu-n 

paşi 

de frig cumplit din degete să 

paştem 

în crude dimineţi şi-n fapte 

laşi 

spice de timp când fulgere ne 

naştem 

  

când desemnate-n semne 

plâng ecouri 

şi piua bate-n pulberea 

nătângă 

trăim în cap ades pătrunşi de 

nouri 

şi de apus un şut primim şi-o 

stângă 

  

şi alergăm să ne prindem la 

trântă        

cu-n ultim zbor atemporal şi 

vid 

şi nu trăim doar traiul ne 

frământă 

un aluat stupid în creştere 

perfid 

 

                  
JURNAL 
Oh, de-am avea cu toţii câte-un jurnal cu 

Domnul 

Să scriem pe-nserate până ne prinde somnul 

Nu ştiri din viaţa lumii, din searbăda-i trufie, 

Ci licăriri şi daruri din Sfânta-Împărăţie 

Cum ne-a purtat pe braţe şi ne-a ţinut de 

mână 

Mântuitorul nostru cu dulce-A SA Lumină 

Cum a aprins Iubireaa Cerească-n fiecare 

Veghind să nu ne-abată ispita la hotare 
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Aspiraţie 

 

Stau şi mă gândesc 

Ce-i fericirea? 

Când meditez şi 

cuget, 

Când mă 

ambiţionez 

Să am mai mult, 

Sau să mănânc mai 

bine, 

Ori să-mi petrec 

Timpul cu cei 

dragi? 

Cunoscându-mă pe 

mine 

Ajung mai aproape 

De adevăr 

Chiar dacă 

De multe ori 

Fericirea e departe. 

 

Aspiratë 

 

Rri dhe mendoj 

Ç’është lumturia? 

Kur meditoj e 

mendoj 

Kur ambicionohem 

Të kem më shumë 

Apo të ha më mirë 

Apo të kaloj 

Kohën me 

dashamirët? 

Duke më njohur 

mua 

Arrij më pranë 

Të vërtetës 

Madje dhe nëse 

Lumturia është larg. 

 

 

POEZII RUMENE 

Asemănare 

 

Neştiută de nimeni 

Tu suferi 

Şi iubeşti Luna 

Şi ai acelaşi obraz 

Palid ca mine 

Ca frunzele ce 

În vântul toamnei 

Cad una câte una... 

 

Ngjashmëri 

 

E panjohur nga askush 

Ti po vuan 

Dhe e do Hënën 

Dhe ke po atë fytyrë 

Të zbehtë si unë 

Si gjethet që 

Në erën e vjeshtës 

Bien një nga një... 

 

         Uneori... 

Tu eşti încă în 

trecutul meu, 

Poate te gândeşti şi 

tu la mine. 

Doar noaptea în 

visele mele  

Ajung uneori lângă 

tine.  

Florile păstrează 

încă mirosul  

Întâlnirilor dintre 

noi, 

Frumoasele din 

reclamă 

Cu picioarele lungi 

Şi părul peste umăr, 

Îţi înfăţişează 

chipul tău. 

Eu încerc să-ţi 

găsesc surâsul  

Şi mă trezesc 

fericit, 

Cu mulţi ani mai 

tânăr. 

 

         

 

 

        Căi neştiute... 

Noaptea îmi 

şopteşte cineva  

Cum să-mi scriu 

poemele,  

Nu-mi spune tot 

doar începutul,  

Grea sarcină mă 

aşteaptă apoi,  

Gândul zboara pe 

aripi de porurmbel 

Şi cuvintele se 

aşează unde-şi au 

locul.  

Aşa se naşte ideea 

ce se transformă  

Mai târziu în 

povestea de iubire  

Care se preschimbă 

mereu  

Şi nu moare 

nicicând. 

 

 

            Miracolul 

     ( Scumpei mele 

nepoate Rafaela ) 

Din dragoste te-ai 

născut. 

Îndoielile s-au 

trasformat 

În lumină şi soarele 

s-a ivit, 

Cu doar stropul 

fragil 

Întreg tabloul s-a 

săvârşit 

Şi scurtul nostru 

periplu 

În acest infinit 

univers 

Are un rost,tot ce 

trăim 

Presupune să fie 

gustat, 

Fără întrebări şi 

remuşcări. 

Viaţa merită trăită ! 

Sub semnul 

misteriosului dat 

Tu scumpa mea să 

povesteşti 

Cum ai fost o punte 

Între noi şi viitorul 

tău 

Şi cum te-am iubit 

Mai mult ca pe cei 

Ce nu mai sunt... 

 

POEME ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

Spun 

 

Spun despre ură şi 

dragoste, 

Spun despre muncă 

şi necinste, 

Despre tot ce se 

poate spune 

Şi despre tot ce încă 

nu se 

Poate spune. 

Spun în această 

încurcată 

Şi tristă lume, 

Cu bariere şi porţi 

încuiate 

Şi aş mai spune, 

Dar de unde 

putere? 

Când lupt mereu 

împotriva celor 

Ce şi-au cumpărat 

un nume... 

 

 

 Păcatul 

 

Tot din mine 

Vine de la 

Dumnezeu, 

Dar tot din mine 

Răbufnesc de multe 

ori 

Greşeli şi multe 

rele. 

Sunt egoist 

Şi nu înţeleg 

Ce e bine şi ce nu 

Şi nu gândesc 

Când sa fiu 

Doar eu, 

Ca să mă opresc 

În faţa Ta 

Mereu. 

 

S-ar putea... 

 

S-ar putea ca 

adevărul 

Să nu fie adevăr, 

S-ar putea ca mulţi 

Dintre cei ce 

vorbesc 

Să nu ştie 

Ce spun 

S-ar putea ca mulţi 

Din cei ce stau pe 

scaun 

Să stea pe al altora. 

S-ar putea ca gura 

Să rostească 

Ce sufletul din 

inimă 

Nu crede. 

 

Între 

Frumosul poate fi 

urât. 

Urâtul poate fi 

frumos. 

Doar să ştiu 

Cum să privesc 

Şi să înţeleg 

Unde este plăcutul 

Şi când simt 

durerea 

Şi atunci prefer 

Să fiu nemulţumit. 

Decât un vierme 

fericit 

Cu burta plină 

Şi cu mintea goală. 

Mai bine un prost 

Făcut de alţii 

Dar cu mintea plină 

De gânduri curate. 

 

Prin întuneric 

Dumnezeu e 

Dincolo de nori, 

E dincolo de ani, 

Mai presus de toţi, 

Mai aproape de noi 

Şi totuşi 

Cât de mulţi 

Rătăciţi sunt 

Care-l caută 

mereu... 

 

 

Balanţa 

 

Când spun 

Ce gândesc 

Uneori cei din jur 

Se supără 

Să tac 

Şi să ascult 

Ca ei să se bucure? 

 

Peshorja 

 

Kur them 

Çka mendojnë 

Këta rreth nesh 

Hidhërohen 

Të hesht 

Dhe të dëgjoj 

Që ata të gëzohen? 

 

Adevărul 

 

Care este calea? 

Doar eu pot s-o aflu 

Mergând pe drumul 

Stramoşilor mei 

Sau să-mi folosesc 

Mintea să judec 

Şi să am 

Încredere în mine 

Şi în Dumnezeu 

Ca să fie alături 

Doar să vreau 

Şi să ştiu să aleg 

Între bine şi rau. 

 

E vërteta 

 

Cila është rruga 

Vetëm unë mund ta 

gjej 

Duke vajtur rrugës 

Së stërgjyshërve të mi 

Apo duke përdorur 

Mëndjen për gjykim 

Dhe të kem 

Besim në vetëvete 

Dhe në Zotin 

Që të jetë pranë meje 

Asgjë s’dua më shumë 

Veçse të dua të zgjedh 

Mirësinë nga ligësia 

 

Binecuvântare 

 

În paradisul său 

Dumnezeu 

zâmbeşte 

Privind opera 

artistului 

Şi trimite 

Din când în când 

Pe pământ un... 

Brâncuşi. 

 

Bekim 

 

Në parajsën e tij 

Zoti buzëqesh 

Duke kundruar 

veprën e artistit 

Dhe dërgon 

Herë pas here 

Një Brënkush 

Mbi tokë... 

 

* Constantin 

Brâncuşi,  

skulptor rumun me 

famë mondiale. 

 

Bucurie 

 

Mă chinuie mereu 

aceeaşi 

Întrebare. 

Aşa cum şi pe alţii 

Poate la fel. 

De când iubesc 

Această glie? 

De când sunt om, 

Biruind putere din ape 

Şi din munţi. 

Aici trecutul 

Se cheamă 

Viitor. 

 

Gëzim 

 

Më mundon gjithmonë 

Po ajo pyetje. 

Ashtu siç dhe të tjerët 

Ndoshta njësoj. 

Që kurë po e dashuroj 

Këtë truall? 

Qysh kur jam njeri 

Duke fituar fuqi nga 

ujërat 

Dhe nga bjeshkët. 

Këtu e shkuara 

Quhet 

Ardhmëri. 

 

Taină 
 

Ce taină ascunde Luna 

Nimeni nu ştie 

Ce taină ascund 

Privirile ochilor mei 

Nimeni nu ştie 

Atunci, Tu 

De ce tremuri 

Când te privesc? 

 

Fshehtësia 

 

Ç’fshehtësi fsheh hëna 

Askush nuk e di 

Çfarë fshehtësie 

fshehin 

Shikimet e syve të mi 

Askush nuk e di 

Atëherë, Ti 

Përse po dridhesh 

Kur të shikoj ? 

 

Memoria Eminescu 

 

Mai puternică decât noi e 

moartea 

Mai puternică decât ea eşti 

Tu 

Ce-ar mai putea să spună 

Acum, cuvintele-mi 

sărmane? 

Când iubirea noastră faţă de 

tine 

Datează de-o viaţă 

Care ne este dată... 

Tu vei ramâne aşa cum ai 

fost, 

Strălucitor printre stele. 

 

Memorja Eminescu 

 

Më e fuqishme se ne është 

vdekja 

Më e fuqishme se ajo je Ti 

Çfarë do të mund të thoshin 

Tani, fjalët e mia të gjora? 

Kur dashuria jonë ndaj teje 

Daton një jetë të tërë 

Që na është dhënë... 

Ti do mbetesh ashtu siç ishe 

Shkëlqimtar mes yjeve. 

 

 

Strigăt fără ecou 

Eu vin de departe, 

Din ţara Mioriţei şi 

a Luceafărului, 

Din patria visată şi 

a pâinii 

Şi aş fi dat coroana 

regilor mei 

Pentru o limbă a 

tuturor, 

Dar am fost omorât 

Înainte de a mă 

naşte... 

Doar pământul 

obosit de milenii 

Se-nvârteşte la fel 

Şi unde o statuie 

Înfăţişează trupul 

meu 

Izvorât din doine şi 

balade 

Cineva întreabă: 

Unde sunt acele 

timpuri? 

 

Împăcare 

Mă voi ruga, 

Mă voi ruga 

Coborând în 

mine 

În încăperile 

Cele mai 

adânci 

Ale sufletului 

meu 

Acolo unde-i 

pace, 

Acolo unde 

nu-i 

Întuneric şi 

invidie, 

Laudă şi 

minciună 

Nu sunt spini 

Nu sunt 

duşmani. 

 

Închinare 

Mă voi ruga 

Cât de mult 

Te voi iubi 

Mereu. 

 

Între străini 

– Hei! ne strigă 

gazda. 

Noi din pat sărim, 

La mâncare ne 

cheamă, 

Spre lucru 

În grabă să plecăm 

Abia acum, cocoşul 

Îsi cântă prima 

cântare. 

Când Soarele ne 

salută 

Noi suntem obosiţi. 

Lucrăm şi tot 

lucrăm: 

La început tarlale. 

Apoi chiar şi sate. 

Hambarele-s pline 

Nu-i timp nici de-o 

ţigară. 

Întunericul ne 

prinde pe câmp. 

La ceas privesc 

mereu. 

Sfârsitul zilei e 

departe 

Şi mai ales casa 

Cu cei dragi ! 

       
 

S-ar cuveni 

S-ar cuveni ca 

preţul pâinii 

Să fie doar pe 

jumătate 

Din sudoarea 

pentru ea. 

S-ar cuveni... 

 
Cumpăna 

Între cer şi pământ, 

Între zi şi noapte, 

Între taină şi 

mărturisire 

Eu stau şi cuget 

Apoi ezit şi pricep, 

Sustin şi dezmint, 

Doresc, nu accept, 

Îmi închipui şi 

trăiesc 

 

 

Destăinuire 

Omul aşteaptă să 

apar 

Să-mi aşez mâinile 

pe clapele 

Aparatelor 

electronice, 

Nu ştie că eu 

M-am născut 

Şi-am trăit lângă 

Doine. 

 

 

Melancolie 

Singur pe 

culme, 

Între cer şi 

pământ, 

Stă bradul 

Înconjurat de 

zăpadă, 

Un clopot 

sună-n 

amurg, 

Vesteşte 

coborârea 

serii 

Sau poate 

plânge 

Cu glas de 

metal 

Ziua ce trece 

Dincolo de 

culmea 

Muntelui! 

 
 

Dorinţa 

Dacă aş avea 

Doar ce mi 

se cuvine 

Să gândesc, 

să trăiesc 

Şi să rămân 

Ceea ce sunt 

Aş fi 

mulţumit. 

Tu, Doamne, 

să stai 

Să priveşti 

Cum eu te 

rog 

Să nu greşesc 

Ca să ajung 

Mai aproape 

de  

Tine. 

 
Ruga 

Aş vrea să 

fiu 

Lumină 

Din lumină, 

Ca să 

luminez 

Ochii 

copiilor 

Copiilor mei, 

Dincolo de 

Vise, 

Unde nu este 

Întuneric 

Nicicând. 

 

Grâul 

Îl mângâie vântul şi 

ploaia, 

Creşte ca bradul 

Spre Soare. 

Cu Soarele şi 

pământul e neam, 

Unii încă îl taie ... 

Mai sunt şi cei care 

îl uită aşa 

Ridicat spre stele. 

 

Iubire 

Am tras 

Toate zăvoarele 

inimii 

Spre a nu mai intra 

Nimeni în ea, 

Dar razele 

Iubirii 

Au fulgerat-o 

Nu, ai răspuns 

La întrebarea mea 

Doar bujorii 

Care ţi-au colorat 

Obrajii, 

Mi-au şoptit, 

Că mă iubeşti. 

 Slavă ţie! 

Ne-ai făcut după 

Chipul şi 

asemănarea Ta. 

Încurcaţi într-o 

lume 

Confuză şi agitată, 

Găsind la răspunsuri 

Noi întrebări 

 
      Pilda 

Unii se laudă 

Afundându-se în 

noroi 

Alţii tac şi muncesc 

Ridicându-se peste 

toţi 

Şi puţini înteleg 

Cât sunt de 

neînţeleşi 

 
         Căutare 

Multă linişte este, 

Chiar dacă cuvântul 

Tău mă răneşte. 

Chitaristul din mine 

Încă melancolic, 

Te caută în 

întuneric, 

Pentru că mai este 

Mult loc în sufletul 

meu.  

De multe ori dorm 

Sub pamântul 

îngheţat, 

Precum cuvântul  

Gândit şi nerostit,  

Sub pătura fricii 

Şi liniştea ce supără. 

 

Roata 

 

Astăzi va fi ieri, 

Mâine va fi azi, 

Viitorul devine trecut, 

Pe aripi de vânt 

Urmele dispar. 

Eu îmi serbez 

Ziua de naştere 

În fiecare an, 

Dar doar la Crăciun, 

În fiecare an, 

Se naşte Isus. 

Tu Doamne 

Să ne ierţi 

Că înţelegem greu 

Sa gândim curat 

Şi să iubim mereu. 

 

Rrota 

 

Sot do jetë dje 

Nesër do bëhet vonë 

Ardhmëria bëhet e shkuar 

Mbi flatrat e erës 

Gjurmët degdisen 

Unë e festoj 

Ditëlindjen time 

Për çdo vjet 

Por vetëm në Krishtlindje 

Për çdo vjet 

Lind Krishti. 

Ti o Zot 

Na fal 

Se vështirë kuptojmë 

Të mendojmë me kthejtësi 

Dhe të dashurojmë përherë. 

 



 

GEORGE ROCA 

 
Sydney AUSTRALIA 

 

CUM S-A NĂSCUT 

ACEASTĂ CARTE 
 

 
Mai întâi de toate ar fi bine să vă 

povestesc cum se naşte un scriitor! Pe la 

începutul anul 2009, mă „afiliasem” pe 
internet la un blog literar coordonat de 

scriitorul Nicolae Stancu, poet şi scriitor 

din Iaşi. Acolo mi-am construit o mică 
„gazeta virtuală” şi am comunicat cu 

mulţi dintre membri. Într-o zi m-am 

trezit cu un e-mail de o doamnă căreia îi 
admirasem pagina creată în acel 

perimetru de cultură numit „Esenţe” şi 

căreia îi lăsasem un mic mesaj 
admirativ. Iată ce îmi scria: 

 
 
„Stimate domn, 

Credeţi-mă că nu mi-e chiar simplu să vă scriu în aceste momente 

în care, cu toată sinceritatea, sunt foarte emoţionată. Vă mulţumesc 
pentru că aţi avut amabilitatea să poposiţi pe pagina mea, un 

simplu truditor în folosul binelui (sau cel puţin aşa simt şi cred eu). 

(...) Am amintit, în cele câteva cuvinte adunate şi scrise sub 
impactul emoţiilor de o invitaţie pentru a vizita Vlădeasa şi nu 

renunţ la această idee!!! (...) După cum aţi observat, încerc să adun 

„live" o mână de oameni care scriu pe „Esenţe” sau pe alte site-
uri, într-o tabără la Felix, în luna mai a acestui an. Vom fi destul de 

puţini, dar cu siguranţă va veni doar cine are îndemn şi cine 

trebuie. Nu ascund faptul că mi-ar fi plăcut să vă avem cu noi, însă 
cu siguranţă vă vom simţi spiritul acolo, în slujirea Cuvantului-

rege, în  cenaclurile ce le vom organiza timp de 10 zile. 
Vreau însă să vă destăinui faptul că intenţia mea iniţială a fost alta: 

organizarea unei tabere absolut originale, în sătucul din care mi se 

trag rădăcinile, la vară, undeva în luna august. Schiţa-program o 
făcusem înainte de tabăra de la Băile Felix, dar mi s-a sugerat să 

organizez mai repede o primă reuniune a „Esenţelor”. M-am gândit 

la visul meu în momentul în care v-am lansat invitaţia şi poate vom 
avea norocul să vă avem acasă şi pe dumneavoastră. Poate aveţi 

chiar intenţia de a veni în România în acest an şi atunci tare bine 

mi-ar prinde să ştiu cam în ce perioadă. Aş fixa astfel, data taberei, 
încât să vă putem avea oaspete (...). Cu respect şi consideraţie, 

Geta Resteman” 

 
Vorbe plăcute ochiului şi minţii, invitaţie elegantă şi manierată la un 

eveniment care mă atrăgea... Mai ales că şi eu mă născusem prin 

acele locuri de la poalele muntelui Vlădeasa şi pe care nu le 
vizitasem de mai mulţi ani! Am hotărât să mă duc! Nu mai fusesem 

într-o tabără la munte de când eram copil! Aşa că, am am anunţat-o 

pe distinsă organizatoare că voi fi prezent! Evenimentul a avut loc 
în comună Săcuieu, judeţul Cluj, în perioada 22-29 august 2009. 

Printre cei prezenţi: scriitori, artişti plastici, jurnalişti, oameni de 

cultură. Peisaj superb! Organizare superbă! Amfitrioana noastră, 
Georgeta Resteman, a fost la înălţime... Seri literare, recitări de 

versuri, lansări de carte, dansuri populare oferite de copiii de la 

şcoală din sat, focuri de tabără, excursii... 
 

Reîntorcându-mă în Australia, mi-am reluat meteahna de a redacta 

materile literare şi a le prezenta spre publicare revistelor cu care 
colaborăm. Într-o zi i-am trimis „Doamnei de la poalele Muntelui 

Vladeasa” un mesaj electronic: „Dumneavoastră nu scrieţi nimic? 

Abia aştept să vă public...!”. Mi-a răspuns manierat şi timid: „Să 
ştiţi că în sufletul meu se zbate-o dorinţa... Doamne ajută să se şi 

îndeplinească! Îmi doresc tare mult să mă retrag din nebunia 

oraşului... acolo la Săcuieu, în singurătatea mea, şi să scriu... să 
scriu după modesta-mi pricepere, poate o poveste adevărată, 

povestea vieţii mele!”.  
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Bunicul şi caii... 

 

Îmi aduc aminte cu plăcere de bunicii 

mei. Am avut noroc, au fost în viaţă 
toţi patru cât am fost eu copil. 

Părinţii părinţilor mei erau oameni 

simplii, cu frică de Dumnezeu şi tare 
de treabă. Din ambele părţi aveau 

animale ca buni gospodari, o pereche 

de cai, o vacă sau două, porci, găini, 
gâşte şi raţe. Am copilărit în satul 

Izgar, localitate la câţiva kilometri de 

staţiunea Buziaş. 
 Am avut casa lângă bunicii din partea tatălui, am fost vecini 

de slog. Când tata s-a însurat a primit jumătatea din grădina şi 
o casă din cea părintească, aşa am locuit aproape împreună. 

Ţin minte cum mergeam la pământurile părinţilor şi bunicilor 

mei, la vie şi chiar la pădurea noastră. Însă într-o bună zi a 
venit colectivizarea... 

Oamenii au trebuit să ,,doneze"  lucrurile de preţ 

din gospodăriile lor şi valoarea cea mai mare au fost caii. Într-
o după masă de vară, după colectivizare am stat cu bunicul în 

faţa casei, pe o bancă şi el mi-a povestit ceva ca să învăţ, să 

stau liniştit şi să cresc. L-am ascultat cu mare atenţie, simţeam 
că mă iubeşte şi pentru că de fiecare dată după o astfel de 

discuţie şi întâlnire cu el îmi dădea o bomboană. Pe stradă, 

prin faţa noastră au trecut mai multe căruţe care au venit de la 
câmp şi probabil s-au îndreptat spre colectiv. Eu eram pe 

genunghii bunicului meu şi el povestea mai departe. 

La un moment dat în faţa noastră s-a oprit o căruţă 
şi caii n-au mai vrut să înainteze.Caii au întors capetele spre 

noi,bunicul s-a oprit din povestit şi eu m-am uitat la faţa 

lui.Din ochii întredeschişi curgeau lacrimi.Până atunci eu nu 
am ştiut că şi oamenii plâng... Cărutaşul a lovit caii. Atunci 

bunicul s-a ridicat, m-a luat de mână şi am intrat în curte. Am 

aflat mai târziu că acei cai erau ai bunicului. Nu peste mult 
timp, în toamnă, într-o dimineaţă a venit mama de la bunici şi 

mi-a spus: 

      -A murit bunicul tău.Ţin minte că a fost o mare pierdere 
pentru mine,mai ales că l-am văzut pe tata cum plângea după 

tatăl său şi ce durere mare a fost. Timpul nu stă locului şi au 

trecut doi ani de când bunicul meu s-a dus să locuiască în 
ceruri... Era o toamnă târzie cu vreme urâtă.Am stat cu mama 

în casă,mama lângă masă,eu lângă fereastră şi am privit afară 

în stradă.Din când în când au mai trecut prin faţa casei noastre 
oameni şi căruţe. 

      La un moment dat o căruţă încărcată cu lemne s-a oprit 

chiar în faţa casei noastre. Caii n-au mai vrut să tragă, roţile 
erau afundate mult în noroiul uliţei. Căruţaşul, stăpânul caiilor 

a blestemat, a lovit caii însă căruţa nu s-a urnit. Caii erau 

transpiraţi şi tremurau de frig şi mai ales de frica stăpânului 
lor.           Atunci s-a apropiat un barbat mai în vârstă, era cu 

spatele la mine şi l-a certat pe căruţaş. N-am înţeles tot ce 
vorbeau însă după mimică  mi-am dat seama că bărbatul iubea 

caii şi a dorit să-i ajute. 

      Stăpânul cailor s-a dat la o parte şi şi-a aprins o ţigară, era 
furios şi înjura întruna. Bărbatul s-a apropiat de feţele cailor, i-

a mângâiat si le-a vorbit. Caii au început să se liniştească şi s-

au oprit din tremurat. Stăpânul cailor fuma,se uita la bărbat, la 
cai şi cred că nu înţelegea mare lucru. În cameră era 

plăcut,mama tricota o bluză pentru mine şi uneori mă întreba 

ce mai văd pe afară. Bărbatul a mângâiat caii,le-a vorbit mai 
departe şi s-a aşezat lângă cai în poziţia de tras. Atunci a întors 

capul spre mine. Nu-mi venea să cred era bunicul. Mi-a făcut 

un scurt semn şi caii împreună cu el s-au urnit. Eu am spus 
atunci: -Bunicul! Mama m-a întrebat ce-i cu bunicul? 

I-am povestit mamei ce-am văzut. La insistenţele 

mele mama a venit şi a deschis fereastra, însă nu mai era 
nimeni. Şi azi după foarte mulţi ani mă gândesc ce am văzut 

atunci? Este sigur erau bunicul şi caii. 

 

 

 

 

 

 Nu după mult timp am primit câteva 
versuri. Lirica scrisă cu talent şi suflet! 

Am încurajat autoarea, spunându-i că e 

pe drumul cel bun... că are vocaţie. Am 
rugat-o să îmi mai trimită versuri pentru 

a-i face o plachetă... S-a conformat 

foarte repede... spunându-mi că mai are 

„la sertar” multe scrieri de acest fel! 

Poezia Georgetei Resteman a avut 

succes, a fost publicată în mai reviste 
literare atât virtuale cât şi pe hârtie. A 

început să îşi facă prieteni noi – oameni 

de litere. Apoi a început să scrie proza... 
articole despre frumos, despre creaţie 

literară, informaţii despre apariţii de 

carte, cenacluri literare, recenzii... 
 

Pe la începutul lunii martie 2011 am 

primit un e-mail de la autoare prin care 
mă anunţă: „Sunt în Cipru la Madalina 

şi stau aici până pe 15 martie. Salutări 

dragi şi tot binele din lume. Cu mult 
drag, Geta”. M-am bucurat nespus că 

prietena mea este bine şi este din nou 

alături de fiica ei dragă. 

 

Nu după mult timp într-un un alt e-mail 

mă anunţă: „(...) Am scris un articol 
despre Cipru, aşa cum m-am priceput 

iar dacă dumneavoastră consideraţi că 

merită publicat, faceţi-o şi... eu voi mai 
scrie încă vreo două materiale despre 

aceste minunate locuri...”. Şi astfel a 

început să se nască această carte. I-am 
publicat articolul în câteva reviste şi i-

am scris câteva cuvinte de laudă pe care 

autoarea le merita din plin: „Mi-a 
plăcut «Cipru»! Foarte bine scris. Aveţi 

un potenţial scriitoricesc atât de mare... 

Îl public în întregime! Aşa că, faceţi 
bine şi continuaţi interesanta 

povestire!” Nu după mult timp am 

primit un alt material pe care l-am 

intitulat „Cipru 2”. A avut acelaşi 

succes ca şi primul. A urmat „Cipru 3” 

şi aşa mai departe... Şi astfel au început 
să se contureze capitolele dintr-o carte. 

Autoarea nu s-a oprit până la finalizarea 

capitolului al patrusprezecelea. Fiecare 
material a fost publicat separat şi 

preluat de mai multe site-uri literare şi 

reviste de pe net. 
 

Au trecut trei ani de când am cunoscut-
o pe autoarea acestei cărţi. De atunci, 

scrierile i-au adus consacrare, a devenit 

cunoscută în lumea literară românească, 
a fost aleasă ca membru în colegiile de 

redacţie ale mai multor reviste, 

comunica şi are legături pe tărâmul 
literar al mai multor oraşe din ţară 

precum Oradea, Cluj, Sibiu, Bucureşti, 

Iaşi... şi şi-a făcut prieteni virtuali, 
scriitori de limbă română din întrega 

lume. A funcţionat ca redactor şef la 

revistele de limbă română „Bruxelles 
Mission” din Belgia şi „ProLitera” din 

Germania. 

 
Cipru, un volum de proză despre o 

insulă minunată, miraculoasă... O 

naraţiune atrăgătoare cititorului dornic 
de a cunoaşte locuri exotice de pe 

mapamond. Un amalgam de scrieri 

pentru toate gusturile şi vârstele, de la 
legendă, la istorie, informare turistică, 

geografie, oameni şi obiceiuri, 

îndeletniciri. O carte scrisă de autoare 

cu multă dăruire şi pricepere... 

 

 



 

Braşov, numele lui Zalmoxis 
 

Parfumul tău îmi incarcă  

Nopţiile când voalul alb al visului 
Călătoreşte cu un cântec de 

privighetoare 

Printre arborii bătuţi verde,  
O perdea a sentimentelor vibrând 

În ritmul iubirii invăluitoare, 

Cântec de păsări ca şi vocea 
planetei 

Care duce în univers poveştile de 

dragoste, 
În atmosfera de dor, veghea 

Întinderilor albastre, pavăza vieţii 

Învăluită în muzica aleanului,  
Când norii plutesc, îngeri 

Îmbiind la sentimentul fericirii 

Ce izbucneşte izvor răcoritor 
dintre  

Munţii unde se află Sfinxul,  

Capul Magnificului după Strabon 
Zalmoxis, Şalmoxis, Bravo Şău 

Zău, Braşău, Braşov, nume 

De inimă a ţării ca şi numele 
zeului 

 

 

X 
 

 

Tristeţea, apa ploii în picuri de 
Toamnă, peste copacii ruginii, 

în 

Bătaia vântului, gând de dor, 
A coborât ca o stafie rea pe 

Umerii mei doborâţi în cadrul 

Visurilor, mereu peregrinând 
Şi oftatul adânc de suflet 

chinuit 

Învălui energia, împăştiindu-se 
Cu frunzele galbene pe cărări 

De codru înrourat cu lacrimile 
Ce ating inima zbuciumată pe 

Coordonatele ample, cu vântul 

Neliniştit ca o poveste, 
Ca să ajungă pe alte tărâmuri, 

Alter ego al meu. 

XIII 
 

 

Se spulberă frunzele pe 
nuanţele 

De dragoste ale toamnei, 

răvăşite, 
Cu vântul ce ne poartă până  

La Capul Magnificului, cum 

zice Strabon 
Omul, ce priveşte in valea 

inflorita 

Ruginiu si ne transmite fiori 
care 

Învălmăşesc trupurile în spaţiu 

De vrajă, urcând pe norii, 
corăbii  

Romantice, purtand gândurile 

De îmbrăţişare tandră,  
Pătimaşă ca o aură de strugure 

Copt, mustul cu gust de 

veşnicie 

 

VII 

 
Parcul Herăstrău poartă în 

spinare  

Copacii înălţându-şi crengile, 

ideii 
Împrăştiate spre cer de toamnă,  

Ce culcă albinele cu rodul lor 

În mierea buzelor tale, aprige  
De dor, în înlănţuirea braţelor 

Pe mijlocul învăluit în  

Senzaţii ca o muzică din Ravel,  
Visând la ochii strălucitori,  

Stele îndepărtate în gânduri 

Înobilate tandru ca o  
Poveste cu Făt-Frumos 

Şi Ileana Cosânzeana, înainte 

de zmei. 

 

L-am cunoscut pe Constantin 

Noica 
 

Constantin Noica, o Carmina  

Burana ce acoperă cu 
personalitate 

Vastul teritoriu bătut de  

Brazii puternic foşnitori 
Ai Păltinişului, sclipitor ca 

Stele aurii ale nopţii, pe toate 

Coordonatele minţii omeneşti 
Şi când înfloresc bătuşeii 

Pe poienile verzi, se înfioară 

Omenirea de vastele limanuri 
Ale cunoşterii întru fericirea 

Românilor mândri ca şi ardealul 

Care l-a găzduit pe filozof, 
Ca o arcă de împlinire 

Spirituală, Arcul Carpatic etern 

 

XI  

 

 

Petalele florilor, multicolore,  

Suave, calme, cad aripi de  
Fluturi în toamnă, antrenând 

Lacrimile când vin îngerii 

Să alunge melancolia, cuib 
De vipere aciuind în mine ca  

Un coş de tristeţe ce nu mai 

Pleacă, fiindcă tu atingi 
Ideea optimismului prea mult 

Invocat de mine când gândurile 

Zburau cu vântul de înalte 
speranţe 

 XIII 

 
Mă dezintegrez precum fulgii 

albi, hexagonali, 

Prăvălindu-mă în covorul 

zăpezii tristeţii 

Când sângele roşu pulsează în 

mii de sentimente 
Ca o ninsoare abundentă în 

tăcerea nopţii,  

Şi nu pot să te aud iubindu-mă 
tandru 

Ca pe aripi de visuri urcându-

se la norii 
Cernând mereu la începutul 

iernii 

O aură de simţire adormind în 
cânt 

Melancolic, ce învăluie 

pădurea străpezită 
De vocea înmiresmată verde a 

păsărilor. 

 

Zamoxis, Şalmoxis este numele 

Braşovului 

 
Melancolia, vastă simţire în 

romantismul 

Cu luna regină, simbol 

Eminescian 

Învăluie fiinţa ta armonizată de 

iubire 
Căzând peste Braşovul în 

toamna aurie, 

Ce respiră prin plămânii zeului 
Care i-a dat nume, de la zeul 

Şuie 
Care este Zalmoxis, Şalmoxis 

Bravo şuie = Braşovul, inimă 

de ţară 
Ce bate cu inima ta protectoare, 

Mereu învăluită în taina 

destinului 
Purtând muzicalitatea în solzii, 

Receptării sentimentelor, care 

Alcătuiesc nopţile în lacrimi 
Cristaline de dor ca o plapumă 

A simţirilor de frunze ale 

toamnei 

 

XII 

 
 

Învălmăşeala norilor în accente 

de 
Tristeţe, mă învolburează în 

cânt,  

Merg pe cărări bătute ale 
inimii, 

În parcursul sângelui roşu, să 

Te întâlnesc în împărăţia de rai 
A iubirii dar şuierul de dor 

Strigă ca un şarpe rănit şi vine 

Un vânt aspru printr norii 
negrii 

Să-mi arate o cale mai adâncă 

De durere când viitorul 
Nu vrea să mai râdă cu noi, 

O aură de cer nu se coboară pe 

Scara viselor, spre întâlnire 

 

Georgeta Blendea 
Zamfir 

 

36 Aţi auzit de Mozart? 

 

 

Sentimente în Bucureşti  
 

 

Clădirile somptuoase din Micul 
Paris, 

Bucureştiul prea iubit, mereu 

Răscolitor al sentimentelor de 
Învolburare în ideea frumuseţilor, 

Seamănă cu soliditatea fiinţei 

Tale, atât de atent pământeană, 

Înălţându-se în vocea caldă, 

Senzuală, aromitoare, un miez 

De azimă, înbărbătând Eul 
Rezemându-se pe umărul 

Solid, parte din bunătatea 

Pământului acoperit cu frunzele 
Multicolore pe nuanţe de ruginiu 

Ale unei toamne departe de 

Iubirea mereu înfierbântată 
Când cântă cocoşii alături de 

privighetori 

 

 

semnează,că ei nu sunt nemulţumiţi si că totul este în regulă... 

     Am ajuns la blocul al treilea. La atajul al doilea sunt 
garsonierele, ca de altfel şi la cellelalte două blocuri. Aici am bătut 

la uşa domnului Grubicici, dumnelalui mi-a deschis, locuia singur şi 

eu mi-am spus ,,replica". Fără ezitare mi-a spus că semnează. 
     Nu am obiceiul să mă uit prin cameră cănd sunt la cineva sau ca 

în acest caz forţat oarecum de împrejurări. La domnul Grubicici 

lângă masă totuşi am văzut un toc pentru acordeon. L-am întrebat 
dacă are acordeon şi mi-a confirmat că da. Atunci i-am spus că nu  

l-am auzit niciodată cântând la acest instrument,deşi locuim 

amândoi de câţiva ani în această curte. 
    Atunci bătrânul mi-a povestit că în urmă cu mai mulţi ani a cântat 

în curtea blocului însă s-a întâplat că a mers şi la restaurantul 

,,Pescăruş" din parcul cartierului nostru. Aici la o masă  a cântat la 
câţiva cunoscuţi. La un moment dat a venit lângă el unul beat şi i-a 

spus să cânte o melodie. Domnul Grubicici s-a scuzat şi a răspuns 

beţivului că nu ştie piesa. Cel băut enervat i-a tras un pumn în faţa 
muzicianului nostru. 

    De atunci el nu a mai cântat niciodată în locuri publice, nici chiar 

în curtea blocului unde locuiam. ,,L-am auzit pe băiatul 
dumneavoastră cum cântă.Poate  m-aţi văzut lângă fereastra 

deschisă cum am stat şi ascultat", mi-a spus bătrânul Grubicici. 

,,Mi-a plăcut tare mult", a continuat el. ,,Puteţi să veniţi la noi când 
doriţi ca să-l mai ascultaţi", am spus eu şi am continuat: ,,Dacă 

puteţi chiar şi acum!" 

    ,,Pot să vin ?", a fost întrebarea lui. ,,Sigur că da!", am răspuns. 
,,Peste jumătate de oră sunt la dumneavoastră.",,Vă aşteptăm cu mut 

drag!" Am mai avut de mers cu tabelul la două familii, după care m-

am dus acasă. Domnul Grubicici a venit, aşa cum a spus şi a adus 
două borcane, unul cu gem de caise şi celălalt borcan cu prune, 

conţinuturile fiind făcute de dumnealui. Câteva minute fiul meu şi 

bătrânul s-au privit şi au vorbit banalităţi,după care fiul meu l-a 
întrebat: ,,Ce doriţi să ascultaţi ? Ce să vă interpretez? Aţi auzit de 

Mozart? Pot să vă cânt de la Mozart până la Queen şi chiar câteva 

piese populare din zona Banatului." 
     ,,Aş prefera Mozart." a răspuns invitatul nostru. Degetele lungi şi 

fine ale fiului meu au alergat în ritm de marş pe clapele albe şi 

negre ale pianului,  a reuşit să dialogheze cu pianul...! El a 
interpretat ,,Rondo Alla Turca". L-am privit pe bătrân. Avea lacrimi 

în ochi. Când Claudio, fiul meu, a terminat de cântat, bătrânul s-a 

sculat de pe fotoliu şi s-a dus lângă pian,a pus o mână pe umărul 
fiului meu spunându-i: ,,Îţi mulţumesc tare mult. Mi-ai cântat doar 

mie, tu care vei ajunge să cânţi pentru săli întregi. Vei putea şi vei 

ajunge! Talent ai, să munceşti în continuare, să perseverezi şi să ai 
noroc!" 

     Domnul Grubicici s-a pus înapoi pe fotoliu şi ne-a vorbit 

jumătate de oră despre Mozart. M-am uitat la fiul meu şi l-am văzut 
că avea lacrimi. Şi-a cerut scuze de la vecinul nostru. Dupa ce 

bătrânul a plecat fiul meu mi-a spus că nu ştia că acest om,îmbrăcat 

modest ştia atâtea despre muzică. I-am spus fiului meu că nu trebuie 
să ne luăm după aparenţe. Pentru fiul meu a fost o lecţie din care a 

avut de învăţat,fiind sensibil o asemenea întâlnire l-a marcat. 
     Din păcate bătrânul Grubicici s-a dus demult să locuiască 

dincolo de nori. Poate de acolo unde este il priveste pe Claudio, 

pentru ca prezicerile lui s-au adeverit... 

 

Cu mulţi ani în urmă,când locuiam în 

România,la Bocşa, oraş între Reşiţa şi 

Timişoara nu aveam apă tot timpul,doar 
câteva ore pe zi.În curte sunt trei blocuri şi s-

a convenit să facem o plângere către 

,,Gospodărirea Orăşănească", ei se ocupau 
printre altele şi cu livrarea apei. M-au 

desemnat pe mine să merg la fiecare familie 

şi pentru a semna un tabel de nemulţumire. 
Aşa am descoperit oameni care au spus că nu  
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Lângă mine, jos pe pământ, pisica ,,torcea”. 
Nu departe dormea şi Rexi, căţelul şoricar ce 

semăna tare bine cu o vulpe. Florile miroseau şi 
din când în când, din cauza vântului, din grădină  

răzbea un miros de fructe şi legume. Era plăcut 

şi liniştitor. Pe stradă trecea câte o maşină la 
intervale destul de mari. Tot aşa se auzeau şi 

oameni vorbind. Mai departe în vecini se auzeau 

câini lătrând. Cartea avea un conţinut interesant. 
Uneori mă opream din citit şi priveam în gol, mă 

gândeam la acţiunea cărţii sau pur şi simplu 

visam... cu ochii deschişi. 
       La un moment dat am auzit o pasăre scoţând 

sunete ciudate. M-am uitat în direcţia aceea şi 

am văzut nu departe de mine pe gardul de la 
stradă, un zid gros ca la o cetate, o pasăre 

frumos colorată. N-am înţeles la început ce sunt 

cu acele sunete. Pasărea insista. M-am uitat mai 
atent şi am descoperit jos lângă poartă o 

păsărică. Pisica a ridicat şi ea capul, semn că a 

auzit ,,strigătele” de disperare scoase de pasăre. 
Păsărica a fost poate la primul ei zbor şi a căzut 

pe pământ. Mama ei a intrat în panică, văzând 

mai ales pisica şi aşa s-a dat de gol. 
Acum pisica s-a ridicat în picioare şi 

s-a întors către pasăre. S-a uitat şi în timp destul 

de scurt a văzut ce se petrece. S-a făcut parcă şi 
mai mică,alungindu-se şi apropiindu-şi corpul 

de pământ. Era pregătită de atac. Pasărea de pe 

gard a zburat în spatele nostru şi continua să 
scoată sunete deosebite. Pisica nu lăsa ,,pasărea 

de pe gard...” Am apucat pisica de gât,era tare 

supărată,mai mai să mă atace ca o adevărată 
...felină. O ţineam strânsă şi m-am dus cu ea în 

bucătărie. Dupa ce am închis uşa i-am dat 

drumul. S-a repezit la uşă. În farfuria ei eu am 
rupt o felie de pâine în bucăţi şi am turnat lapte 

peste. Pisica la început a ezitat, apoi s-a apucat 

să înfulece cu poftă şi aşa eu am ieşit din nou în 
curte. 

M-am dus lângă zid unde era pasărea 

cea mică şi neajutorată. Am luat-o în mâini, 
inima îi bătea tare tare. M-am  dus lângă 

atelierul tatălui meu şi am pus pasărea pe 

acoperiş. La poartă a venit tanti Aurica, vecină 
cu noi şi m-a strigat. Am întrebat: ,,Ce s-a 

intamplat?" M-a rugat să o ajut. Săraca avea un 

handicap la picioare. M-am dus şi dintr-o debara 
am scos un săculeţ cu porumb pentru găini. 

Când am ieşit în stradă m-am întâlnit cu Viorel, 

mai mare cu un an ca mine. El stătea la a treia 
casă mai sus de mine, lângă fântână şi a fost 

după cumpărături. Era prietenul meu cel mai 
bun de joacă.Am stat de vorbă în stradă. După 

un timp el s-a dus acasă şi urma ca după masă să 

jucăm un meci de fotbal cu băieţii de pe strada 
noastră. Am fost băieţi pentru două echipe. 

Am intrat în curte şi mi-am văzut 

cartea lăsată pe leagăn. M-am aşezat la locul 
meu şi am început să citesc. După câteva cuvinte 

citite m-am oprit pentru că în jurul meu,în aer au 

zburat mai multe păsări scoţând triluri deosebite. 
Atunci mi-am adus aminte de păsărica căzută şi 

am înţeles mesajul neamurilor ei. Mi-au cântat 

mie drept mulţumire că le-am salvat pe cineva 
drag lor. Din ziua aceea am aruncat praştia şi n-

am mai vânat păsărele. Apoi de câte ori treceam 

pe sub un pom unde erau păsărele parcă îmi 

cântau doar mie. Chiar daca sunt mulţi ani de 

atunci şi azi aud trilurile acelea minunate. 
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Florentina Loredana 

DALIAN 

 

Zina 
 

Gerul şfichiuia obrajii femeii, care-

şi adunase pufoaica pe lângă ea, 

ţopăind de pe un picior pe altul. Era 

seara de ajun. Se înserase de tot, dar 

parcă tot nu-i venea să plece de la 

tarabă, nădăjduind c-o să mai vină 

careva să cumpere vreun mărunţiş. 

Mai trecea câte-un copil şi-o-ntreba 

dacă n-are clopoţei sau te miri ce 

nimic avea nevoie pentru colindatul 

care urma de-acum şi până la Anul 

Nou. Avusese şi câteva sorcove, dar 

le vânduse. Privea copiii gândindu-

se la ai ei, pe care-i lăsase singuri, 

cu o bunică bătrână, tocmai dincolo 

de Prut. Trei avea – unul de cinci, 

unul de opt şi altul de unsprezece 

ani. Îi părăsise cu inima strânsă, dar 

n-avea ce face, măcar de-aici mai 

făcea câte-un ban, ei nu-i trebuia 

mare lucru, trimitea tot acasă. Dacă 

rămânea dincolo, ar fi crăpat cu toţii 

de foame. Aici, lumea începuse s-o 

cunoască, îi mai dădea şi haine, tot 

era ceva...  

Pătrunsă de frig, gândea că ar face 

bine să se retragă spre casă, adică 

ce casă, spre casa în care o găzduia 

Marioara lui Paraschiv, femeie cu 

suflet bun. Nu-i lua chirie, nu-i 

cerea nimic, îi dădea şi să mănânce. 

În schimb, ea o mai ajuta pe la 

treburi, îi mai lăsa câte-o lanternă, 

câte-o legătură de cleşti de rufe... 

Dar uite-aşa, nu-i prea venea să 

tragă în seara aceasta acasă, 

Marioarei îi veneau copiii şi parcă i 

se strângea inima la gândul că o să-i 

vadă pe toţi, fericiţi, în jurul mesei. 

Ce n-ar fi vrut şi ea să fie lângă ai 

ei, în jurul bradului, să-i bucure cu 

ce dădea Dumnezeu! Dar ia, drumul 

e lung şi costisitor, a preferat să 

trimită acasă banii de drum, să le ia 

bătrâna şi lor câte ceva, decât să-şi 

plimbe ea fundul şi sărăcia pe 

trenuri. Apoi, tot ar fi trebuit să se-

ntoarcă. 

 Tocmai când se 

hotărâse, ce-i drept fără tragere de 

inimă, să strângă şi să plece, apăru 

Stan, omul de pe stradă, cum îl ştia 

toată lumea. Când îl vedea, se 

gândea că uite, sunt alţii şi mai 

nevoiaşi, pe ăsta nici măcar nu-l 

primise nimeni în casă, dormea pe 

unde apuca, mânca ce se-ndurau 

alţii să-i zvârle. 

. Se duse glonţ la ea c-o sticlă de 

rachiu pe care i-o întinse: 

-N-ai şi tu, Zino, două pahare? Ia, 

am căpătat-o la Biserică. Da` nu-mi 

vine s-o beau singur.  Pune! 

Zina luă două ceşti din setul 

descompletat pe care-l avea la 

vânzare şi turnă, umplând una 

pentru Stan, iar ei, aşa, de două 

degete. Era bun să te mai încălzeşti.  

-Hai sănătate! spuse Zina cu gândul 

departe. 

-Sănătate şi bucurie!  

-Ce bucurie, măi Stane, unde vezi 

tu bucurie? 

-Adică ce, vrei să zici că nu te 

bucuri acuma să bei un rachiu cu 

mine?  

 

 

 

 

 

Strigătul de disperare 

 

        A fost în vacanţa de 

vară. Eram la şcoală încă, 

destul de măricel. Vremea 
era tare frumoasă. Eu 

stăteam in curtea casei, pe 

leaganul făcut de tatal 
meu si citeam o carte.  

-Eh, dacă-i musai, m-oi bucura. Dar putea 

să fie şi mai bine. 

-De ce adică nu zici că putea să fie şi mai 

rău? Care va să zică, puteam să beau 

rachiul singur, şi tu să te zgâieşti la mine. 

Că, dacă nu-ţi dădeam, nu beai. Ei? Sau: 

puteai să te zgâieşti la mine, da` nici 

măcar eu să nu beau, că, dacă nu mi-l 

dădea tanti Felicia la Biserică, nu-l aveam. 

Vezi, Zino, cum nu ştim să-i mulţumim 

lui Dumnezeu pentru binele pe care ni l-a 

dat?   

Zina ridică absentă din umeri şi-aprinse 

una din lumânările parfumate, că dacă-i 

bal, bal să fie! Apoi schimbă vorba, parcă 

muncită de-un gând: 

-Măi Stane, de când te cunosc, nu te-am 

întrebat niciodată. Dar uite cum dezleagă 

rachiul limbile oamenilor! Ia zi, tu de ce 

n-ai un loc al tău, aşa, ca toată lumea? 

-Pe mine mă-ntrebi?  

-Dar pe cine? 

-Nu ştiu. Aşa vrea Dumnezeu... 

-Auzi, mai lasă-mă! Eu te-ntreb de vorbă 

serioasă şi tu... Uite, lumea vorbeşte de 

tine că ai fost om deştept, cu carte, 

profesor de filozofie, dar că ţi-ai pierdut 

minţile când ţi-au ars în casă de vii 

nevasta şi copilul, într-un incendiu peste 

noapte. Cu casă cu tot. E-adevărat? 

-Eh, gura lumii! Nici pământul n-o astupă. 

Şi ce mă-ntrebi pe mine dacă-i adevărat? 

Dacă tot apleci urechea la lume... 

-Păi tocmai d-aia, că vreau să ştiu de la 

tine. Fiindcă e clar că lumea mai şi 

mănâncă... Zi, ai fost profesor?  

-De un` să ştiu?, zise ridicând din umeri. 

Şi dac-am fost, eu nu-mi aduc aminte 

nimic. Eu mă ştiu ăsta care sunt, aşa, tot 

pe drumuri. Dacă nu-ţi convine, scrie-

acasă... 

- Stane, dar nu-i drept, că dac-ai fost om 

deştept, lumea să te trateze ca pe un târâie 

brâu. Încearcă şi tu să-ţi aduci aminte. 

Ceva, măcar cine-ai fost, ce-ai făcut... 

-Şi crezi că dacă-mi aduc aminte, la ce-mi 

foloseşte? Dac-o fi aşa cum zice lumea, la 

ce mi-a folosit c-am fost deştept, dacă am 

pierdut tot dintr-odată?  

- La ce ţi-a folosit?! se schimonosi Zina. 

Dar acum la ce-ţi foloseşte că eşti prost, 

adică mă rog, tu n-oi fi, dar lumea aşa te 

vede. Dacă-ţi aduci aminte ce făceai 

înainte, poate-ai să poţi iar să te angajezi 

profesor, să ai şi tu o casă a ta, să te poţi 

hrăni, poate chiar să-ţi întemeiezi o 

familie... 

-Auzi, nu-mi trebuie nimic din toate astea. 

Ia judecă tu, dacă aveam eu o casă a mea, 

o familie, mai stăteam acuma de vorbă cu 

tine la un pahar de rachiu? Îmm, ia zi! 

-Ţara arde, baba se piaptănă! Pahar de 

rachiu şi vorbă cu mine! asta-i lipsea lui 

Stan, lume bună! Nu se poate omul 

înţelege cu tine şi pace! 

Tăcu îmbufnată. Stan o privea la flăcăruia 

plăpândă a lumânării şi deodată zise cu alt 

glas: 

-Auzi, deşteptăciunea ca deşteptăciunea, 

că uite, când n-o mai ai, nu mai valorează 

doi bani. Dar ia zi, de frumos, mă găseşti 

frumos?  

-Hă, hă! Că frumuseţea face vreo para 

chioară când n-o mai ai! Hai c-ai nimerit-

o!  Şi-apoi ce-ţi veni? De frumuseţe de 

arde nouă?  

-Şi de ce nu ne-ar arde? Că frumuseţea e 

tot de la Dumnezeu. Hai, spune! Mă 

găseşti frumos? 

-Dă-te mai aproape de lumina lumânării, 

să te văd mai bine. 

După ce îl studie preţ de câteva clipe, 

întorcându-i chipul pe toate părţile, 

conchise: 

-Prea urât n-ai fi... Dacă te-ai mai ţesăla şi 

tu oleacă... 

-Care va să zică, sunt frumos. 

-Eh, niţel mai frumos ca ăl cu coarne... 

-Să mă laşi cu poveştile astea! Tu eşti niţel 

mai bună ca zgripţuroaica din poveste. 

Na! Puteai şi tu măcar să mă minţi, că 

doar nu costă bani! Ia mai umple o ceaşcă, 

te zgârceşti până şi la rachiul meu? 

 

Îi turnă iar şi-şi mai puse şi ei, parcă ceva mai 

 mult de două degete. Că dacă tot îndura 

 frigul pe stradă... Acum chiar că nu-i ardea să mai 

plece. Stan avea chef de vorbă: 

-Zino, dar de tine ştii ce zice lumea? Cică şi tu ai fost 

frumoasă şi deşteaptă foc. Da` te-ai înhăitat cu-n ofiţer 

rus şi de-acolo ţi s-a tras. Când ăla te-a părăsit, n-ai mai 

făcut doi bani. E-adevărat? 

-Înhăitat! zise cu dispreţ. Aşa se cheamă acum 

dragostea? L-am iubit pe Serghei şi am fost fericită cu 

el. Până când... 

Îi dăduseră lacrimile şi căuta de zor o batistă. Stan îi 

întinse zdreanţa lui, căreia Zina îi făcu vânt, ştergându-

se cu mâneca. Apoi continuă printre sughiţuri: 

-Eh, dac-ai şti tu ce doamnă-am fost! Nici nu ţi-ar veni 

să crezi. O, Stane, Stane, ce n-aş da să pot şi eu să nu-

mi mai aduc aminte, aşa ca tine! Vezi, pe tine te-a 

apărat Dumnezeu, ţi-a dat uitarea. Nu mai ştii ce-ai 

avut, nu ştii nici ce-ai pierdut. Şi nu mai trăieşti în 

fiecare zi cu gândul care roade din tine, încet dar sigur, 

cum face apa cu pietrele.  

-De ce te-a părăsit Serghei? 

-Măcar de-aş fi putut să-nţeleg! Măcar de l-aş fi ştiut 

plecând cu vreo femeie! 

-Păi n-a fost aşa? Mai toţi bărbaţii îşi părăsesc femeile 

pentru alta. 

-Serghei nu era ca toţi bărbaţii. Deşi mă gândesc că mai 

bine-ar fi fost... altei femei aş fi ştiut să-i fac faţă. Şi la 

o sută...  

-Zi, femeie, nu mă mai fierbe-atâta! 

-Hmmm... era de-un ajun, aşa ca ăsta, când a venit şi 

m-a anunţat că lui nu-i mai trebuie femeie, nu-i trebuie 

nimic din ce-i lumesc, că se călugăreşte. Şi dus a fost. 

Îi căşunase că trăim în păcat, c-a adunat şi-aşa prea 

multe, că are nevoie de mântuire, şi nu putea s-o aibă 

lângă mine. 

-Trăiaţi în păcat? 

-Arată-mi unul care nu trăieşte! Mă mir că n-am 

înnebunit atunci. Dar pesemne îmi mai rămăsese o 

urmă de gând la copii, că ce s-ar fi făcut şi fără mine? 

Că tatăl lor se dusese de-o vreme. 

-Auzi, tu zici că omu-ăsta te-a iubit? 

-M-a iubit, m-a iubit mult... 

- S-o crezi tu! Te-a iubit cum iubesc eu sticla 
asta de rachiu, pe care, după ce s-o goli, o s-o 

fac ţăndări de bordură. Crezi că un om care 

iubeşte poa` să plece hodoronc-tronc, fără să se 
uite în urmă?  

 -Da, cred asta, zise ridicând din umeri abătută. 

Ce să fac, dacă şi-a iubit mai mult sufletul?  
 -Aşa zi! Că s-a iubit mai mult pe el. Lasă... 

toate trec. 

- Şi până trec? Ne trecem şi noi, nu-i aşa?  
 

Tăcură o vreme, sorbind din rachiu, fiecare 

cu gândurile lui. Stan încerca să-şi aducă aminte 
dacă iubise şi el cândva. Discuţia cu Zina îi 

stârnise curiozitatea şi parcă fusese copleşit de-

un sentiment pe care nu putea să-l definească. 
Nu-şi amintea nume, figuri, date precise. Dar 

parcă simţea aşa ca un junghi în inimă, care i se 

împrăştia în tot corpul. Ar fi vrut s-o întrebe pe 
Zina, dar nu prea mai avea pe cine. Aceasta 

plângea cu sughiţuri, aproape cu vorbe, din care 

el nu pricepea nimic, decât auzea când şi când 
numele lui Serghei. Îi era milă de ea, dar nu ştia 

ce să-i spună, cum s-o împace. Încercă să-i abată 

gândurile: 
- Femeie, uite că s-apropie miezul nopţii. Hai, 

lasă plânsul, mai bine pune-ţi o dorinţă, am auzit 

că dorinţele din ajun se-mplinesc. 
Cu ochii umflaţi de plâns, femeia îl privi părând 

că n-a priceput mesajul, apoi, zgâlţâindu-l de 

haine, ca şi cum ar fi fost principalul vinovat de 
durerea ei, strigă, făcând să răsune uliţa: 

- Oameni buuuni, nu răstigniţi iubireaaa! 

 
 



 

Livia       

Ciupercă 

 

 

 
POVESTEA UNUI 

SIMBOL 

NAŢIONAL 

Coloana fără sfârşit 

 

„Coloana fără sfârşit e 

aidoma unui cântec 
etern  

care ne poartă în 

infinit, dincolo de orice 
durere şi bucurie 

artificială”. 

(Constantin Brâncuşi) 

 
 

        În realizarea unei 

opere de artă care să 

dăinuie, se cere răbdare şi 

luptă înverşunată pentru 

„a te împrieteni cu 

materia” şi pentru a o 

supune. Abia din acel 

moment artistul o va face 

să vorbească „în sensul 

binelui şi al frumosului”, 

sperând că va „repurta 

victorie asupra ei” şi 

determi-nându-o să-şi 

dezvăluie frumuseţea. 

Până o faci „să cânte”, 

lupta artistului înseamnă 

înverşunare, ambiţie, 

multă concentrare, 

revărsare în inima materiei 

înseşi. Dacă materia se 

numeşte piatră, artistu-lui 

îi va trebui mare atenţie, 

bineştiind că aceasta „dă 

dovadă de perfidii 

neaşteptate”. 

      Dacă artistul va reuşi 

să se armonizeze „cu 

sufletul materiei”, se poate 

considera un „victorios”. 

Despre această 

„armonizare cu sufletul 

materiei” găsim mărturii, 

disparate, tematic, într-un 

masiv volum: Aşa grăit-a 

Brâncuşi., editat de 

Fundaţia „Scrisul 

Românesc” (Craiova, 

2012). Volumul este 

dispus în treisprezece 

capitole şi adună într-un 

tot reflecţii ale marelui 

artist Constantin Brâncuşi 

(1876-1957) şi traduse în 

trei limbi de către 

neobosita Sorana 

Georgescu-Gorjan.   
         În acest volum, 

cugetările brâncuşiene 

îmbrăţişează o paletă 

impresionantă de teme şi 

motive artistice, simfonii 

de dor de viaţă şi de 

creaţie, reflecţii despre 

artă şi artişti,  înţelegând 

că el este copacul care, 

dezrădăcinat de magma 

străbună, nu va avea şansă 

de-a creşte decât  

Pentru amenajarea aleii „Calea 

Eroilor” (cu o lungime de 1284 de metri), trasată 

între Bl. C.A.Rosetti şi digul Jiului, pe baza unui 

deviz, întocmit în octombrie 1937, s-au plantat 20 

de plopi piramidali şi s-au amenajat 10 nişe pentru 

bănci şi scaune. 

Această construcţie din metal feros 

(plăci de fontă) are forma unor trunchiuri de 

piramidă, goale pe dinăuntru, şi fixate cap la cap, pe 

un miez central de oţel, cu secţiune pătrată, 

uniformă pe toată înălţimea Coloanei Infinitului. 

Istoricul construcţiei acestui monument 

este descris cu minuţiozitate şi-l datorăm bogatei 

arhive a ing. Ştefan Georgescu-Gorjan. Astfel aflăm 

că în 1934, Aretia Tătărescu, preşedinta Ligii 

Naţionale a Femeilor  Gorj, i-a propus lui 

Constantin Brâncuşi realizarea unui monument care 

să amintească de eroismul gorjenilor în Primul 

Război Mondial. Sculptorul a acceptat propunerea, 

reflectând îndelung asupra acestui proiect. O ciornă 

de scrisoare, „către Cendrars”, datând din 1921, 

confirmă frământările artistului care ţine să 

precizeze: „Oamenii din satul meu vor un 

monument pentru eroii lor căzuţi în război, pe care 

să-l fac eu, neîntârziat”. 7 

Această propunere îl onorează pe artist. 

Mai mult chiar, el gândeşte ca această monumentală 

construcţie să devină „aidoma unui cântec etern 

care ne poartă în infinit, dincolo de orice durere şi 

bucurie artificială” (Doina Lemny) 8. Pentru 

impozantul proiect al Coloanei, sculptorul realizase 

deja, încă din 1918, o variantă cioplită în lemn de 

stejar şi având trei elemente, cu o dimensiune totală 

de 203 cm înălţime. Ulterior, va concepe o altă 

variantă, dar din lemn de tei al unui singur element. 

După acest model, inginerul Ştefan Georgescu-

Gorjan şi echipa sa de specialişti, vor definitiva 

„soluţia tehnică” a proiectului, piesele fiind turnate 

în metal în Atelierele Centrale din Petroşani. În 

perioada august-septembrie 1937, sculptorul va fi 

prezent la Petroşani, la execuţia elementelor 

monumentului, filmând fiecare etapă de execuţie a 

lucrărilor. 

Aşadar, la Petroşani, s-au turnat 

modulele din fontă, s-a fabricat stâlpul din trei 

tronsoane (transportate la Tg. Jiu, prin defileul 

Jiului) şi s-a executat montarea de probă în atelier.  

Transportarea primei piese din stâlp, cu 

o greutate de nouă tone, de la Petroşani, prin 

defileul Jiului, până la Tg. Jiu, a fost extrem de 

dificilă şi a durat trei zile. S-a folosit un căruţ de 

fier, tras de autoşenile „ca în Sahara”, escortate de 

două camioane mari. 9  

La Tg. Jiu, s-a realizat fundaţia 

monumentului, s-a înălţat schela şi s-a montat 

Coloana, modul cu modul. Structura de oţel este 

încastrată în beton, iar „capra în cruce” va avea trei 

metri. „La base invisible de La Colonne este un 

support formant une <croix> faite de barres 

d’acier ei prolongée par un axe métallique de 

section carrée, de 42 cm de côté...” 10 

Privită de departe, se poate lesne 

observa, acest monument nu are „nici soclu, nici 

capitel, cum au coloanele antice”. Coloana 

Infinitului „nu are nici început nici sfârşit”. Chiar 

dacă, iniţial, s-a dorit înaltă de „400 de metri şi 

realizată din oţel oxidabil polisat” 11, o spune 

artistul însuşi, Coloana va trebui să respecte 

anumite criterii de concepţie, „o anumită mărime 

astfel încât să fie infinită, dar finită în spaţiu”. 12 

Firma Wildaman, din Braşov, a prestat 

servicii gratuit. Fiecare etapă a fost imortalizată prin 

imagini foto care, privite în derularea lor, ne apar ca 

un adevărat film documentar. Demn de reţinut este 

că distinsa doamnă Sorana Georgescu-Gorjan 

(îndeplinind şi dorinţa tatălui ei), a pus la dispoziţia 

publicului realizările acestei opere unice. Merită să 

reţinem că în 1997, raportul UNESCO apreciază 

Coloana fără sfârşit, din Tg. Jiu „nu numai o 

capodoperă a artei moderne, ci şi o extraordinară 

operă inginerească”. 

Costurile întregului ansamblu au fost 

suportate de Societatea din Petroşani, director 

general fiind: ing. Ioan Bujoiu, membru marcant al 

P.L. şi ministru în cabinetul Tătărescu. 

Dacă am dori să reflectăm asupra 

„obârşiei” (Ion Pogorilovschi) Coloanei, fireşte, 

avem a ne raporta la câteva simboluri străvechi, şi 

anume, la stâlpii sculptaţi (care se aşează pe 

morminte în unele sate transilvane), la bradul de 

înmormântare (sau vizualizarea unei suliţe de lemn 

de brad), despre care scriu T.T. Burada sau Simion 

Fl. Marian. 

 

    

                     În acest volum, cugetările 

brâncuşiene îmbrăţişează o paletă 

impresionantă de teme şi motive artistice, 

simfonii de dor de viaţă şi de creaţie, 

reflecţii despre artă şi artişti,  înţelegând 

că el este copacul care, dezrădăcinat de 

magma străbună, nu va avea şansă de-a 

creşte decât avântându-se spre sferele 

senine ale cunoaşterii, „creând ca un zeu, 

poruncind ca un rege şi muncind precum 

un sclav”. 1 

Şi pentru a învinge (merită să 

reţinem), artistul şi-a respectat un crez: 

„Deşteaptă-te om / pe drumul bun 

porneşte / învinge trândăvia şi lenea ce te 

opreşte. / Tu ca vulturul te-avântă spre 

sferele senine. / Darul lumei cântă. Uită-

te pe tine!” 2 

Anul 2012 ne aminteşte că s-

au împlinit 55 de ani de când omul 

Constantin Brâncuşi a plecat spre sferele 

nemuririi pentru a plămădi o altă pasăre 

măiastră – „întruchipare de duh călător a 

celui mai adânc dor”. 3 

Dar 2012 ne aminteşte şi de 

anul 1937, când începea materializarea 

unui amplu proiect, ansamblul sculptural 

de pe „Calea Eroilor” din Tg. Jiu: Masa 

Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana 

fără sfârşit. „Pietrele genialului 

Brâncuşi” – apreciază Nichita Stănescu – 

„stau neclintite ca nişte menhiri într-un 

spaţiu viu”.  

 La 75 de ani de la 

meticuloasa amplasare şi  montare a celor 

16 module romboidale, cunoscute drept 

Coloana Infinitului (Coloana 

recunoştinţei fără de sfârşit) 4, avem 

bucuria să facem cunoştinţă cu un volum 

documentar Istoria unui simbol naţional 

care reproduce toate treptele de evoluţie 

ale ansamblului arhitectural de la Tg. Jiu, 

prin dezvăluirea unei preţioase arhive, ce 

aparţine familiei inginer Ştefan 

Georgescu-Gorjan, colaboratorul şi 

prietenul întru creaţie al marelui sculptor 

Constantin Brâncuşi. Această migăloasă 

activitate s-a realizat sub coordonarea 

doamnei Sorana Georgescu-Gorjan 5, 

editor fiind Centrul Municipal de Cultură 

„Constantin Brâncuşi”. 

Albumul prezintă 31 de 

imagini, fotografii-document, realizate de 

către inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan 

(1905-1985) şi reprezintă principalele 

etape ale procesului tehnologic  de 

realizare, amplasare şi montare a 

monumentului de la Tg. Jiu. Aşadar, s-au 

fotografiat: locul ales de sculptor, în iulie 

1937, schiţa Coloanei fără sfârşit, 

modelul brut al elementului Coloanei, 

montajul de probă al Coloanei (la 

Petroşani), momentul organizării 

şantierului (la Tg. Jiu), ridicarea 

diferitelor tronsoane cu structura de 

rezistenţă, schela, aşezarea 

semielementului de bază al coloanei, 

ridicarea unor elemente sau tronsoane de 

stâlp, detalii de construcţie, o vedere de 

ansamblu a Atelierelor Centrale Petroşani 

sau secţia de structuri a Atelier Atelierelor 

din Petroşani. La Centrul Pompidou din 

Paris se păstrează filmuleţe realizate de 

sculptorul român în acea perioadă. 

Coloana fără sfârşit este 

amplasată pe un tăpşan din oraşul Tg. Jiu, 

în centrul unui nod geobiologic, pe axul 

paralelei de 45* latitudine nordică, cu o 

înălţime totală de 29,33 metri. În fundal 

pot fi admiraţi Munţii Parâng. Cercetările 

întreprinse arată că în zilele însorite, pe o 

distanţă de 300 de metri, coloana emite 

energie benefică. Pe axul Căii Eroilor se 

află Biserica Sf. Apostoli, monument 

istoric datând din 1777, restaurat şi 

inaugurat, la 7.11.1937. Precizarea 

formulată de Ştefan Sgandăr şi Constantin 

Crăcea este importantă: „Axul întregului 

ansamblu orientat de la Est la Vest trece 

prin crucea turlei principale a Bisericii, 

ceea ce atestă ideea că Brâncuşi a 

integrat-o voit în ansamblul său, 

acordându-i o semnificaţie aparte...” 6 

 

38 O apreciere originală privind configuraţia  

acestui monument aparţine poetului Nichita Stănescu:  

„Coloana infinitului ne dezechilibrează total sentimentul 

geografic... Ea pare o înşirare de sicrie dacice puse unele peste 

altele până la nesfârşit... Coloana infinitului nu este alegorie, nici 

simbol, nici idee, ceva ce nu se poate defini, e sculptura, un trup al 

artei, o fiinţă vie”. 13 

Ansamblul arhitectural de la Tg. Jiu va fi inaugurat la 

27 octombrie 1938, însă câteva detalii consemnate de doamna 

Sorana Georgescu-Gorjan, merită reţinute: „Inginerul Gorjan lipsea 

din ţară, iar prezenţa sculptorului este controversată. Tătărescu nu 

mai era la guvernare şi în presa locală nu se menţionează 

participarea artistului la ceremonii. Brâncuşi a plecat din ţară la 

Paris şi nu a mai revenit niciodată. Spre sfârşitul vieţii avea să 

afirme că, dintre toate lucrările sale, doar COCOŞUL şi 

COLOANA INFINITULUI au atins un <caracter de desăvârşire 

definitiv>...” 14 

E adevărat, s-au făcut multe propuneri pentru a se 

realiza coloane colosale, la New York, la Philadelphia sau la 

Chicago, dar, din diverse motive, niciunui proiect artistul nu i-a dat 

curs. Acest vis frumos se contura şi în fiinţa lui Brâncuşi înşuşi, de 

la care ne-a rămas această vie mărturie: „Mi-ar plăcea să-mi fac 

Coloana în Central Park. Ar fi mai mare decât orice construcţie, de 

trei ori mai mare decât obeliscul vostru din Washington, cu o bază 

de lăţime corespunzătoare – 60 de metri sau peste. Ar fi făcută din 

metal. În fiecare piramidă ar exista apartamente şi oamenii ar locui 

acolo, iar sus de tot mi-aş pune pasărea – o pasăre imensă în 

echilibru pe vârful coloanei mele infinite”. 15 

După cum lesne remarcaţi, pretutindeni, artistul 

aminteşte de „Pasărea” sa, simbolul ambiţiosului zbor, „mărita”, 

„măiastra”, care are darul de a „umple cerul”. Însă, ambiţioasele 

sale proiecte nu au vrut să se realizeze. Doar „una a reuşit să urce 

spre cer”, cea de la Tg. Jiu. Singura coloană monumentală realizată 

de artist rămâne cea de la Tg. Jiu – adevărată „justiţie poetică”, 

după cum afirmă celebrul exeget al operei lui Brâncuşi, sculptorul 

Sidney Geist (1914-2005).  

Această capodoperă a sculpturii româneşti rămâne una 

dintre marile minuni ale lumii. 
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Cântecul mâinilor, auzul ochilor 

 

 

 

 
“Dacă deschizi ochii bine, poţi vedea 

stelele a căror muzică o auzi demult”.  

Elevii Centrului Şcolar “Beethoven” nu 
au auzit niciodată muzica stelelor. Şi nici nu o vor 

auzi vreodată. 

 Le-au  rămas pentru ascultat, numai 
ochii. Şi pentru grăit, numai mâinile. 

 Două mâini, cu trei degete strânse căuş, 

ca un potir de ghiocel, legănate în aer, înseamnă 
“Colindăm”.  Este gestul colindătorului care 

scutură un clopoţel. 

 Mâinile ne colindă din nou. 
“Colindăm”. 

 Două palme ridicate, cu faţa spre noi, 

care coboară, cu degetele fluturându-şi falangele, 

înseamnă “iarna”. Este gestul cu care Dumnezeul 

Tăcutei Simfonii Universale răsfiră din nori, fulgi 

de zăpadă.  
 Aşa începe pentru elevii fără grai şi 

auz, un colind. 

 “Colindăm, colindăm, iarna” 
 Gesturile şi  ochii. Pe acompaniamentul 

tăcerii. Acesta este colindul lor, încropit dintr-un  

alt fel de alfabet. 
 Fiecare deget, clapa unui pian. 

 Fiecare mişcare, o apăsare pe clape. 

 Fiecare nuanţă, un ton, un timbru, o 
măsură, un ritm. 

 Grupul de colindători nu a auzit şi nu 

va auzi niciodată. 
 Dar cântă cu mâinile. Şi ascultă cu 

ochii. 

 Un colind pe care îl aud numai sufletele 
lor. 

 Îi privesc şi mă gândesc în faţa câtor 

simfonii universale ale binelui şi frumosului, 
mâinile celor care aud şi vorbesc adastă indiferente 

să imagineze speranţa, iar ochii şi urechile lor  

rămân în voluptatea ântunericului şi a surzeniei. 
 Colindul elevilor continuă. 

 O palmă deschisă, care se roteşte, peste 

încheietura altei palme deschise, fixă. 
 Două palme care se deschid, ca o 

fereastră. 
 “Pe la uşi, pe la fereşti “. 

 Gest de clopoţel.  

“Cu colinde”… 
 Palmele lor, depărtate, în unghi drept, 

se apropie, şi îşi ating vârfurile degetelor, strânse 

mănunchi. Apoi palmele se depărtează iar, spre 
unghiul drept. 

 Două aripi, vâslind prin aer. 

 Zborul este romănesc. Românesc 
înseamnă zbor. 

 …”româneşti”. 

 Românesc este şi motto-ul şcolii 
“Beethoven” , în toatî cunoaşterea şi libertatea lui 

etern umană. 

 “Daţi-le aripi şi lăsaţi-i să zboare”. 
 Fiecare deget, pana unei aripi. 

 Fiecare mişcare a palmei, un elan al 

vieţii. 
 Fiecare câtime de înţelegere şi armonie, 

un început de  plutire şi bucurie. 

 Oda Bucuriei Zborului Universal. 
 

 

17-18 decembrie 2012, Craiova 

 

Conf. univ. dr. 

Ana MUGURIN 

 

Cercetătorul momentului Câmpul Cerbului  

şi al biobibliografiei lui Eminescu de pe segmentul temporal  
aprilie – octombrie 1878, demonstrează ca un uimitor geometru că ne 

aflăm într-un „câmp nou“ al valorilor estetice eminesciene, reliefându-

se pe măsura geniului său de romantic fără seamăn prin: versiunea 
definitivă a amplului poem, Scrisoarea III, prin caligrafierea poeziilor 

Iambul, Vre o zgâtie de fată, Freamăt de codru, Revedere, Fiind băiet 

păduri cutreieram, prin transpuneri – o modalitate de «a turna în 
formă nouă limba veche şi-nţeleaptă»; astfel de transpuneri există şi în 

Scrisoarea III – ceea ce arată că poetul elaborează poemul în paralel 

cu traducerea Fragmentelor..., de Hurmuzaki (traducere prin care a 
ajuns la Istoria Imperiului Otoman, de Hammer): «I. În Istoria 

Imperiului Otoman... există următorul pasaj: „El vedea după aceea 

cum răsare din rinichii săi săi un arbore care, crescând mereu şi 
devenind mai verde şi mai frumos, acoperea – în umbra ramurilor sale 

– ţările şi mările, până dincolo de orizontul a trei părţi din lume. […] 

Dedesubtul acestui arbore se ridicau Caucazul, Atlasul, Taurul şi 
Hemusul, care păreau a fi patru coloane ale acestei imense cupole de 

foi. Din rădăcinile copacului ţâşneau Tigrul, Eufratul, Nilul şi 

Dunărea.“»; „transpunerea“ se face în următoarele versuri din 
Scrisoarea III: Iar din inima lui simte un copac cum că răsare / Care 

creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte, / Cu-a lui ramuri, peste 

lume, peste mare se lăţeşte; / Umbra lui cea uriaşă orizontul îl 
cuprinde... / Iar din patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari / 

Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari; / Vede Eufratul, Tigris, 

Nilul, Dunărea bătrână, / Umbra arborelui falnic peste toate e 
stăpână...»; etc.  

Varianta „definitivă“ a studiului, Eminescu în „Câmpul 

Cerbului“, o aflăm peste mai bine de un deceniu (de muncă, de sisifică 
înverşunare a cercetătorului tânăr întru aflarea adevărului istoric), 

publicată în Limbă şi literatură (trimestrial al Societăţii de Ştiinţe 

Filologice din România), vol. II, Bucureşti, 1981, paginile 278 – 281. 

Fiind unul dintre cei mai profunzi şi revoluţionari cunoscători ai 
istoriei Pelasgimii > Valahimii, ai cronologiei Pelasgo(>Valaho)-

Dacilor / Thracilor, şi, deopotrivă, ai istoriei literaturii valahe, Ion 

Pachia-Tatomirescu abordează fenomenul istoric-literar dinspre o nouă 
şi mai veridică periodizare în douăsprezece epoci (cu partea teoretică – 

definiţii, argumente pentru extremităţile segmentelor temporale etc. – 

şi cu particularităţile epocilor / perioadelor, în Ion Pachia Tatomirescu, 
Dicţionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaţiei..., 

Timişoara, Editura Aethicus, 2003, pp. 140 – 154): «(1) Epoca 

arhaică (8175 – 1600 î. H.), ori perioada cogaionic-politeistă şi 
henoteistă, sau prezalmoxiană (este cea mai întinsă şi cea mai 

înceţoşată epocă; după subperioada 8175 – 7000, a mitotextului 

hierogamiei Tatălui-Cer / Samasua [„Moşul-Soare“] şi Mumei-
Pământ [Dachia], incizat pe o şlefuită falangă de cal [„sanctuar la 

purtător“], descoperită pe malul stâng al Dunării, la Cuina-Banat / 
România, se relevă o subperioadă [7000 –  5300] a Statuetei Scrise a 

lui Samasua [Soarele-Moş / Tatăl-Cer] de la Ocna-Sibiului / 

România, datând din orizontul anului 7000 î. H.; în această 
subperioadă, Pelasgo-Dacii din Alutuania > Oltenia (România) 

inventează secera din corn de cerb „cu dinţi de silex“; […] În 

subperioada scriselor tăbliţe rectangulare şi a Tăbliţei-Soare de la 
Tărtăria-România [5300 – 3400 î. H.], încep să înflorească multe 

centre pelasgice / valahice carpato-dinarice ale metalurgiei cuprului şi 

aurului, cele mai vechi centre din întreaga lume; […] Potrivit Tăbliţei-
Soare de la Tărtăria-România şi altor tăbliţe cu scriere arhaic-

pelasgică / valahică, Dacia are aspectul statalităţii henoteist-

zalmoxiene, sau al „prim-statului de tip papal“. […] Între 5300 î. H. şi 
1600 î. H., anul Reformei Zalmoxianismului, Pelasgo-Dacia cunoaşte 

740 de regi-zei sacrificaţi în numele Dumnezeului de Cogaion / 

Sarmizegetusa, Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). Din 
orizontul temporal al anului 5000 î. H. datează Templul Nuntirii 

Tatălui-Cer şi Mumei-Pământ de la Căscioarele-România [pe malul 

stâng al Dunării, la sud de Bucurestes / Bucureşti]. Din orizontul 
anului 4530 î. H. se datează Statueta Moşului / Tatălui-Cer „ce stă şi 

se gândeşte“ şi Statueta Mumei-Pământ ca „zeiţă gravidă“ [ambele 

din lut ars], ilustrând Perechea Primordială din „panoul central“ 
pelasgo-dacic de credinţe […] În subperioada „primului mioritism“ 

[3400 – 1600 î. H.], ritualurile funerar-eroice devin extrem de 

complexe. […] În orizontul anului 3400 î. H., orizont ce marchează 
începutul   subperioadei „primului mioritism“ [3400 – 1600 î. H.], se 

datează una dintre cele mai vechi capodopere ale spiritualităţii 

universale, Corinda Păcurarului pe-à Gură de Rai, una dintre cele 
peste 1600 de variante cunoscute de colinda / balada Pe-o Gură de 

Rai / Mioriţa. […] Există şi alte variante ajunse la noi din acelaşi 

orizont cogaionic: „Ce pe mine mă-ngropaţ / Înaintea strungilor, / În 
locu găleţâlor, / Fluieru după cura, / Băltăgaşu-n mâna me / Cu 

trânghiţ’-alăture…“; „Toporaşu mn’eu cel drag / Mi l-eţ pune la cap, / 

Luncea me ce lucie / Mi i-ţ pune de cruce !“ etc. […]Şi Corinda 
Păcurarului pe-à Gură de Rai, ajunsă la noi din orizontul anului 3400 

î. H., este una dintre primele capodopere ale umanităţii, dovedind că 

oralitatea fundamentată de şcolile tradiţionale ale 

Ion Pachia-Tatomirescu – istoricul literar la 

al 65-lea ocol al soarelui 

 

Primii paşi pe care-i face Ion Pachia-

Tatomirescu pe tărâmul istoriei literaturii – după 
cum atestă „fişele de istoriografie literară“, 

publicate sub titlul Eminescu la Floreşti, în 

ziarul Înainte (Craiova, anul XXV, nr. 7310), 
duminică, 1 septembrie 1968 (p. 3) – arată o 

admirabilă siguranţă dată atât de documentarea 

„la faţa locului“ cât şi de documentarea la secţia 
de manuscrise eminesciene a Bibliotecii 

Academiei Române din Bucureşti: «Duhoarea 

ameţitoare a viermilor de plumb, de tuş, din 
redacţia, din tipografia „Timpului“, măcinase 

mult sănătatea poetului. Doctorul Kremnitz îi 

recomandă un concediu, multă linişte şi un trai 
organizat. E vara anului 1878. Mihai Eminescu 

este invitat de Nicolae Mandrea, unul dintre 

junimiştii din imediata prietenie cu Maiorescu, 
autor al unor interesante lucrări de sociologie, să 

stea la conacul său de la Floreşti-Dolj, în a cărui 

posesie intrase în urma căsătoriei cu fiica lui 
Barbu Bălcescu, Zoe – Zoe Mandrea era o 

femeie cultă, o bună muziciană şi o talentată 

„pictoriţă“, după cum ne mărturiseşte fiica sa, 
octogenara de astăzi, Tea Crăsnaru din Craiova. 

Fostul conac de la Floreşti era amplasat într-un 

cadru natural foarte ademenitor: confluenţa de 
dealuri şi câmpuri dinspre Gilort şi Jiu, pădurea 

ce coboară până în spatele conacului, pe platoul 

denumit de localnici „Câmpul Cerbului“ – cadru 
ce pare integrat organic poeziei „Freamăt de 

codru“. Însuşi poetul, într-o scrisoare, apreciază 

Floreştii ca fiind un loc „...cât se poate de 
frumos. Râuri, codru, şes, dealuri, munţii în 

depărtare, frumos adecă în puterea cuvântului, 

încât să fiu Bodnărescu aş nenoroci poate 
Convorbirile cu amintiri de călătorie ale unui 

june.“ Eminescu îşi atrage repede simpatia şi 

preţuirea localnicilor, îndeosebi, prietenia 
preotului Dumitru Duţescu. Bătrânul floreştean, 

Constantin Duţescu, născut la 10 octombrie 

1880, ne mărturiseşte că – după cum ştie de la 
părinţii săi – Eminescu devenise „intim cu fata 

popii“. Este vorba de mătuşa sa, Elena Duţescu, 

probabil, acea „crăiasă cu părul moale şi ochii 
vineţi“, care-l însoţea adesea pe poet spre 

foişorul şi lacul din pădurea Arpadiei. Cât a stat 

la Floreşti, poetul a fost vizitat de Vasile Conta 
şi de Ioan Slavici…– care notează: „...l-am găsit 

acolo sănătos tun şi în voie bună. Era numai el 

la conacul moşiei, singur, adecă în foarte bună 

societate“. În perioada de la Floreşti – pe care o 

numim „momentul Câmpul Cerbului“ –, Mihai 
Eminescu nu şi-a părăsit preocupările spirituale. 

Din „amintirile“ lui Slavici ştim că Eminescu 

traduce aici, din germană, Fragmente din 
„Istoria Românilor“ de Eudoxiu Cavaler de 

Hurmuzaki, ieşite de sub tipar în 1879. 

Interesantul studiu al lui Ion Creţu asupra 
acestei cărţi (v. Limba română, anul X, nr. 6) 

demonstrează paternitatea eminesciană a 

traducerii, subliniindu-se, în final, că poetul ar fi 
supravegheat personal lucrarea la tipar. E 

interesant de relevat prezenţa unei serii de 

expresii populare locale, cunoscute poetului de 
la floreşteni: „o croiră la fugă de mâncau 

pământul“ (pag. 35); „se aruncară pe cai şi 

apucară la goană după Cumani cu dârlogii 
slobozi“ (pag. 73); „dar sfatul cuminte era de-a 

surda“ (pag. 285); „Musa dete dos să scape“ 

(pag. 292) etc.».  
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(12 mai 2012: Ion Pachia-

Tatomirescu 

 în Grădinile din Versailles) 

Importanta lucrare a 
lui Ion Pachia-Tatomirescu, 

Mihai Eminescu şi mitul 

etnogenezei dacoromâneşti 
(1996), este considerată de 

majoritatea recenzenţilor o 

profundă analiză istorică a 
etnogenezei dacoromâneşti, 

văzută prin prisma poetului 

Mihai Eminescu în Memento 
mori; IPT vede în structura 

macropoemului Memento mori 

cinci planuri antitetice / 
complementare: (1) planul 

macrocosmic, ori al 

cosmosului extern şi dilatat, (2) 
planul cosmosului profund şi 

concentrat, sau al 

microcosmosului (care conţine 
sâmburele lumii), (3) planul 

secant al proiectării / 

autoprojetării protagonistului-
poet-de-geniu la roata vremii 

(la axul luminor / 

universurilor), (4) planul lumii 
ideale / spirituale, 

intersectându-se cu (5) planul 

lumii material-telurice, 
conţinând spectaculosul 

naşterii, apogeului şi prăbuşirii 

/ morţii civilizaţiilor umane, cu 
florile / entropia răului şi cu 

mileniile terestre, cu evii, în 

conexiunile clipei, pulsaţiei 
cosmice (macrocosmice). În 

aceste planuri se fixează cele 

nouă tablouri ale „panoramei 
deşertăciunilor“ (de la cel cu 

protagonistul-poet-de-geniu la 

roata lumii şi de la cel cu 
panorama civilizaţiei 

arhetipale asiro-babiloniene, 

până la epopeea Decebalo-
Traiană). Deosebit de 

interesantă este şi Lecţia de 

anatomie a textului romantic 
eminescian, din partea a doua a 

lucrării lui Ion Pachia 

Tatomirescu: Dimensiuni ale 
„realismului lirosofic“ 

eminescian în „Glossă“, 

Modernitatea permanenţei 
Dorului „dureros de dulce“, a 

„sfâşietoarei“ autocunoaşteri 
în „Odă (în metru antic)“, şi 

Dorul Nemuritorului: „să mă 

lăsaţi să mor“ în elegia 
romantică „Mai am un singur 

dor“ de Mihai Eminescu. (Cf. 

Daniel Moldovan, La roata 
vremii, în Redeşteptarea – 

Lugoj –, anul V, nr. 280, 3 – 9 

octombrie 1996, p. 9). Dar între 

cele mai importante lucrări de 

istorie literară din ultimele  

 

Zalmoxianismului este încă vie în adevăraţii Pelasgo-Thraco-Daci / 
Valahi [Dacoromâni] ce, în antichitatea lui Aristotel, erau vestiţi şi pentru 

performanţa de a-şi fi versificat / cântat legile [cf. Problemata, XIX], că oralitatea de 

acest tip aparţine ştiinţei de a te face nemuritor, că Împărăţia-Tinereţii-fără-
Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte este în noi. […]); (2) Epoca „oralităţii culte“ a 

Zalmoxianismului (1600 î. H. – 313 d. H.) şi a fundamentelor Creştinismului Cosmic 

Pelasg > Valah [Dacoromân] ([…] prin Reforma Zalmoxianismului se trece radical 

de la henoteism la monoteism [„tetradic“, nu „triadic“, aşa cum e monoteismul 

Creştinismului de azi]; sporeşte enorm numărul de Pelasgi-Dax / Daci, adepţii noii 

religii, ai Zalmoxianismului, ajungând până în Capadochia [„capul Daciei“]; dar şi 
numărul de Pelasgi-Thraci, adică de închinători la vechii zeii ai Cogaionului, este 

destul de mare. […] Între anii 1630 î. H. şi 1555 î. H., aproximativ, trăieşte Salmasua 

I [Salmas / Salmoş, „Zalmas-Zalmoxis“, „Salmoş I Nemuritorul“], autorul Reformei 
Zalmoxianismului, întemeietorul Dinastiei Zalmoxienilor [1600 –  82 î. H.]; regelui-

zeu-medic al Daciei / Daco-Thraciei, Salmasua / Salmoş I Nemuritorul [cu domnie 

aproximată între orizonturile culturale / civilizatorii dacice ale anilor 1600 şi 1555 î. 
H.], i se datorează „corpul de învăţături“, dogma Zalmoxianismului, sau ştiinţa 

Dacilor de a se face nemuritori. Literatura pelasgo-thraco-dacă stă sub pecetea 

„oralităţii culte“ a Zalmoxianismului; în toată Pelasgo-Thraco-Dacia ne aflăm într-
o subperioadă homerică (1600 – 600 î. H.); în Pelasgo-Dacia, prin şcolile oralităţii 

Zalmoxianismului, înfloreşte o literatură de tip epopeic turnată în ritmuri salmice, 

ori zalmic-genuniene – ca variantele baladelor cu versuri în măsura 5 / 6 [„stihuri 
perechi de câte 5 silabe“ / decasilab-salmic, alternând cu „stihuri-perechi de câte 6 

silabe“ / dodecasilab zalmic-genunian]: Pe-o Gură de Rai / Mioriţa, Meşterul 

Manole, Toma Salymoş / Toma Alimoş etc.; în Pelasgo-Thracia, în Pelasgo-Frigia, 

în Pelasgo-Bithinia etc., domină spiritualitatea / poezia pelasgică [belagică / 

valahică] Linos, Thamyris ş. a., păstraţi de legendă, apoi Homer şi epopeile lui, 

Iliada şi Odiseea. În subperioada orfeică [600 – 20 d. H.], încântă Imnurile lui 
Orfeu-Thracul, poemele lui Musaiu, ale lui Olen ş. a., dar şi aforismele lui Oană 

Carsia [numele-i grecizat e Anacharsis]; regele-poet din Dacia, Cotison al II-lea, este 

elogiat de Publius Ovidius Nasso, exilatul de la Roma la Tomis / Constanţa-România 
[unde a murit în anul 18 d. H.]. În subperioada marmurei [20 d. H. şi 313 d. H.] 

impresionează poezia inscripţiilor daco-romane); (3) Epoca Renaşterii Valahe din 

„primul Creştinism“, 313 – 105 (Mai întâi, se remarcă o subperioadă cosmografic-
zalmoxiană, creştin-imnologică şi dogmatic-ortodoxă [313 – 610], sub pecetea 

Cosmografiei lui Aethicus Dunăreanu / d'Ister, a imnului întregii Creştinătăţi, Te, 

Deum, laudamus..., compus de Niceta Remesianu în orizontul anului 370, ori a 
Convorbirilor duhovniceşti de Sfântul Ioan Cassian [360 – 435]; perioada de 

Renaştere Valahă se stinge o dată cu moartea lui Focea [cu numele grecizat în 

„Focas“, la Constantinopol, acesta fiind ultimul din seria celor 42 de împăraţi valahi 
/ dacoromâni din fruntea Imperiului Roman [începând de la Aurelian]; de la breşa 

avaro-slavă şi până dincoace de migraţia ungurilor în Pannonia, începe o cumplită 

subperioadă a rezistenţei valahe antibarbarizatoare [610 – 1054]. E o „slabă 
literatură a inscripţiilor“, fără poezia „marmurei de dinainte de 313“); (4) Epoca 

post-Schismei Mari şi literatura valahă în „sacrele limbi evmezice“ [1054 – 1600], 

sau epoca Renaşterii Valahe a Dinastiei Asăneştilor (Se dezvoltă o notabilă 
literatură valahă religioasă în proaspăt-inventata slavonă a Ortodoxismului, replică 

latinei Catolicismului. O capodoperă a literaturii valahe / române în slavonă, scrisă 

de domnitorul Ţării Româneşti în orizontul anului 1518, a cunoscut un mare circuit 
sub titlul Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie; între orizonturile 

anilor 1500 şi 1600, marii cărturari-mitropoliţi ai Principatelor Valahe nord-

dunărene, pe fondul luptei pentru răspândirea luminii tiparului, deschid şi o fertilă 
subperioadă a luptei pentru reintroducerea limbii valahe / române în Biserică / Stat); 

(5) Epoca umanismului re-Unirii Valahe de sub Mihai Viteazul şi a biruinţelor 
Bibliei de Bucureşti, 1600 – 1711 (Se remarcă o subperioadă a biruinţei scrisului şi 

tiparului în limba valahă / română [„punct culminant“: Biblia de Bucureşti, 1688] şi 

o subperioadă a umanismului cronicăresc şi a enciclopedismului cantemiresc); (6) 
Epoca şcolilor iluminismului valah, 1711 – 1821 (Graţie intelectualităţii Valahimii / 

Dacoromânimii din Peninsula Balcanică, spiritul lu-minilor înfloreşte mai întâi într-o 

subperioadă a Şcolii Iluminist-Valahe Antiotomane Moscopolene, fireşte, ca reacţie 
împotriva Imperiului Otoman, apoi, graţie intelectualităţii Valahimii / 

Dacoromânimii din Transilvania, se înregistrează şi o subperioadă a Şcolii Iluminist-

Valahe Antihabsburgice Ardelene, dar ca reacţie împotriva Imperiului Habsburgic 
[Dacoromânitatea / Valahimea aflându-se între roţile dinţate ale imperiilor evmezice 

care s-au îmbinat la Carpaţi / Dunăre]. Desigur, mai bine cunoscute sunt epocile ce 

stau sub peceţile curentelor literare, de la clasicism la paradoxism: (7) Epoca 
simbiozei clasicism-romantismului paşoptist-unionist valah şi a deschiderilor spre 

realism, 1821 – 1877 (cu subperioada Rădulescu–Asachi, cu subperioada Daciei 

Literare şi cu subperioada Junimii: Maiorescu–Eminescu–Creangă–Caragiale); (8) 
Epoca simbiozei parnasian-simboliste a regalităţii valahe, 1877 – 1918 (cu 

subperioada Literatorului, sau a Şcolii Macedonskiene, cu subperioada 

sămănătorist-poporanistă şi cu subperioada Vieţii Noi, sau a Şcolii Densuşiene); (9) 
Epoca realismului şi expresionismului modernist-sburătoresc al României regale, 

1918 – 1945; (10) Epoca „decăderii regalităţii“ şi a „terorii republicane 

proletcultiste“ din România „lagărului socialist“, 1945 – 1958 / 1960 şi (11) Epoca 
avântului republican al modernismului resurecţional şi al revoluţiei paradoxismului, 

1960 / 1964 – 1989; […] şi (12) Perioada literaturii valahe / dacoromâne 

contemporane, sau „perioada celui de-al doilea paradoxism“, 1989 – 2002 / 2020. 
Acest ultim segment temporal, de la Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 

1989 şi până în prezent / viitor – probabil, 2020 –, ori, „mai bine spus“, până la 

viitorul puternic „seism“ social, se constituie, se va constitui în „perioada“ 
literaturii contemporane».  

 

decenii este şi Generaţia resurecţiei poetice (2005), 
de Ion Pachia-Tatomirescu, mai exact spus, o 

impresionantă istorie a poeziei valahe / dacoromâne 

din secolul al XX-lea, primită cu deosebită căldură în 
presa de specialitate, îndeosebi, în cea universitară: 

«[...] grupării de la revista Steaua [...] – într-un 

capitol distinct – i se subliniază meritul creării unei 

adevărate breşe în câmpul proletcultist, îndeosebi ca 

urmare a iniţiativelor lui A. E. Baconsky, dar şi a 

creaţiei acestuia. Şi astfel, în funcţie de această deloc 
calmă secvenţă a istoriei poeziei româneşti, demersul 

liric al generaţiei Labiş–Stănescu–Sorescu – propune 

oarecum indirect d-l Ion D. Pachia – nu se 
îndepărtează, în fond, de starea de continuitate. 

„Resurecţia“ invocată înseamnă nu atât invenţie, cât 

redescoperire şi, mai ales, reorganizare a unui model 
„natural“ al poeziei, după o, practic, încercare de 

distrugere a acestuia. Este o stare de fapte care îl 

îndreptăţeşte pe d-l Ion D. Pachia să vorbească despre 
„redescoperirea tradiţiei“, despre „asimilarea 

avangardei“, despre „redeschiderea orizontului 

universal“, despre „redescoperirea lirismului“ şi a 
eului poetic etc. Fiind revitalizate substructurile, 

condiţia poeziei înseamnă şi posibilele sale 

deschideri, acele trepte pe care întâlnim şi creaţia lui 

Nichita Stănescu (prinsă într-un amplu „dosar“ 

organizat pe volume), şi cea a lui Marin Sorescu (la 

care se urmăreşte „baia de miteme“), apoi a celor 
aflaţi – în lucrarea d-lui Ion D. Pachia – între 

graniţele aceleiaşi generaţii. Să mai înţelegem, ca o 

sugestie de final, că diversificarea registrelor şi a 
discursurilor lirice nu este o cauză, ci o consecinţă a 

resurecţiei. Suntem în faţa unei lucrări aparţinând 

unui cercetător cu o largă informaţie şi cu o reală 
capacitate de cuprindere şi sistematizare...» (prof. 

univ. dr. Mircea Braga – Universitatea din Alba 

Iulia); «Înainte, însă, de a purcede la analiza poeziei 
şaizeciste, [...] îşi ia oportune măsuri de prevedere. 

Mă refer la amplul capitol dedicat analizei critice 

demascatoare a proletcultismului poetic, analiză 
căreia i se adaugă generoasele pagini asupra 

continuităţii poetice interbelice în intervalul asumat 

de autor. Distingând între stalinismul politic (care se 

încheie la noi în anul 1958) şi cel cultural (care 

trenează până spre anul 1965), d-l Ion Pachia pune în 

evidenţă, cu deplină obiectivitate, ravagiile produse 
de cel din urmă asupra poeziei româneşti pe durata a 

mai bine de un deceniu, când a dat naştere aşa-

numitei poezii proletcultiste (deosebită îmbucurător 
de poezia proletară, care începe, cum bine se ştie, cu 

Împărat şi proletar), cultivate de o serie de scriitori 

reconvertiţi ideologic la noua religie politică, în frunte 
cu Mihai Beniuc, Marcel Breslaşu, Maria Banuş, 

Dumitru Corbea ş. a. Dar şi de „tânăra gardă“, în 
rândurile căreia s-au ilustrat, din păcate, Dan Deşliu, 

Eugen Frunză, Veronica Porumbacu, Nina Cassian, 

Victor Tulbure şi mulţi, mulţi alţii. De sub pana 
oportunistă şi trivială a acestora s-a revărsat peste 

literatura noastră pseudopoezia faţă de care generaţia 

lui Nichita Stănescu va lua distanţa necesară. Înainte, 
însă, ca această generaţie să intre în scenă, o alta s-a 

situat în opoziţie implicită faţă de adepţii 

jdanovismului literar. Este vorba despre marii poeţi 
cărora, după perioade mai lungi sau mai scurte de 

tăcere impusă, li s-a permis să publice din nou şi care 

au creat astfel o continuitate absolut necesară a 
poeziei autentice care aparţine unei tradiţii la care 

tinerii poeţi de după 1960 se vor ralia. De la Tudor 

Arghezi şi George Bacovia până la Geo Dumitrescu şi 
Ştefan Aug. Doinaş, ei vor oferi modele nu doar 

literare, ci şi umane, prin care se va perpetua 

cultivarea sistematică a primatului esteticului în 
dauna ideologicului. 

Amplul fenomen, definit cu îndreptăţire drept o 

veritabilă resurecţie poetică, a fost declanşat de către 
grupul de la Steaua, condus inteligent şi eficace de A. 

E. Baconsky, căruia i se aduce, astfel, o meritată 

recunoaştere. De altfel, acestui lider îi este rezervat un 
excelent şi larg comentariu, [...] o veritabilă 

monografie lirică în care este acreditată ideea că rolul 

pe care Baconsky şi l-a asumat, nu fără imprevizibile 



 

poezie, care s-a înstrăinat nu numai de la propria identitate, ci şi de ordinea tradiţiei 

naturale ca şi de contextul cultural în care se formase până atunci; din acest cvasi-absolut 

impas de situare ca şi din această profund dramatică stare de criză de identitate, poezia 
română a celei de a doua jumătăţi a secolului al XX-lea s-a smuls pe sine, salvându-se, mult 

mai curând decât ar fi putut-o permite datele obiective ale momentului istoric respectiv, 

printr-un proces laborios, complex şi, nu o dată, eroic, de recucerire a propriei identităţi, care 
poate fi echivalat cu o adevărată, nouă naştere şi căruia autorul tezei îi dă denumirea cvasi-

metaforică de resurecţie. Logica proiectului de cercetare căruia teza îi dă forma expresiei de 

discurs hermeneutic înaintează pe acest traseu atribuind efortul ca şi meritul acestei 
reîntemeieri a modelului poetic românesc, reîntors atât, pe de o parte, în albia propriei 

identităţi specifice, de fapt poetic ca atare, cât şi, pe de alta şi concomitent, în cea a 

contextualizării europene şi universale proprii ca şi a originării genetice fireşti, unei generaţii 
de poeţi şi critici, companioni fideli şi valorizatori atenţi ai fenomenului poetic, generaţia 

1965 – 1970. Capitolele de început ale tezei, cu bogatul lor material de fapte şi texte 

reactualizate convingător, susţin cât se poate de întemeiat această linie de interpretare şi 
creează premizele necesare pentru construcţia elementului esenţial al lucrării, cheia de boltă a 

tezei d-lui Ion D. Pachia; faptul că atât prin propria creaţie poetică, dar şi prin prezenţa 

personală, contextualizată civic şi cultural, după cum, nu în ultimul rând, prin mişcarea de 
idei din jurul conceptului de poezie şi valoare poetică, generaţia de poeţi şi, adăugăm noi, 

critici din 1965 – 1970 provoacă o adevărată resurecţie poetică devine posibil de demonstrat. 

Ceea ce urmează, în teza d-lui Pachia, respectiv capitolele mediane, care constituie însăşi 
substanţa tezei, ca şi finalul ar urma să împlinească argumentarea. Înainte de a pronunţa orice 

apreciere asupra calităţii şi, respectiv, îndreptăţirii acestei argumentări, am vrea să semnalăm 

dimensiunile cantitative pe drept cuvânt impresionante ale cercetării; fireşte că încercăm să 
ne sustragem judecăţii naive după care cantitatea se substituie automat calităţii, dar nici nu 

putem ignora sau nu putem recomanda ignorarea totală a împrejurării că, pentru a-şi redacta 

teza, autorul ei a aprofundat cu insistenţă şi repetat câteva bune zeci, poate chiar sute de 
volume de poezie şi critică literară, că a excerptat şi pus în pagină alte multe sute de citate de 

versuri şi texte interpretative. Înaintea oricăror posibile şi necesare aprecieri, eventual 

detaliate, a valorii probatorii a acestui cu adevărat imens material, trebuie să semnalăm faptul 
real, greu de contestat, că, prin tocmai această bogăţie a lui, care poate copleşi orice 

nepotrivire de amănunt, material faptic de versuri şi idei al tezei ne poate face o idee de 

ansamblu asupra unui moment din istoria postbelică a literaturii noastre. Atât numai că, în 
continuare, pentru a putea aprecia măsura în care acest, cum am mai spus, impresionant de 

bogat material serveşte cu adevărat scopului cercetării, adică fundamentării tezei critice 

despre resurecţia poeziei române prin generaţia din 1965 – 1970, ne simţim obligaţi să 
supunem unui control de întemeiere valorică şi plauzibilitate logică unele din componentele 

ei. Mai înainte de orice, sistemul şi mecanismul aprecierilor valorice, pentru că este de la sine 

înţeles că un fenomen cu adevărat resurecţional nu se poate produce cu fantoşe, nici cu actori 
inerţi; poezia nu se poate renaşte, ca poezie, decât dacă este poezie adevărată, de valoare. În 

această privinţă, putem spune răspicat că teza d-lui Ion D. Pachia a beneficiat nu numai de 

totala dăruire pentru muncă a autorului ei, despre care putem crede că a strâns mii de fişe cu 
citate de versuri şi sentinţe critice, dar şi de experienţa şi exerciţiul selectiv al unui împătimit 

cititor de poezie. Absorbind, în teză, rodul lecturilor de câteva zeci de ani, autorul realizează 

un adevărat compendiu de poezie a unei generaţii, sprijinit, de regulă, pe repere valorice 
valabile. [...] Ceea ce este important, pentru calificarea acestei cercetări, este că ea ne 

furnizează tabloul cvasi-complet al unui adevărat continent poetic, în care putem intra ca într-

o realitate fizică pe care s-o străbatem chiar la propria noastră iniţiativă şi la propriile noastre 
preferinţe; autorul tezei de faţă face acest lucru pentru noi şi nu numai că ne scuteşte de un 

efort, dar ne propune o ipoteză a cărei parcurgere, înainte de a fi prilej de dispută, este unul 

de gândire şi receptare fertilă. Ceea ce este important este că, din lectura destul de sistematică 
şi organizată a d-lui Pachia, versurile celor mai importanţi poeţi care au debutat editorial între 

1965 şi 1970 ne apar ca un ansamblu poetic unitar şi coerent şi că atât prin nivelul lor valoric 
cât şi prin dimensiunea şi orientarea principială a programului lor, pot îndreptăţi asimilarea 

cu un adevărat fenomen de resurecţie poetică. Dar nu numai atât; prin strategia de aşezare în 

pagină a textului cercetării sale, autorul tezei nu lasă, ca să spunem aşa, poezia în singurătatea 
propriului discurs. Reactualizată [...] ca text dinamic, fiinţă vie, prin magia fundamentală şi 

nedezlegată a misterului poetic, poeziei respective i se plimbă, de-a lungul parcursului ei, 

oglinda mobilă a receptării ei critice. Iar cum cele mai multe din acompaniatoarele paralele 
care dublează textul poetic cu unul interpretativ sunt contemporane cu el, se constituie, de la 

sine, proba elocventă a constituirii, prin poezie, a unei mişcări de idei despre şi în jurul 

poeziei. Resurecţia poetică nu numai că este acompaniată, cum este firesc în scenariul 
mitologic al oricărei geneze, de discursul premonitor al ursitoarelor critice, dar realizăm că, la 

rândul ei, provoacă şi o altă resurecţie, aceea a spiritului critic-interpretativ românesc, ani 

buni adormit, până atunci, de o vrajă rea. [...]» (prof. univ. dr. Mircea Tomuş – Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu) ş. a.   

Alte valoroase lucrări / studii de istorie literară sunt dedicate de Ion Pachia-Tatomirescu  

avangardismului valah / european (Întâiul dadaism – Le Premier Dadaïsme – The First Dadaism, Editura 

Aethicus, 2009), patristicii, inaugurării filonului imnologic-valah, imnului întregii Creştinătăţi (Argumente 

interne – «Te Deum laudamus…» – Internal Arguments, Editura Aethicus, 2009), epocii Sfântului 

Pelasgo(>Valaho)-Dac, Ioan Cassian (Zalmoxianism şi Creştinism în Dacia / Dacoromânia, Patria 

Sfântului Ioan Cassian – o postfaţă de 130 de pagini la cartea editată de I.P.T., Sfântul Ioan Cassian, A 

douăzeci şi patra convorbire duhovnicească, Ed. Aethicus, 1999), Cosmografiei şi epocii lui Aethicus 

Donares / Ister (Filosoful / exploratorul pelasgo-dac, Aethicus Donares / Ister, primul european care 

descoperă America, făcând ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan, studiu introductiv la 

volumul Cosmografii de martie, Timişoara, Editura Aethicus, 2009, pp. 17 – 84), „Ocluziunii“ 

proletcultiste în poezia română (I – VII, în Luceafărul –Bucureşti –, nr. 5 / 729 – 12 / 736, 8 februarie – 29 

martie, 2006), Universului poetic expresionist al lui Lucian Blaga (în revista Rostirea românească – 

Timişoara – anul XII, nr. 1-2-3 / ianuarie-februarie-martie, 2006, paginile 87 – 97), dramaturgiei de 

întemeiere a paradoxismului („Iona“ de Marin Sorescu – o dramă de întemeiere a paradoxismului, în 

revista Lumina – Pančevo-Serbia, anul LXIV, nr 1 – 2, 2011, pp. 7 – 20), literaturii marmurei din Dacia 

(Religia, ştiinţele, artele, învăţământul etc., între anul încheierii războaielor decebalo-traianice – 106 d. 

H.– şi anul declarării independenţei regatului Daciei – 258 d. H.–, sub Regalian, în Anuarul de martie, 

anul VI, nr. 6 / 2011, pp. 397 – 418) etc.  

 

riscuri, a fost făcut posibil de valoarea poeziei sale, care distona din toate punctele 
de vedere cu maculatura epocii şi de rectitudinea morală, care l-a făcut respectat 

şi auzit de toţi cei care sperau la o reabilitare a literaturii autentice. Acest proces 

va deveni evident după 1960, când se va produce debutul editorial al celor care 
apar-ţin generaţiei resurecţioniste, în condiţiile reînnodării legăturilor fireşti cu 

tradiţia marii poezii şi cu asimilarea avangardei poetice. [...] se fac, aici, consi-

deraţii im-portante de istorie literară, multe dintre ele de o mare subtilitate, cum 

sunt cele despre abandonarea lirismului epic, a reportajului versificat în favoarea 

promovării necenzurate a eului poetic, asumarea deliberată a unor mentori lirici, 

validaţi de tradiţia literară românească (apar acum şiruri întregi de descendenţi 
poetici ai lui Ion Barbu, George Bacovia, Lucian Blaga ş. a.) sau asumarea para-

doxului ca formă de manifestare a noului lirism. Capitolele asupra operei lui 

Nichita Stănescu (operă împărţită în trepte) şi asupra celei a lui Marin Sorescu 
(împărţită, aceasta, în câmpuri) îmi par ca fiind cele mai valoroase [...]. Volumele 

sunt prezentate cronologic, cu scopul evident de a se degaja, la sfârşit, imaginea 

convingătoare a sistemului poetic individual, ale cărui componente invariante 
traversează evoluţia poetică a fiecăruia. Urmează paragrafe, mai mult sau mai 

puţin întinse (spaţiul acordat constituindu-se, suntem lăsaţi a înţelege, în unitate 

de măsură a valorii individuale), în care sunt discutate operele celorlalţi poeţi ai 
generaţiei, selectaţi adecvat; acestora li se recunoaşte contribuţia originală la 

reabilitarea adevăratului lirism şi, implicit, la evoluţia neîntreruptă a poeziei 

româneşti. Fără îndoială, rolul generaţiei şaizeciste nu poate fi, probabil, niciodată 
îndeajuns de subliniat; iar faptul că, acum, i se dedică o lucrare specială este o 

recunoaştere deschisă a lui, în condiţiile în care, ulterior, acest rol s-a încercat să 

fie diminuat sau chiar contestat de o altă generaţie căreia i s-a părut că timpul ce i-

a fost rezervat ar fi prea puţin generaos în raport cu marile ei calităţi. [...] D-l Ion 

Pachia se dovedeşte a fi nu doar un om prob, ci şi un spirit neobosit, veşnic 

iscoditor, aliat constant al celor mai autorizate voci critice, pe care le citează din 
locul potrivit în locul necesar. Domnia Sa are vocaţia brevilocvenţei într-un 

domeniu în care limbuţia balcanic-orientală face încă ravagii şi capacitatea 

lăudabilă şi rară de a absorbi o uriaşă cantitate de informaţii şi de a o restitui 
cititorului cu acea uşurinţă cu care marii atleţi ştiu să-şi ascundă efortul graţie 

căruia ating marea performanţă.» (prof. univ. dr. Crişu Dascălu – Universitatea 

Tibiscus din Timişoara); «Autorul tezei lucrează cu ambiţia exhaustivităţii. El nu 
selectează din autorii studiaţi numai dimensiunea necesară în argumentarea ideii 

urmărite, ci propune adevărate micromonografii [...]» Poezia română dincoace de 

al II-lea război mondial... are în vedere scriitori – parte din ei „clasicizaţi“ în acea 
perioadă – care au fost sau ar fi putut fi exemple stimulatoare ale „resurecţiei“. Şi 

aici funcţionează acelaşi principiu al tratării monografice, mai dezvoltate sau mai 

restrânse, în funcţie de dimensiunea personalităţilor incluse. [...[ Domnul Pachia 
orientează discuţia în mod adecvat prin prisma raportului dintre tradiţionalism şi 

modernism, adaugă şi efectul aproape uitat al „cercului literar de la Sibiu“, 

revivificat prin reapariţia literară a unor personalităţi ca Ştefan Aug. Doinaş, N. 

Balotă, Radu Stanca, Ion Negoiţescu. [...] Din unghiul sociologiei literare, 

„cerchiştii“ fac parte din aceeaşi generaţie cu Nichita Stănescu, Marin Sorescu şi 

Ioan Alexandru. A. E. Baconsky, revista „Steaua“ beneficiază de un substanţial 
comentariu (Primele semne ale resurecţiei poetice), având ca obiect politica 

literară a publicaţiei, polemicile, precum şi opera poetului a cărui evoluţie de la 

versurile „angajate“ la Cadavre în vid a ilustrat parcursul străbătut de întreaga 
lirică românească. Sunt folosite numeroase documente, analizate amănunţit 

numere de revistă (anii 1957, 1958), rezultând cu claritate rolul decisiv în 

propunerea unei alte viziuni decât cea oficială în înţelegerea literaturii. Este greu 
de explicat cum a putut Baconsky în acele condiţii să provoace prima breşă – care 

nu a rămas fără urmări – în proletkultism. Sunt relevate meritele echipei 
redacţionale, Aurel Rău, A. Gurghianu, Victor Felea [...], singularizarea poziţiei 

[...]. Sunt de remarcat şi comentariile despre „nucleul“ generaţiei resurecţionale, 

ecourile în critică, dimensiunile şi componentele, estetice din perspectiva 
raportului tradiţie – inovaţie avut mereu în vedere. . Domnul Pachia conturează un 

tablou clar şi cuprinzător al creaţiei cu schimbările intervenite, al receptării. Este 

de asemenea de semnalat schiţarea unui portret de grup, primul posibil după al 
doilea război, celălalt, al „cerchiştilor“ nu a putut să se manifeste în anii de după 

constituire, imaginea conturându-se retrospectiv când au putut să-şi dea întreaga 

măsură a posibilităţilor. Generaţia resurecţiei, alttfel spus generaţia Labiş–
Stănescu–Sorescu (Labiş reprezintă, prin existenţa sa meteorică mai mult un 

simbol decât un model pentru poezie) este examinată într-o suită de profiluri, 

Nichita Stănescu şi Marin Sorescu având spaţii privilegiate. Apelând la originalul 
stil metaforic-critic, prezent şi în celelalte capitole, autorul tezei stabileşte nu mai 

puţin de douăzeci şi patru de „trepte“ caracteristice „ontologiei limbii / 

Logosului“ stănescian, multiplicând perspectivele, reuşind să surprindă o evoluţie, 
datele esenţiale ale poeziei, dramatismul gnoseologic din 11 elegii, semnificaţia 

Omului Fantă şi a necuvântului (una din obsesiile fundamentale ale poetului). 

[...]Marin Sorescu, „scriitor galaxie“, este parcurs având în faţă miturile cultivate, 
nu sunt uitate nici lirica erotică, versurile pentru copii.[...]» (prof. univ. dr. Liviu 

Leonte – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi); «Volum masiv, opul lui 

Ion Pachia-Tatomirescu repune în drepturi (cercetând opera şi contextul) o 
generaţie care, sub furia revizionistă, a fost aprig contestată în anii din urmă» 

(prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru – Universitatea Tibiscus din Timişoara); 

«Ideea principală de la care porneşte întreaga cercetare a d-lui Ion D. Pachia este 
că, odată cu instaturarea dictaturii comuniste în România, în anii imediat următori 

celui de al doilea război mondial, prin succesive măsuri de ordin administrativ-

politic ca şi printr-un diabolic proces de manipulare a conştiinţelor şi opiniilor, a 

fost alterată, până la aproape totală schimbare, însăşi substanţa conceptului de 



 

Llelu 

Nicolae 

Vălăreanu 

(Sârbu) 

 

 

 Noapte de Crăciun  
   

Îţi aud mâinile  

cum pipăie conturul viselor 

şi le aşază pe rafturi în stele 

care încă n-au răsărit. 

  

Se aude cum închizi uşa, 
cari după tine geamantane - 

cu toate înfrângerile de până acum. 

Cum te apropii, se scutură ninsorile, 

dimineţile albe de aşteptare 

îşi lipesc florile de geamul ferestrei, 

în tâmple parcă-mi bat clopote surde. 

  

Se deschide poarta destinului 
pe care-l poftesc să intre; 

Moş Crăciun cu sania nopţii, 

Te înconjor cu daruri şi sunete de stele  

aflate acum pe acoperiş; 

sania pleacă lăsând vraişte atâtea bucurii 

în odaia cu brad împodobit 

unde iubirile noastre vin şi trec. 

 

Naşterea Domnului 

  

  

Ridic privirea 
şi cu ochii plini  

îţi mângâi aerul de 

femeie 

mistuită de bucurie şi 

durere 

cu pruncul sfânt în 

braţe. 
  

Steaua s-a oprit 

luminoasă, 

craii privesc minunea, 

i se închină cu daruri 

şi pleacă mulţumiţi la 

răsărit. 

  
Dumnezeirea s-a 

întrupat în om! 

 

Naştere magică 
  

Cred că-s netezite 

cărările 

care duc în faţa 

magicului, 

mă luminez de bucuria 

naşterii, 
pruncul creşte în mine 

şi-n cer. 

 

O stea cu nimb 

călătoreşte 

odată cu craii purtători 

de daruri 

şi închinare, 
aurul vorbelor ninsorile 

oprind. 

 

Apele morţii poartă 

umbre deasupra, 

printre pădurile 

visurilor mele 
nu se întâmplă nimic 

când izvoare apar peste 

tot. 

 

Mă simt în zilele 

aprinse-n cuvânt 

cu glasul viorii, 

dar nici ele nu se varsă-
n cântec 

 

Neînţeles 

cu ochii trişti de uitare 

un colind vechi îmi 

pare c-aud, 

 

sub piele 
aveam doar un fior 

trecător. 

 

În mine intra smerenia 

flux luminos 

în inima magicului pur. 

 
Mulţi nu ştiu ce-i 

orgoliul 

şi se lasă vânaţi de 

încredere 

 

pe ei, 

trebuie să-i atingem 

cu dâra subţire de 
pământ 

pe unde durerile trec. 

 

Un semn de lumină 

creşte 

cu obiceiuri şi datini 

veste şi colind înălţând. 

 

 

 EXPOZIȚIA DE PICTURĂ   

   

                                             DANIELA LUȚĂ  

   
   

   

     Întâlnirea, la GALERIA DE ARTĂ "VOLLARD", cu pictura tinerei artiste 

DANIELA LUȚĂ are un deosebit impact afectiv. Este o lume specială, 

frumoasă și emoționantă, creată din forme și culori somptuoase, strălucitoare.   

      Culoarea este cea care te întâmpină, întipărindu-se în suflet și pe retină, 

este cea care dă unitate și echilibru expoziției. Daniela Luță este în primul rând 

o coloristă, combinând petele de culoare într-o armonie obținută, paradoxal, 
chiar din contrastul culorilor: contrast de cald-rece, de culori complementare, 

de clar-obscur, lumina fiind pusă în valoare nu prin întuneric ci chiar de petele 
intense de culoare.   

   

     Artista își creează o lume personalizată prin tematica abordată - flori și 

peisaje care dau frumusețe chipurilor dragi și atât de cunoscute ale celor 

apropiați: "Mama", "Bunicul", "Unchiul' sau "Autoportretul" - din care ne 

privește o tânără fragilă, înfruntând cu un zâmbet trist întreaga lume, o privire 

dârză dar nostalgică, umbrită de șăpcuța de artist. Același sentiment simbiotic 

al forței de creație împletită cu sensibilitate, străbate întreaga pictură a artistei, 
o pictură directă, care trece dincolo de privire, de trupul senzorial ajungând în 

profunzimea ființei și a sufletului. Impresionantă ca abordare tematică dar și ca 

realizare plastică- cromatică și compozițională, este reprezentarea Familiei 

Regale a României: "Regele Carol I", "Regina Maria", "Regele Mihai I" și 
"Principesa Margareta". Centrul de interes al tablourilor este chipul 

personalităților reprezentate, completat și pus în valoare de simbolurile regale: 

coroana, sceptrul, însemnele regale dar și de culorile imperiale folosite cu 

nuanțe de  purpuriu, violet și albastru intens. În jurul acestor tablouri, care 

captează interesul, gravitează personalități cunoscute, emblematice ale vieții 

spirituale românești, legate într-un punct al vieții lor de spațiul cultural al 
Olteniei: "Amza Pelea", "Marin Sorescu", "Tudor Gheorghe", "Mircea 
Diaconu", "Gala Galaction", "Elena Farago", "Mircea Dinescu", etc.  

   

     Peisajele din expoziție sunt doar pete de decor, componente ale 
aranjamentului scenografic din prezentarea lucrărilor de pe simezele Galeriei 

Vollard. Forța cromatică și perspectiva aeriană a culorilor le individualizează, 

compozițiile sunt create din pete ferme de culoare intensă, cu accent pe lumină-

umbră și clar-obscur, conferind vastitate și liniște în desfășurarea spațială a 
planurilor. Linia este un element de limbaj subordonat petei cromatice, ea 
desparte lumina de întuneric, ca un pasaj necesar în trăirea formelor: "Peisaj 

marin cu stânci", "Amaradia- peisaj", "Peisaj marin cu palmier", etc.   

   

     Florile invadează și susțin expoziția. Unele tablouri fixează în memoria 

spațiului plastic al suprafețelor majestuozitatea și eleganța unor flori prețioase, 
adunate în aranjamente florale ample, bogate, compuse în vase mari, bine 

ancorate pe planul orizontal, susținând greutatea buchetelor:"Trandafiri albi", 

"Crizanteme galbene", "Bujori", "Trandafiri galbeni", "Trandafiri roșii", 

Crizanteme", etc. La umbra lor, dar la fel de proaspete și frumoase sunt florile 

modeste, cu aromă de câmp și libertate: "Păpădie", "Flori de câmp galbene", 

"Flori de câmp", "Floare de cireș", pictate cu o mai mare deschidere 

compozițională, insistând pe delicatețea și fragilitatea petalelor, proiectate spre 
albastrul infinit al cerului. În general, tablourile cu flori sunt gândite pe 

contrastul de cald-rece. Dacă florile - trandafiri, bujori, crizanteme, sunt pictate 

în culori calde, fondul se răcește. Dacă florile sunt albastre sau violet, fondul 

tabloului se aprinde, încălzind corolele.   
   

     În expoziția personală, oferită cu generozitate - pentru a înnobila și a da 

culoare și strălucire sărbătorilor de iarnă, DANIELA LUȚĂ își creează propria 
sa lume. Este o lume imaginativă, plecând de la realitatea din jurul ei pe care o 

descoperă și o recreează, o lume a semnelor create din forme și structuri din 
natură, din chipuri cunoscute sau imaginate, reale sau simbolice. Descoperă 

reperele artistice, le descompune și recompune, le asamblează în reprezentări  

plastice noi, rămânând ca tematică în spațiul realismului dar intrând ca forță de 

exprimare artistică în zona simbolismului și a expresionismului, iar cromatic, 

apropiindu-se de fovism, "înghițind timpul și lăsând în urmă pământul", ca să 

parafrazăm cuvintele artistei DANIELA LUȚĂ din volumul de poezii "Citește-
mi în stele", îndreptându-se   

   "către o stea,  
  o stea strălucind undeva...  

   o stea pentru inima mea".  

   

 MAGDA BUCE-RĂDUȚ  

 Craiova, decembrie 2012 
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Sub semnul astral al lui Paul VERLAINE se regăseşte pre sine Aurel Avram Stănescu  în volumul 

„Abstracţiuni cantabile” publicat într-o excelentă formă grafică de editura „PIM”, Iaşi, 2012 – editură ce trebuie 

menţionată pentru profesionalismul ei. Calitatea grafică a volumului este indiscutabilă! Toate Scrierile din acest 

volum stau sub zodia complexă a vieţii: „Umbre de fum privesc disperat pe ferestre” (Programarea omului. 

Atac”. Asta este drama umanităţii: Ce ne aşteaptă dincolo de aceste umbre existenţialiste? Poetul trebuie 

descifrat cu atenţie, pentru că în sufletul lui vibrează poezia eternităţii! La  „Abstrcţiuni cantabile” eu aş adăuga 

„suav-dramatice”.  

 

Iată cum se naşte poezia în sufletul lui Aurel Avram Stănescu: „Ieri am visat oglinzi prăfuite,/ livezi în 

crepuscul;/ omătul topit curgea în suspine” (Criptica). Poezia lui are profunzimea limpede a lacurilor montane!  

Şi apoi: „Viaţa este drumul pe care mergem, cu sufletele pline de iubire, pînă ne pierdem de noi înşine! Acei 

ani frumoşi şi fermecaţi (...) cu dungile subţiri şi arse de pe grătarul de metal.” Adică, arderea interioară, 

trăirea cu intensitatea valurilor care macină malurile şi îneacă cerul într-un vis visceral de zăpadă purificată!  

 

Impactul cuvintelor în crearea poeziei doar din delicate tuşe picturale, fără de violenţa pe care viaţa o aruncă, 

impudică, în lumea reală. Astfel, realitatea capăta valenţe poetice, livreşti. „la mine pe stradă trotuarul are 

altfel de bolovani” (...) „plîng cu un ochi”! Dar nu pe stradă, ci în suflet, vrea el să ne spună cu instrumentele 

artei poetice!  Obsesia ochiului interior îl obseda şi pe Nichita Stănescu... care considera ochiul ca pe o pecete a 

sufletului, ochiul fiind obsesiv prezent ca starea de graţie a percepţiei vieţii! 

 

Dar, cu toate că scriitorul îşi asumă trăirea sufletească în versuri pline de graţie, cu sensibilitate, el nu şi-o 

deplînge, ci o metamorfozează în iubirea aia absolută, de care sîntem cu toţii însetaţi. Poetul este un visător 

absolut: „Iubeşte-mă laconic în cuvinte” (Iubire indecisă) Nu este ăsta adevărul vieţii? Tăcerile ne adîncesc în 

pierderea de sine, avem nevoie de mîngîieri fastuoase, asta este poezia, vrea poetul să ne transmită. Pe fruntea 

lui plutesc desăvîrşite „draperiile amurgurilor”! 

 

În Constanţa, unde trăieşte Aurel Avram Stănescu cu familia lui, se află bustul lui Publius Ovidius Naso, şi o 

paralelă poate fi gîndită, pentru că pe amîndoi îi uimeşte proiecţia sentimentului de iubire în viaţa asta proziacă, 

din care ne putem salva numai cu metaforele poetice ale vieţii. Iată ce scrie pe soclul bustului lui Ovidius: „Aici 

zace Ovidius Publius zis Naso,/ Care-a iubit femeia, talentu-i l-a ucis !/ Trecătorule, dac-ai iubit vreodată, un 

pic cărarea las-o/ Şi zi-i să-i fie somnul mai dulce ca un vis!” Iar scriitorul nostru zice: „Ţi-am căutat inima 

prin deşert,/ pe-ntinderi de nea am găsit-o desfrunzită” (...) „sufletul – l-am hrănit cu smirnă şi-au răsărit 

chiparoşi” (Deşertul negru) Nu este aici cea mai pură imagine a iubirii prin arta poetică? Ce poate fi mai 

cutremurător? 

 

În „Impulsuri”, pag. 12, („sufocat de cuvinte”), poezia curge delicată: „drumurile sînt presărate cu flori” (...) 

„potecile, cărările, drumurile sînt pline/ de lapte şi miere.”, pentru că, în poezia „Cercuri exclusiviste”, să se 

detaşeze de sine însuşi, pentru a avea o percepţie mai profundă a poeziei la cea mai emblematică trăire: 

„probabil în alte vieţi am fost un bard nemulţumit/ de starea lucrurilor.” 

 

Sigur, „draperiile amurgurilor” îi definesc poezia şi trebuie să subliniem încă o dată graţia interioară, pentru că 

versurile curg din propia lor metaforă, adîncind-o: „draperia amurgurilor ratate/ în uzura fanteziilor deja 

împlinite.” Şi acum începe să se expună privirilor interioare ale poetului materia gîndirii profunde: dacă 

dragoste nu e, nimic nu e! Aşa se termină Biblia, aruncîndu-ne într-o mare neliniştită! Şi viaţa, atunci, la ce se 

raportează? „las-o să viseze toată viaţa”, dar apoi revine, ispăşit prin iubire: „şi lîngă tine,/ lipit de tine.../ te-aş 

fi privit pînă în adîncuri.”  

 

Poate fi descris un alt simţămînt mai profund al vieţii? Şi începe, ca la Voltaire (A Mem du Châtelet): „Si vous 

voulez que j’aime encore/ Rendez moi l’âge des amours”. Henry Miller i-a spus lui Anaïs Nin: „Vivre est plus 

important qu’écrire sur la vie.” Între aceste două extreme Aurel Avram Stănescu alege sentimentul nostalgic: 

„Eşti singura (…)/ îţi scufunzi scrisul ermetic/ în cochiliile pietrificate ale melcilor.” (…) „şi să ascund 

frumuseţea zilei numai în tine!”. Şi urmează adevărata trăire: „Ţi-am căutat inima prin deşert,/ pe-ntinderi de 

nea am găsit-o desfrunzită” (…) „sufletul -/ l-am hrănit cu smirnă şi-au răsărit chiparoşi”. 

 

Şi iată o poezie pe care nu o analizăm, ci o lăsăm să se exprime prin ea însăşi asupra vremelniciei speranţei din 

sufletele nostre însetate de iubire. O reproduc pentru a nu se crede că trunchez poeziile, dar nu am aici nici 

intenţia şi nici spaţiul pentru a rescrie întregul volum (Ieri iubeai într-un fel): „Viaţa -/ un joc în care iubeşti să 

nu fii singur,/ te amesteci în săli de bal/ şi faci tumbe neîntrerupte/ pierzîndu-ţi harul unei apetenţe fără 

margini./ Cursorul nedoritelor promisiuni/ se zbate dramatic,/ controlează recompense/  într-o nouă zi în care 

iubeşti altfel.”  

 

Iată cât de emoţionantă este trăirea poetului: „Era atît de fericită, voia să-mi şoptească:  Hai acasă, în odăile 

noastre cu lună, vino în patul meu, la sînii mei, mi-e dor de tine, mi-e dor de noi.” Aurel Avram Stănescu este 

un poet remarcabil, „la nesfîrşit/ în jocuri paralele” - cum afirmă el însuşi în poemul „Luna se multiplica 

nehotărîtă” 
 

 

 

CRONICĂ LA VOLUMUL „ABSTRACŢIUNI CANTABILE” 

DE AUREL AVRAM  STĂNESCU 

 

MOTTO: 

„Je ne sais pourquoi 

Mon esprit amer 
D’une aile inquiète  

et folle vole sur la mer.”         

                Paul VERLAINE 

 
ION LILĂ, Franţa 
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Liana SAXONE-HORODI 
Haifa, israel 

 
 

UN NOU ROMAN AL 
 SCRIITOAREI 

MADELEINE DAVIDSOHN 
 
 
Anul acesta a apărut la Editura „VREMEA” din 
Bucureşti, un nou roman al scriitoarei Madeleine 
Davidsohn: „Învaţă-mă să trăiesc”. Volumul s-a 
născut într-o „zodie norocoasă”, botezul având loc, 
în luna noiembrie a.c., la Târgul de Carte 
Gaudeamus şi apoi la Librăria Sadoveanu. Lume 
multă, atrasă de numele autoarei, deja cunoscut 
publicului bucureştean şi, de prezentarea grafică a 
cărţii, una din cele mai reuşite care mi-a fost dat să 
văd în ultimii ani. Aplauzele la scenă deschisă 
pentru reuşita grafică, pe care o subliniez din 
„deformaţie profesională”, i se cuvin tinerei 
graficiene Şlomit Davidsohn, soţia lui Lary, fiul cel 
mare al Madei şi al lui Sergiu Davidsohn. După 
cum vedeţi, totul rămâne în familie. 
 
Când am auzit că subiectul cărţii este legat de 
holocaust eram destul de îngrijorată. Ani de zile s-a 
scris atât de mult despre aceste vremuri, încât nu-
mi mai puteam imagina ce s-ar mai putea aduce 
ceva nou. Am luat în mână cartea şi am întors-o pe 
toate părţile, găsind răspunsul dat pe coperta a 
patra de însăşi autoarea romanului: „Ani de zile m-
a urmărit ideea că trebuie să scriu acest roman. 
Despre holocaust şi ororile acestei perioade există 
nenumărate cărţi. Reintegrarea supravieţuitorilor în 
societatea din care au fost alungaţi, ostracizaţi, 
condamnaţi la moarte, de fapt o problemă la fel de 
majoră, a fost abordată mult mai puţin în literatura 
actuală. Romanul Invaţă-mă să trăiesc îşi propune 
tocmai această temă”. De fapt Mada (cum o 
strigăm noi pe autoare), a dorit să dedice această 
carte de ficţiune părinţilor şi surorii ei, care au 
supravieţuit holocaustului. 
 
Mărturisesc că de câte ori incep să citesc o proză 
scrisă de Mada nu o pot lăsa din mână până nu o 
termin. De data aceasta, la un moment dat, după 
atâtea întâmplări stranii ca un joc al destinului, nu 
m-am mai putut abţine şi am sărit pagini să văd 
cum se termină naraţiunea. Apoi m-am căit şi, 
disciplinată, am revenit acolo unde pusesem 
semnul de carte. Nu poţi să nu urmăreşti mersul 
acţiunii scris cu atâta talent, nu ai voie să pierzi 
nici-o secvenţă. Este un roman de acţiune, cu o 
arhitectură narativă care pur şi simplu captivează. 
  
Nu am de gând să povestesc nimic din acţiunea 
romanului, vreau să stârnesc  curiozitatea cititorilor 
şi să vă asigur că merită să citiţi cartea. 
 
Dacă această carte a reuşit să mă îndepărteze de 
şevalet şi să mă reaşez la computer pentru a scrie, 
înseamnă că am fost captată cu adevărat de 
lectura cărţii. Nu-s critic literar, sunt un simplu 
cititor, emoţionat de lectura unui roman adevărat, 
aşa cum se scria pe vremuri. 
   
Revin la coperta a patra şi citez câteva rânduri 
scrise de autoare, despre personajul principal: 
„Aron, personajul acestei cărţi, reuşeşte să 
găsească undeva, în străfundul sufletului său, 
puterea de a-şi încropi din cioburile unei existenţe 
care părea fără sens şi fără speranţe un nou viitor”.  
 
Mi-aş permite să adaug că paginile în care apar 
ţiganii sunt magistrale. În orice caz imaginaţia 
autoarei este uimitoare. O realizare epică 
excepţională. Nu pierdeţi ocazia să citiţi „Invaţă-mă 
să trăiesc ”! 
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